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I BUTIKKEN I HVIDE SANDE ER VI ALTID 
FRISKE PÅ EN GOD HANDEL - KIG FORBI,               
VI HAR ÅBENT MAN-FRE KL. 7.30 - 16.00 

www.daconet.dk   E-mail:  daconet@daconet.dk 

www.                 .dk  

Vi er en af landets førende producenter indenfor 
fiskeriudstyr. Vi har siden 1933 opbygget en solid 

viden indenfor fiskenet og relaterede varer. 
Frydendahl Fiskenet kender forholdene til bunds 

fiskenet@frydendahl.com  97 31 13 11 

Klik ind på: 

Og find lige det du har brug for. 

Vores webshop har fået nyt udseende. 

Varerne og de gode priser er stadig de samme! 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Jeg vil gerne opfordre jer som 
læser af dette til at gå ind og 
læse referater fra diverse møder 
på forbundets hjemmeside. Her 
finder i referater fra §7 udvalget, 
fiskeriudvalget, forretningsud-
valget og mange andre ting der 
kan være interessant for dig som 

medlem. Du kan også se love og 
regler for fritidsfiskeri, alt i alt har 
vi en rigtig god hjemmeside, så 
hermed en opfordring til at bruge 
den.
En af forårets sager, er et tillæg til 
bekendtgørelsen for det rekrea-
tive fiskeri. EU fiskeriministrene 
har på et ministermøde i decem-
ber vedtaget et at alle medlems-
lande ud over de tiltag de på 
nuværende har taget i forhold til 
den Europæiske ål, skal indføre et 
3 måneders total stop for fiskeri 
efter alle størrelser af ål. Stoppet 
skal være på 3 sammenhængen-
de måneder i perioden 1. august 
2019 til 29. februar 2020. I den 
forbindelse har Fiskeristyrelsen 
spurgt ud til §7 udvalgets med-

lemmer omkring forslag til hvil-
ken periode der kunne tænkes. 
Vi har i forbundet på baggrund 
af opfordringer fra medlemmer 
valgt at svare at vi ønsker lukke-
perioden fra 1. december 2019, 
og til 29. februar 2020. Dog med 
den passus, at vi finder det nem-
mest at følge samme lukkeperi-
ode som det erhvervsmæssige 
fiskeri vælger. Vi ved dog allerede 
at de har valgt samme periode 
som vi har foreslået.

Husk at bruge hjemmesiden, og 
læs i dette blad om årsmødet.

Formanden

God stemning på medlemskonto-
ret!

Kurven er knækket, og det går 
igen den rigtige vej med indmel-
delser til vores forbund.
Vi har siden det sidste blad fået 60 
nye medlemmer, så det giver en 
tilgang på 100 siden den første ja-

nuar. Det kan vi kun være tilfredse 
med.
Det var en rigtig god fornemmelse 
på Årsmøde 2019, at se og høre 
alle de glade og tilfredse delege-
rede til vores årsmøde, og altid 
dejligt at kunne fremlægge til-
fredsstillende årsregnskab med et 
pænt overskud.

Jeg ser frem til at arbejde endnu 
et år med god fremgang, både i 
medlemstal og økonomisk.
Bjarne Christensen.
Vores kasserer fik en erkendtlig-
hed overrakt på Årsmødet, da 
han havde bestridt posten i 15 år, 
uden en kontingentforhøjelse i de 
10 sidste år.

Nyt fra medlemskontoret

Skrevet af den maritime forfatter Ib Ivar Dahl og illustreret af Niels 
Knudsen, tegner og tidligere medarbejder på Fiskeri og 
Søfartsmuseet, Esbjerg.
Fritidsfiskere udøver et kystnært fiskeri og anvender traditionelle 
redskaber, som er naturskånsomme og bæredygtige i forhold til 
havmiljøet. I denne håndbog beskrives fritidsfiskeriets fartøjer og 
redskaber og metoderne for deres anvendelse.
Der fortælles om fiskeriets kulturhistorie og i lyset af erhvervsfi-
skeriets industrialisering skitseres det, hvordan fritidsfiskere er og i 
fremtiden bliver kultur- og traditionsbærere for en væsentlig del af 
dansk kystkultur.
Håndbog for fritidsfiskere. 160 sider  kr. 199 kan købes hos Forlaget 
Dansk Amatørfiskerforening, Fjordgade 8   9240 Nibe. Tlf. 23301439  
mail: daff.medlemskontor@live.dk

Dansk Amatørfiskerforening har udgivet ”Håndbog for fritidsfiskere”
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Forretningsudvalget

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

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

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

Medlemskontoret 

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

Miljøudvalget 

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

Medlem Forretningsudvalg 

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

Livsforsikring & Bådforsikring      

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

Redaktion 
                 

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

Hjemmesiden 

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

Forbundsfanen 

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

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

F R I T I D S F I S K E R E N
Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer 24-28 feb.
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer 25-28 april.
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer 24-28 juni.
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer 24-28 september.
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer 24-28 november.
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordfører, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet. Stof til bladet indsendes elektronisk. Eftertryk 
tilladt med kildeangivelse. Synspunkter og stof, der fremføres i bladet, kan ikke generel tages som udtryk for 
forbundets stilling. Injurierende stof bringes ikke i bladet! 
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Ny tilladelse til lokal 
Skarvregulering 

Af: Finn Frandsen, 
Mariager FF
 
Vi har fået en fornyet tilladelse 
til regulering af Skarv v. Kilstrup 
sø. Her i første kvt.2019,og så i 
skrivende stund 18. marts, er der 
skudt 42 Skarver, og de er først 
for ca. 8 dage siden begyndt at 
beflyve området, så det har indtil 
da, ikke været mulig at nedlægge 
nogen! Så vi håber på stor akti-
vitet de sidste 12 dage. Sidste år 
på samme tid nåede vi 87 stk.,og 
så havde jeg håbet på mindst en 
fordobling i år,-men vi får se.
Sidste år forsøgte vi at for en for-
længelse af reguleringsperioden, 

hvilket ikke lykkedes!
grundet yngleperioden, de som 
overvintrer i andre lande og 
kommer hertil for at yngle i april 
mdr. oplever jo ikke beskydning/
forstyrelse. 

På billedet kan ses en af jægerne 
med hund og 5 nedlagte Skarver, - 
en tidlig søndag morgen.
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Bladkompagniet omdeler bladet             
Tekst: Bjarne Christensen, 
Medlemskontoret

Til medlemmerne
Vi er fra og med blad 1-2019 overgået 
til Bladkompagniet som distributør af 
vores blad.

Af 2 årsager:
Bladkompagniets blad distribution har 
en leveringsmargen på 97,5%, således 
at der i snit over året er 50 medlem-
mer der ikke modtager deres blad.
Ved Post Danmark hedder det under 
97%, så der ved dem er over 60 med-
lemmer der ikke modtager deres blad.
Ved Post Danmark har jeg ved hver 
udgivelse eftersendt 20-25 blade, så 
det skulle gerne falde her ved over-
gangen til Bladkompagniet.
De sidste 25 er sikkert nogen der ikke 
går så højt op i om de modtager bla-

det eller ej, dem om det.
Der vil altid være nogen der ikke mod-
tager deres blad, men min erfaring er, 
at det er fejl i adresser, medlemmerne 
flytter, samt der kan være blade der 
forsvinder i mængden.
Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, 
og jeg prøver så vidt det er muligt at 
finde frem til medlemmer der er ube-
kendt på adressen, og det lykkedes 
også i mange tilfælde.
Jeg har allerede nu modtaget meldin-
ger om at 6 medlemmer ikke har fået 
bladet, og de er blevet eftersendt, 
men nogle er også hurtige til at give 
bladkompagniet skylden,
Da vi havde dårlige erfaringer med 
dem for 5 år siden, da vi prøvede dem 
sidst.
Lad os nu give dem en chance, og se 
om ikke de er på højde med Post Dan-
mark eller bedre.

Den anden årsag er prisen, da vi 
sparer små kr. 20.000 om året, hvilket 
er penge som også kan bruges mange 
andre steder, bl.a. ude i foreningerne, 
som på et tidspunkt gerne skulle få 
glæde af den gode økonomi vi har i 
forbundet.

Hvis vi i Forretningsudvalget ikke syn-
tes de lever op til vores forventninger 
kan vi skifte tilbage til Post Danmark 
lynhurtigt.

Kender du til nogen der ikke har mod-
taget bladet vil jeg meget gerne høre 
fra dig.

Gør dig en tjeneste...
                     - Hold øje med medlemsbladet.  
Modtager du ikke bladet til tiden 
eller hører du om nogen der ikke 
modtager det, er det vigtigt at 
medlemskontoret får besked hurtigst 
muligt, helst på mail.

Nogle medlemmer glemmer at melde 
flytning, en del har dårlige eller ingen 
oplysninger om navn m.m. på adres-
sen, og nogle bor ikke på den adresse 
de er tilmeldt via folkeregisteret.
Gør dig selv og medlemskontoret den 

tjeneste at følge op på det. 
Bladene bliver tilsendt den adresse 
medlemmerne er tilmeldt på i folkere-
gisteret.

Alle skal have deres blad.
Du skal modtage bladet senest: 
Blad 1. den 28.februar 
Blad 2. den 28 april 
Blad 3. den 28 juni 
Blad 4. den 28 september 
Blad 5. den 28 november. 

HUSK! Al henvendelse ang. omdeling 
skal ske til Medlemskontoret!

Bjarne Christensen – 
Medlemskontoret.
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Yacht-Pool Danmark A/S er pr. 1. 
januar 2019 udtrådt af det mangeåri-
ge samarbejde med Vienna Insurance 
Group. Samarbejdet med Yacht-Pool 
Danmarks partnernetværk videreføres 
af Axus Nordic A/S, som hovedsage-
ligt beskæftiger sig med forsikring af 
lystfartøjer.

Axus Nordic er et uafhængigt forsik-
ringsagentur, som ikke er begrænset 
af kollektive, internationale aftaler 
og deraf følgende tunge arbejdsgan-
ge. Axus Nordic er derfor særdeles 
tilpasningsdygtig, hvilket har vist sig 
nødvendigt i forhold til de nye an-
svarsforsikrings- og certifikatkrav til 
speedbåde og vandscootere samt, 
naturligvis, den noget forvirrede 
situation omkring Finansloven 2019 
og den påfølgende nedsættelse af 
lystfartøjsforsikringsafgiften fra 1,34% 
af forsikringssummen til 1% af forsik-
ringssummen.

Skiftet til Axus Nordic medfører et par 
opgraderinger af forsikringsaftalen. 
Det maksimale erstatningsbeløb for 

mast og rig hæves fra 20% til 40% af 
forsikringssummen.

Endvidere er Axus Nordics forsikrings-
betingelser lagt an på de nye regler 
om lovpligtig ansvarsforsikring af 
speedbåde og vandscootere (Sølovens 
p. 152-154b), så ansvarsforsikrings-
summen til enhver tid udgør Sølovens 
minimumskrav. De forhøjede krav 
til ansvarsforsikringssummerne har, 
siden lovændringen i maj 2018, været 
imødekommet ved dispensation fra 
Vienna Insurance Group. Ændringerne 
medfører ikke præmiestigninger ud 
over det, der tidligere er meddelt.

For alle andre fartøjer hæves ansvars-
forsikringssummen fra kr. 20 mio ved 
personskade og 10 mio ved tingskade 
til hhv. kr. 27 og 13,5 mio. 
Ændringerne medfører ikke præmie-
stigninger.

Din forsikringspolice bliver automatisk 
omtegnet, så den pr. 1. februar 2019 
afspejler de forbedrede forsikrings-
betingelser. Omtegningen medfører, 

at du, såfremt din police omfatter 
kaskoforsikring, fra den 1. februar 
2019 alene skal betale den nye, lavere 
statsafgift. Axus Nordic beregner den 
statsafgift, du har betalt for meget 
og fratrækker beløbet på den næste 
præmieregning.

De nye policer udsendes i løbet af 
foråret, men de forbedrede vilkår er 
gældende fra den 1. februar.

Din bådforsikring bliver selvfølgelig i 
Vienna Insurance Group, ligesom du 
fremover bliver betjent af kendte an-
sigter, i det bådforsikringspersonalet 
fra Yacht-Pool Danmark er flyttet med 
til Axus Nordic.

De opgraderede forsikringsbetingel-
ser findes på Axus Nordics og Dansk 
Fritidsfiskerforbunds hjemmeside, 
www.axusnordic.dk. & 
www.fritidsfiskerforbundet.dk

 

Nyt administrationsselskab på 
forsikringsordningen

Se priserne på forbundets hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Det kan gå galt, men her er det gået ”Rigtig Galt”
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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

1.  Uanset alder skal du have gyldigt fisketegn
2.  Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr
3. Lad altid nogen vide, at du er på havet
4. Check vejrudsigten
5.  Du skal kende fiskeribekendtgørelserne

De fem ”Huske-råd” for fritidsfiskere
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Hirsholmene, en gang et paradis for 
fritidsfiskere.  
Tekst : Bjarne Christensen 
Foto: Jørgen Nielsen

Da jeg begyndte som Fritidsfisker 
sidst i firserne, med en lille 14 fods 
Ryds jolle monteret med en 5 hestes 
Johnson påhængsmotor, uden bak-
gear, men motoren kunne drejes 180 
gr. rundt hvis der var behov for at 
bakke. Dengang var sejladsen til øerne 
for lang hvis ikke vinden var ganske 
svag, og solen skinnede fra en skyfri 
himmel. Med 5 hk på hækken var det 
en lang sejlads at sejle de 4 sømil der 
var der ud. Vi tog af og til chancen, 
da der i området omkring øerne var 
et ganske godt fiskeri af rødspætter, 
tunger og torsk. Skulle vi på bagsiden 
af øerne skulle der de lange liner i 
garnankerne, da der nemt kunne være 
op til 15 meter vand. Efter dragning 
af garnene sejlede vi som regel i læ af 
indsejlingen til havnen, hvor den altid 
gode fangst blev frigjort fra garnene. 
En sjælden gang kom en nysgerrig 
sæl forbi og hilste på. Efterhånden 
som årene gik blev fiskeriet ringere og 
ringere, der kom flere sæler og en stor 
flok skarver slog sig ned på øerne. Vi 
fik begrænset vores garn til 3 korte af 
slagsen, men både skarv og sæl satte 

deres kvote op, og det blev vi hurtigt 
træt af at konkurrere mod. Vi fandt 
efterfølgende andre steder at sætte 
garn, især nord på i Ålbæk bugt og 
helt til Skagen kunne der til tider være 
mange rødspætter under land.

Domineret af sæler og skarv
I dag er der kommet så mange skarv 
og sæler at det næsten ikke er muligt 
at fange et måltid friske rødspætter til 
familiens aftensmåltid. Sæler slås om 
føden og sætter tænderne i alt hvad 
der ligner noget der en gang kunne 
svømme. Når de ligger på stenene ved 
Holmene kan man se de bløder ud 
af endetarmen, de har blodigt skum 
om munden, og kroppene er fyldt 
med store sår og hudafskrabende 
lignende blodige pletter hvor pelsen 
er helt eller delvis væk. Jeg personligt 
tror der er en sælpest epidemi under 
opsejling, hvor mange af dem vil lade 
livet, lige som vi så for 10 år siden 
hvor sælbestanden i Danmark blev 
næsten halveret. Vi mødte dem på 
Stranden ved Rønnerne, og de havde 
ikke kræfter til at flygte ud i vandet, 
hverken for hunde eller mennesker, 
og dagligt blev der observeret døde 
sæler i strandkanten.

Hirsholmene består af 5 øer, hvoraf 
Hirsholm er den største og den eneste 
beboede, i dag kan de fastboende 
tælles på 2 hænder, men i 1870èrne 
boede der ikke mindre end 225 ind-
byggere på øen. De ernærede sig ved 
fiskeri samt stenhuggeri, som blev 
brugt til havnebyggerier på det meste 
af Nordjyllands østkyst. Fisken blev 
landet i det der den gang lige var ble-
vet til købstaden Frederikshavn, det 
tidligere Fladstrand, hvor bl.a. Peter 
Wessel, også kaldet Tordenskjold, slog 
sine folder først i 1700-tallet, hvor der 
flere gange var besøg af den Svenske 
flåde, med efterfølgende drabelige 
søslag omkring Hirsholmene. 

Op til omkring år 2000 ejedes Øgrup-
pen af forsvaret, som havde kystudkik, 
farvandsovervågning og ikke mindst 
passede fyret og generator stationen, 
da der ikke før end for få år siden blev 
lagt strøm ud til øgruppen fra fastlan-
det, og øerne ejes nu af staten med 
naturstyrelsen som administrator.  Der 
har været både kro og skole og der er 
stadig en lille kirke hvor der ved særli-
ge lejligheder holdes gudstjenester på 
stedet. 

Naturreservat i dag 
Øerne er i dag udlagt som naturre-
servat, og havfugle i alle afskygninger, 
især måger, har i dag indtaget øerne 
og ikke mindst Skarven har lagt beslag 
på en af de små holme. Det er kun sel-
ve Hirsholm der må anløbes, og den 
er bestemt et besøg værd hvis man 
skulle komme forbi de kanter, enten 
som sejlende turist eller med den lille 
færge der sejler der ud fra Frederiks-
havn. Fiskeriet omkring øerne er stort 
set en saga blot, ganske få skrubber 
løber i garnene, hvis man er heldig. 
Jeg bruger i dag kun Hirsholmene som 
hyggeturs sejlads om sommeren med 
familien og madkurven, samt badning 
i Præstebugten på østsiden af øen.
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Pris på Åleyngel stabil
Der har været debatteret prisen 
på de ål vi får til udsætning.
Tekst: Bruno Müller

Der var nogle gode tilkendegivelser om det læste,- 
med prisen og at beskytte ålene, samt forholdene 
for dem i Spanien og Kina med handel o.s.v.
Det jeg hæftede mig ved var,- at der nævntes at 
prisen pr. stk. Åleyngel (Sætteål) var 4 kr.,- hvilket 
ikke er korrekt, da priserne i en årrække har været 
delvis lavere for 2-5 gr. Åleyngel.
Prisen fremgår af EU- tilbud, hvilket er på vej ud 
p.t. i ny udbudsrunde og det forventes at priserne 
vil ligge på samme størrelse igen i år. 

 

På nedenstående kan ses at i de sidste 10 år har prisen 
aldrig været over 3 kr.,- men 3 gange under 2 kr..

2008 2,42 - 2009 2,16 - 2010 2,35 - 2011 2,10 - 2012 2,07 - 
2013 2,13 - 2014 2,05 - 2015 1,93 - 2016 1,92
2017 1,92 -  2018 2,05 – 2019 ?     
Kilde: DTU Aqua

Stigende Tang-efterspørgsel 
- åbner mulighed for stor dansk tang-plantage
Der er nu åbnet mulighed for at Dansk Tang kan etablere Danmarks første og største kom-
mercielle tangplantage ved Odsherred i Nordvestsjælland. Med en nærmest perfekt belig-
genhed, med Sejerø Bugten mod vest og Kattegat mod nord samt Isefjorden mod øst, ligger 
produktionen lige til højrebenet.

Det skriver DR nyhederne, at det 
danske tangselskab nu er inde i 
seriøse planer om at etablere en 
decideret tangplantage, hvor tangen 
dyrkes på forskellige dybder. Pga. 
de tre kystlinjeres forskellighed, 
både hvad angår saltindhold, 
bundforhold fra sten til sand og 
ikke mindst forskellige dybder, gør 
at selskabet allerede nu er oppe på 
at kunne levere ikke mindre end 19 
forskellige tangarter.

Tang som nu skal produceres i 
større mængder for at efterkomme 
den stadigt stigende efterspørgsel 
fra gourmetsteder og restauranter 
rundt om i landet.

Derfor går det lille tangfirma nu i 
gang med at dyrke tangen på liner 
og ikke på sten. Et andet punkt 
hvor dansk tang adskiller sig fra 
tidligere tangprojekter er, at denne 
landets første kommercielle tang-
plantage, ikke vil modtage støtte fra 
hverken EU eller andre fondsmid-
ler.
Der høstes skånsomt, noget der 
passer helt fint ind i de mad-ten-
denser og trends vi ser for tiden, 
fortæller Simon Weber fra Dansk 
Tang til DR Nyhederne. »Alt skal 
være sundt, bæredygtigt og ve-
gansk, og der passer tang bare ind 
på alle parametre. Alle kan spise 
det, og det har ikke nogle konse-

kvenser for miljøet - og så smager 
det oven i købet godt,« understre-
ger Simon Weber videre. »Vi klip-
per kun det yderste af tangbladene, 
som efterfølgende og umiddelbart 
efter bliver transporteret direkte ud 
til spisestederne.« Miljøet og fiskeli-
vet forbliver derfor intakt og skåner 
samtidig livet kystnært og som en 
positiv sidegevinst, renser tangen 
samtidig vandet, så produktionen 
er en ren vind-vind.
Dansk Tang er efterspurgt allerede, 
og der leveres eksklusivt til så kend-
te restauranter som, Noma, Gerani-
um samt Dragsholm Slot m.fl.
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Orientering om de økonomiske ram-
mer og vilkår for Handlingsplanen for 
Fiskepleje.
 De samlede indtægter i 2017 beløb 
sig til 38,6 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. 
kr. under finanslovstal på 41 mio. 
kr. Indtægterne til og med oktober 
2018 ligger ca. 100.000 kr. højere end 
samme periode i 2017 (fritidsfisker-
tegn 100.000 kr. under og lystfiskerne 
200.000 kr. over sidste års niveau). 
Der forventes ikke besparelser på 
administrationskontoen i år.
Fiskeristyrelsen har oplyst, at der be-
hov for et opdateret fisketegnssystem 
(betalingssystem). Der er indhentet 
et foreløbigt tilbud på ca. 5,8 mio. 
kr. som skal fordeles over 3 år. Der 
vil være behov for drøftelse heraf i 
forbindelse med næste 3-årlige Hand-
lingsplan for 2020-2022. 

Kontrakterne til DTU Aqua blev un-
derskrevet i december 2018. Uden-
rigsministeriet arbejder på at sikre, 
at kontrakterne for 2019 er på plads 
inden udgangen af marts 2019. 

Flere lystfiskere havde spurgt ind til 
muligheden for at donere penge til 
fiskeudsætninger. Pt. er der ikke mu-
lighed for dette.

Ål Kommissionens udspil vedr. ålefi-
skeriet i 2019 netop er blevet frem-
sendt til medlemslandene. Fiskeri-
politisk Kontor har således ikke haft 
mulighed for at orientere sig i det 
fremlagte materiale. Det ser dog ud 
til, at en 3 måneders lukkeperiode 
fastholdes for det erhvervsmæssige 
ålefiskeri. Derudover er der oplæg til, 
at der også skal indføres en 3 måne-
ders lukkeperiode for det rekreative 
fiskeri efter ål. Der er også forslag om 
begrænsninger for hhv. glasålsfiskeri 
og ferskvandsfiskeriet. Udvalget vil 
blive informeret mere herom, når der 
er et overblik over Kommissionens 
forslag. De endelige beslutninger om 
regulering for 2019 vil blive truffet på 
Rådsmøde i Bruxelles, som afholdes 
den 17-19. december.

Hvis lukkeperioden for det rekreative 
fiskeri ville ligge i månederne sep-
tember-oktober, at fritidsfiskerne nok 
ville få halveret deres medlemsantal. 
Fritidsfiskerne ville derfor foretrække, 
at en evt. lukkeperiode vil være den 
samme som for erhvervsfiskerne.
Fiskeripolitisk Kontor kan oplyse, at 
beslutningen betyder at der for både 
det erhvervsmæssige og det rekre-
ative ålefiskeri i saltvand i 2019/20 
skal indføres en sammenhængende 3 
måneders lukkeperiode, som skal ligge 
inden for perioden 1. August 2019 og 
29. Februar 2020. Den konkrete peri-
ode fastlægges i de enkelte medlems-
lande. Udvalget vil blive inddraget.
Der er tale om mere fleksibilitet i 
forhold til 2018, hvor den 3 måneders 
lukkeperiode skulle fastlægges inden 
for perioden 1. September 2018 og 
31. Januar 2019. Det blev desuden be-
sluttet, at ferskvand ikke er omfattet. 
Udvalget vil få tilsendt forordningen, 
når den foreligger.
Der er udsat 100.000 stk. åleyngel i 
danske marine farvande 2018. 

Skarv og sæl Orientering om seneste 
tal for ynglebestanden af skarv i Dan-
mark.  I 2018 blev der optalt 31.605 
par ynglende skarver i Danmark. Det 
var 1.581 par færre end i 2017, hvilket 
svarer til en tilbagegang på 4,8 %.I 
Ringkøbing Fjord, der er blevet fulgt 
særligt nøje, fordi der kører et projekt 
om skarvernes påvirkning af laksebe-
standen, er antallet af ynglepar faldet 
fra 2.445 reder sidste år til 1.863 i år. 
En nedgang på 4,8% ikke er tilstræk-
kelig. Der er behov for flere tiltag til at 
regulere skarvbestanden, så den dan-
ske bestand reduceres med ca. 90 %.

Der er definition af tejner er på vej – 
både i ferskvand (bl.a. til signalkrebs) 
og i saltvand (med henblik på at de 
ikke kan tilbageholde/fange ål). – for-
ventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Ønske fremsat om fredningsbælte i 
Mariager Fjord.
Der har været en god dialog mellem 
de lokale sportsfiskere og fritidsfisker-

ne i området – og der er enighed om 
et ønske om indførelse af frednings-
bælte i fjorden.

Ønske fremsat om garnbegrænsning 
i Skive Fjord. Ønske om fredning af 
laks i Randers Fjord.

Læs hele referatet på vores hjemme-
side www.fritidsfiskerforbundet.dk

Vi plukker lidt i § 7- udvalget 
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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	  

                 

 

 

 

	  

Henning Andersen tilbyder!

Hvis der blandt læserne er ønske om 
Fiskerirelaterede billeder!

Henvendelse til:
Tlf.: mobil nr. 5191 8706 
ell. hensol@mail.tele.dk 

Her er der 
plads til din 
annonce!
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Ringkøbing- og Stadil fjordes
Fritidsfiskerforening

Afholdt deres årlige generalforsamling lørdag den 16. marts på Bechs Hotel i Tarm. Ikke mindre 
end 44 friske fritidsfiskere var tilmeldte og foreningen var vært med gule ærter med flæsk og 
pølse.

Det var en god dag med besøg fra Fiskerikontrollen.

Det er Fiskerikontrollen, der tager 
hånd om ulovligt fiskeri i Danmark. 
Her er man også bekendt med trawlfi-
skeriet i Øresund og har  
modtaget anmeldelser fra blandt 
andet Øresundakvariet.
 - Det er ikke særligt udbredt, men vi 
har oplevet, at der bliver fisket ulovligt 
i Øresund, når de enkelte fisk har 
sæson. Her drejer det sig hovedsage-
ligt om torsk og sild, siger Mik Jensen, 
som er chef for fiskerikontrollen i hele 
landet, til Helsingør Dagblad.
Fiskerikontrollen er i besiddelse af 
tre kontrolskibe og en række mobile 
både, der dækker samtlige danske 
farvande. I følge Mik Jensen kan 
kontrollen af fiskeriet være geografisk 
begrænset 
- Vi rykker ud i det omfang, som vi nu 

kan, men hvis vores både er på den 
anden side af Sjælland, så bliver det 
svært. De skal næsten tages på fersk 
gerning og have trawlet i vandet, 
ellers kan det være meget svært at 
bevise, siger han.
I Sverige kommer kystvagten med 
pistoler
I følge Øresundsakvariet har pro-
blemet med de ulovlige trawlere 
eksisteret i flere år, men på det 
seneste er de blevet modigere, da 
det sjældent har konsekvenser.                                                                
Før i tiden gjorde de det kun om 
natten. Der kunne man høre de store 
motorer ude i mørket. Nu er de blevet 
modigere og er begyndt at gøre det i 
fuldt dagslys. Når man ringer til Fiske-
rikontrollen og melder det, så siger de 
at de rykker ud, men når de så ankom-

mer til stedet, så har trawlerne hevet 
deres trawl ind og er forsvundet, 
fortæller Christian Vedel.
I følge Christian Vedel er situationen 
en helt anden på den anden side af 
sundet, hvor de sender kystvagten.
 - I den svenske side af sundet 
er de langt mere effektive, når 
de kommer til ulovligt fiskeri.                                        
Vi lå en gang derovre med en båd og 
arbejdede og blev anmeldt. Der gik 10 
minutter, og så kom der er båd med 
10 mand bevæbnet med maskinpisto-
ler, fortæller han.- En ting er, at indsat-
sen mod ulovligt fiskeri i Danmark ikke 
er særligt effektiv. Noget andet er, at 
bøderne for ulovligt fiskeri er latterligt 
lave, så det kan sagtens betale sig for 
fiskerne selv om at de bliver taget. 

Ulovligt fiskeri i Sverige!   
På 10 minutter kom Kystvagten bevæbnet med maskinpistoler!
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Jørgen Bork Tlf. 51 52 00 29

  og
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 
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ALS OG SUNDEVED FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND John Christiansen, Højløkke 74, 6310 Broager, Tlf. 3082 2627, john6310fisker@hotmail.com
KASSERER  Mikael Dorow, Østerbakken 11, 6300 Gråsten, Tlf. 2068 6201, kassereralsogsundeved@gmail.com

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

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

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

KOLDING OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Daniel Farrugia, Hejls Stationsvej 16, 6094 Hejls,Tlf. 2045  5333,    Mail: d65farrugia@gmail.com                      
KASSERER  Finn Nissen, Søgade 11, 1, th, 6000 Kolding, Tlf: 2421 0468, nautilussen@hotmail.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 Brian Bagger, Bavnevej131, Tvede, 8930 Randers NØ, Tlf. 2360 2080, brbagger@live.dk
KASSERER Børge Lykkegaard, Fjordbakken 51, Mellerup, 8930 Randers N/Ø, Tlf. 8644 2203 - 4218 3558, blykkeg@yahoo.com

RINGKØBING OG STADIL FJORDE’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Mogensen, Kløvervænget 5, 6900 Skjern, Tlf. 3035 0862, arnem275@gmail.com 
KASSERER Erik Bahnsen, Holmehaven 13, 6990 Ulfborg, Tlf. 2427 0839, erikbahnsen@gmail.com

SKIVE FRITIDSFISKERFORENING  - www.skive-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Jørgen Jeppesen, Kastanievænget 64, 7800 Skive, Tlf. 4019 3633, j.skytte@mail.dk
KASSERER Børge Brøns, Violvej 171, 7800 Skive, Tlf. 2361 8095, bbroens@mail.dk

THY-MORS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND  Karsten Willemann, Brombærvænget 9, 7700 Thisted, Tlf. 2324  0440, willemann.karsten@gmail.com
KASSERER Søren Lynge, Kjelstrupvej 49, 7700 Thisted, Tlf. 9798 5570, sly@sparthy.dk

VARDE Å OG HO BUGT’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Møller, Søndervang 5, 6840 Oksbøl,  Tlf. 2337  0886, moller.oxbol@mail.dk
KASSERER Jens Kjær Jørgensen, Odinsvej 35, 6840 Oksbøl, Tlf. 2851 6831, eva.jens@bbsyd.dk

VENDSYSSEL FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND & KASSERER Træffetid kl. 17.00 – 19.00
Bjarne Christensen, Ribegade 35, 9900 Frederikshavn, Tlf: 2180 3612, bcnr1@webspeed.dk      
VIRKSUND OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Peder Lajgaard Pedersen,Virksundvej 49, Knudby, 8831 Løgstrup, Tlf. 3029 2886, pederlajgaard@gmail.com
KASSERER Tage Jensen, Dalgasvej 7,Sparkær,8800 Viborg, Tlf. 8664 5292 - 4035 1420, tage.jensen@mail.tele.dk

LOKALFORENINGERNES ADRESSER
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LOKALFORENINGER
Tirsdag den 5. marts 2019, kl. 19: nye tiltag i bådvedligeholdelse Fællesspisning kl. 18
Kom godt i gang med klargøring af din båd og find ud af, hvilke (nye) produkter der er.

Tirsdag den 2. april, kl. 19: Sikkerhed til søs Fællesspisning  kl. 18
Tjek din oppustelige redningsvest, få viden om sikkerhed shinet op, så du kan starte sæsonen på  en tryg måde.

Lørdag den 27. april, kl. 16: Standerskifte
Traditionen tro skifter vi klubbens stander og skyder vi den nye sejlsæson i gang med hyggeligt samvær, fællessang, en øl eller en 
sodavand og lidt til ganen.

Og sidst men ikke mindst:  Lørdag den 25. maj: Havnens Dag
I 2019 vil Kaløvig Bådelaug deltage med mange andre danske lysthavne, i Havnens Dag: Vild med Vand. Den foregår i hele landet på 
lørdag den 25. maj, hvor alle havne viser, hvad de har at tilbyde. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, og hold øje med hjemmesiden, 

Kalø Vig Fritidsfiskerforening

23 personer deltog i mødet, som blev afholdt i ”Kahytten”, hvor formand Birgitte ønskede velkommen og understreget 
vigtigheden af at få flere medlemmer i Bådelauget f.eks. ægtefæller og ind i fiskerkredsen.

1. Mandatet til Fiskerudvalget og til den ansvarlige for grejskurene blev genbekræftet.
2. Lis og Leon blev takket for deres mangeårige indsats i Velfærdsudvalget. De fratræder i forbindelse med dette årsmø-

de, og pladserne er ledige for andre, som kan melde sig hos formanden.
3. Fiskekonkurrencen i 2019 blev bestemt til at finde sted fredag den 10. og lørdag den 11. maj, efterfulgt af morgen-

mad lørdag formiddag. Bent med støtte fra flere vil stå for morgenmaden.
4. Yderligere blev det besluttet af mødedeltagerne, at fiskerne deltager aktivt i Bådelaugets havnedag den 25/5 2019. 

Fokus bliver på børnaktiviteter i relation til fiskeri, samt salg af artikler, som levnedsmiddelmyndighederne giver tilla-
delse til. Birgitte undersøger hos myndighederne.

5. Der blev efterlyst en frivillig til deltagelse i Dansk Fritidsfisker Forbunds årsmøde den 16/3 2019, da både formanden 
og kassereren er forhindrede. Mødet blev afsluttet i god ro og orden.

Havnedag den 25/5 2019 

På Årsmødet den 23/2 2019 blev havnedagen diskuteret, og ved de enkelte borde kom der en del ideer, til hvordan vi 
bedst kan repræsentere fiskerne i KBL og vor hobby denne dag.Der blev bl.a. nævnt følgende med fokus på børn især:
Sætte en jolle på land, fylde den med vand og hæld deri forskellige fisk, krabber o.l. som børnene kan komme tæt på. 
-Lav konkurrence med kasteline (hvem kan kaste længst?) og / eller kast efter hullet i en redningskrans (hvem kan kaste 
præcist?)  -  Sejltur (i havnen) med en fiskerbåd - Lær at lave en splejsning.

Kalø Vig 
 Mandat til fiskerudvalget, deltagelse på Havnedagen og så spisning!
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Redaktøren om Årsmødet 

Formand Arne Rusbjerg bød vel-
kommen og udtrykte sin store glæde 
over at så mange havde fundet vej 
til årsmødet, så godt som samtlige 
lokalforeninger og 3 gæster. Dansk 
Amatørfiskerforening var repræsen-
teret ved formanden Kaj Poulsen og 
bestyrelsesmedlem Flemming Kjærulf. 
Den tredje var Erik Andersen fra 
Ringkøbing der er administrator for en 
Facebook-gruppen DANSK FRITIDSFI-
SKERI med 2700 medlemmer, der har 
interesse for fritidsfiskeriet.

Arne Rusbjerg aflagde som formand 
bestyrelsens beretning, det gjorde 
han rigtig godt. Han kom rundt i alle 
krogene og gav årsmødet en meget 

fyldig beretning om årets gang. Der 
blev blandt meget andet mærke til føl-
gende punkter

Mødet var startet med at Finn Frand-
sen blev valgt til dirigent, det viste 
sig at være et godt valg, Finn ledte 
årsmødet på en både god og værdig 
måde og senere på mødet orientere-
de han om ”Skarvsiutationen”.

Redaktøren gav en hurtig overordnet 
orientering om hjemmesiden,- der 
efter omlægning og modernisering 
havde haft knap 50.000 besøgende på 
de sidste 17 måneder. 
Ligeledes om bladet, orienterede han 
om det praktiske man skulle være 
opmærksom på hvis bladet udeblev 
og reglerne når der blev indsendt stof 

omkring tiden med deadline.
Han orienterede om bladets økonomi 
at det nu var på 36 sider og med færre 
annoncer.
Samtidig havde han med de firmaer 
der stod for trykning af  bladet,-over 
en forholdsvis kort periode, forhandlet 
med andre og givet dem ordren med 
en samlet besparelse på 55.000,- kr..                                                                       
Det afholdte Årsmøde vil jeg placere 
i kategorien ” En af de aller bedste”,- 
med ingen kontingentstigning i en 
halv snese år og en medlemsfremgang 
på kort tid fra sidste år og til nu,- med 
300 nye der vokser fra dag til dag.

Efter denne korte omtale slap redak-
tøren tasterne med tanke på at vores 
sekretær, Jørgen Jeppesen, der brin-
ger det officielle referat her i bladet.

Dansk Fritidsfiskerforbunds Årsmøde 2019  
Årsmødet 2019 blev igen afholdt i perfekte omgivelser på Orkideen i Mariager

Forretningsudvalgets beretning på
Årsmødet 2019 
Aflagt af formanden Arne Rusbjerg 
Jeg vil starte med at byde velkommen, 
til alle fremmødte. Specielt velkom-
men til: Kaj Poulsen, Landsformand for 
DAFF og Flemming Kjerulf, landssekre-
tær for DAFF, Samt Erik Andersen, som 
er administrator af en større Dansk 
Facebook gruppe der omhandler vores 
fritidsinteresser.
Ålen, den nok i mange fritidsfiskeres 
øjne mest interessante fangst, står 
igen for skud. I 2018 blev erhvervet 
pålagt at vælge en 3 mdr. sammen-
hængende periode, hvor de ikke 
måtte fiske ål. Månederne de havde 
at vælge i mellem var oktober, novem-
ber, december og januar. Valget faldt 
naturligt nok på november, december 
og januar. På seneste ministermøde i 
EU i december 2019, gennemtrumfe-
de den nordiske ministre med Eva Kjer 
Hansen i spidsen, at nu kunne man 
ikke forsvare at det Nordeuropæiske 
fiskeri skulle blive ved med at holde 
for, mens det Sydeuropæiske glasåls 
fiskeri fortsatte ufortrødent. Der blev 
derfor vedtaget en regel om at alle 

Europæiske lande skulle vælge 3 må-
neders fangst/landingsforbud af alle 
størrelser af ål. Perioden skulle vælges 
inden for følgende måneder. 1. August 
og til 29. februar. Perioden skal bestå 
af 3 sammenhængende måneder, 
og gælde for 2019 og 2020. Denne 
periode skal gælde for såvel rekrea-
tivt, som erhvervsmæssigt fiskeri, og 
dermed for os. Vi har i vort svar af 2 
omgange svaret styrelsen at vi finder 
det formåls tjenligt at ligge perioden 
i december, januar og februar. Men 
at det var bedst at vi fulgte samme 
periode som erhvervet. 
Ny minister. Heller ikke Karen El-
lemann var vores minister særligt 
længe. Vi har nu over en årrække set 
adskillige ministre for fiskeriet komme 
og gå, og man spørger sig selv om 
hvad der går galt!!!!
Fiskeriets minister er i øjeblikket Eva 
Kjer Hansen, men hvor længe???
Hvis man vitterligt ønsker at få styr 
på fiskeriet i Danmark, så er det nok 
mere kontinuitet i ministeriet, og ro 
i styrelsen vi har brug for, og ikke en 

konstant udskiftning. Der er nu brug 
for arbejdsro, således at man kan få 
styr på kvotesager, regel forenkling 
osv.
Vi tager også lige kontrollen med 
under denne pind. Vi har et rigtig 
godt samarbejde med kontrollen 
under vores 2 årlige møder for det 
rekreative fiskeri, har vi mange og 
gode debatter. Referaterne fra disse 
kan selvfølgelig findes på forbundets 
hjemmeside. Dog skal nævnes at der 
er 1 sag, hvor vi ikke har kunnet blive 
enige. Det handler om brug af de så-
kaldte fangstrør. På det 1. møde med 
kontrollen helt tilbage i 2017, var alle 
af den opfattelse, da vi gik fra mødet, 
at fangstrør var lovlige at bruge som 
tejner. Dette gik vi ud og fortalte vores 
medlemmer. På det efterfølgende 
møde, var det helt tydeligt, at der 
var givet en eller anden kontraordrer 
i styrelsen, for nu kunne ingen af de 
deltagende myndighedspersoner 
overhovedet forstå hvordan vi kunne 
have fået den opfattelse at de var 
lovlige. Det resulterede i at kontrolaf-
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deling øst, som de første overhovedet 
siden 2012, hvor man skriftligt havde 
tilkendegivet at røret var at betragte 
som en tejne, konfiskerede et fiskende 
redskab. Dette affødte selvfølgelig at 
vi i forretningsudvalget besluttede 
at støtte den anklagede fisker fra det 
sønderjyske. Sagen venter stadig at 
komme for retten. Jeg har en grum 
mistanke om at man fra styrelsens 
side godt er klar over man har en 
endog meget dårlig sag, og derfor 
trækker den i langdrag, således at de 
inden sagen afsluttes kan få ændret 
bekendtgørelsen for det rekreative 
fiskeri, så Fangstrørene ikke fremover 
er lovligt.
I det Sønderjyske oplevede vi endnu 
en sag hen over sommeren, i det en 
lokal fritidsfisker, havde været lidt kre-
ativ. Han havde ved reparation af en 
Kina tejne, sat en rusebagende i som 
fangstpose. Dette syntes kontrollen 
tangerede en ruse, i forbudsperioden, 
hvorpå de konfiskerede denne, og 
anklagede fritidsfiskeren for ulov-
lig fiskeri. Fritidsfiskeren, som på et 
tidspunkt havde forvist de reparerede 
tejner for mandskabet på kontrol-
skibet Ternen, og havde fået god for 
dem, protesterede straks over konfi-
skationen. Hvilket afstedkom en hurtig 
sag i retten, hvor redskaberne blev 
genudleveret efter dommerens ordre. 
Denne dom har været bragt i bladet, 
og kan ligeledes findes på forbundets 
hjemmeside.
Det fælles fiskeriudvalg:
Holdt 2 møder i den forgangne pe-
riode siden sidste årsmøde. 1. gang 
fik undertegnede forfald på grund af 
arbejdsmæssige opgaver. Udvalget 
besluttede at de således ikke var be-
slutningsdygtige. Vores næste møde 
d. 28. februar blev vi enige om ikke 
at pille i Åleforvaltningsplanen, da 
der som tidligere fortalt er ændringer 
på vej til bekendtgørelsen omkring 3 
måneders fredningen.
§ 7 udvalget Der er afholdt 2 møder 
i udvalget siden sidste årsmøde. Det 
er stadig en udfordring at få refera-
terne inden for en overskuelig tid. 
Dog er der en lille bedring at spore. Vi 
erkender dog at styrelsen er særdeles 
presset pga. omtalte kvotesager, og et 
kæmpe pres fra folketinget omkring 

disse.
Sælen: Sælen har længe været et 
problem for redskabsfiskeriet. Vores 
muligheder som fritidsfiskere har 
været begrænset mht. regulering, for 
ikke at sige umulige. Man skal kende 
en erhvervs eller bierhvervsfisker, 
for bare at komme i nærheden af en 
reguleringstilladelse. Sportsfiskerne er 
nu ved at vågne op til dåd, i det sælen 
nu jager stort i Storå og Karup å. Indtil 
videre er der udstedt tilladelser til 
regulering i Karup å. 
Det kniber dog stadig at få udstedt 
tilladelser direkte til fritidsfiskere, da 
vi ikke økonomisk/omsætningsmæs-
sigt bliver ramt af sælangreb, og at vi 
som rekreative skal dele vores fangst 
med sælen. Jeg spørger bar hvad for 
en fangst, har sælen først opdaget dit 
garn, så er der ikke noget tilbage til 
dig. 
I Østersøen er sælproblemet nu så 
stort, at torsken er voldsomt truet af 
indvoldsorm, og man genovervejer nu 
hvilke tiltag der skal sættes ind med. 
Jeg er alvorligt bange for at det eneste 
der hjælper, er enten en voldsom re-
gulering, eller at sælbestanden bliver 
kraftigt reduceret af sygdomsudbrud.
Fiskeplejen: Igen i år er der lavet 
aftale om at forsøge at skaffe Pighvar 
moderfisk fra området omkring Fyn, 
det gælder hele Fyn, Fredericia områ-
det. Moderfiskene samles i hyttefade, 
og meningen er så at de skal stryges 
for rogn, og derefter skal ynglen 
opdrættes til 5 cm fisk og udsættes 
rundt om Fyn igen. Der er involveret 
flere af de lokale fritidsfiskere rundt 
om Fyn, samt erhvervet, som samler 
fiskene, Ligeledes er der indfanget 
Skrubber fra Mariager fjord med 
succes, og opskriften er den samme 
som med Pighvar, dog skal skrubberne 
kun opdrættes til 3 cm. Der arbejdes 
i øjeblikket på et skrubbeprojekt i 
Horsens fjord. 
Hjælper udsætninger? Tjae, det er 
jo et åbent spørgsmål der er svært at 
besvare. Men de hjælper i hvert fald 
ikke, hvis ikke der er et egnet udsæt-
ningssted. Et sted hvor ynglen kan 
klare sig og søge føde, beskyttet mod 
dens naturlige fjender. Udsætninger 
vil derfor altid kun være en hjælp til et 
område, i det det bedste resultat fås 

ved at fiskene reproducerer sig selv. 
Limfjorden er i år tilført 85.000 stk. 
Skrubbeyngel. 25.000 stk. i Venø bugt, 
15000 stk i Hjarbæk fjord, 15000 stk. i 
skive fjord, 15000 fra Gudnæs strand 
og op til Vildsund, og 15000 stk i Nibe 
bredning, alle steder hvor der har 
været en stor indsats fra de frivillige i 
forbindelse med udsætningerne. Tak 
for det.
Åleudsætninger i 2018 vil jeg opfor-
drer jer til at gå ind på forbundets 
hjemmeside og kigge på, da det vil 
være alt for omfattende at ridse op 
her hvor, og hvor mange. Blot vil 
jeg oplyse om at der i 2018 er ud-
sat 130.000 stk. 666.000 stk. i søer, 
295.000 stk. i vandløb, med uhindret 
adgang til havet. I alt er der altså ud-
sat 1091.000 stk. åleyngel i 2018.
Forsikringer, og Miljø: Vi har i årets 
løb ikke aktiveret vores dødsulykke 
forsikring.
Vi tilbyder stadig en god bådforsik-
ring. Vi har i årets løb ikke haft miljø 
sager, som har krævet aktion. Dog har 
man lokalt i Haderslev i forbindelse 
med en udledning i fjorden haft en 
større sag kørende lokalt.
Friluftsrådet: Vi mangler overblik over 
hvem og hvor vi er repræsenteret, 
jeg skal derfor bede jer som lokalfor-
mænd om at forsøge at få overblik 
om i har medlemmer der sidder i 
lokalråd og kredsråd i Friluftsrådet, og 
sende dem til Bruno Müller, så vi kan 
få opdateret vores organisationsplan 
med disse.
Det er med glæde jeg kan oplyse at 
vi nu har registreret over 2000 med-
lemmer i forbundet, en fremgang som 
skyldes utrætteligt arbejde fra forret-
ningsudvalget, og ikke mindst vores 
redaktør.
Naturmødet. Forbundet vil i år være 
repræsenteret i Hirtshals, d. 25. -25. 
maj med en stand på 3 x 6 m.
Igen i år vil Skarven og bladet afhol-
de særskilt beretning, og således kan 
disse 2 emner debatteres for sig selv 
under punktet formandens beret-
ning. Ligeledes har jeg bedt Flemming 
Kjærulf om lige at berette lidt fra 
BSAC.
Med ønsket om et fortsat godt års-
møde slutter jeg her.
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Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Finn Frandsen blev valgt.
 
2. Godkendelse af dagsorden. God-
kendt.

3. Valg af stemmetællere.
Kay Hansen, Mikael Dorow og Arne 
Præstegaard  valgtes, men der blev 
ikke brug for dem.

4. Beretning ved formanden.
Arne Rusbjerg indledte med særligt 
at byde velkommen til Kaj Poulsen, 
Landsformand for DAFF og Flemming 
Kjærulf, landssekretær for DAFF, Samt 
Erik Andersen, som er administrator 
af en større Dansk Facebook gruppe 
der omhandler vores fritidsinteresse. 
Ålen Ålen, den nok i mange fritidsfi-
skeres øjne mest interessante fangst, 
står igen for skud. I 2018 blev erhver-
vet pålagt at vælge en 3 mdr. sam-
menhængende periode, hvor de ikke 
måtte fiske ål. Månederne de havde at 
vælge i mellem var Oktober, Novem-
ber, December og januar. Valget faldt 
naturligt nok på November, December 
og januar. På seneste ministermøde i 
EU i December 2019, gennemtrumfe-
de den nordiske ministre med Eva Kjer 
Hansen i spidsen, at nu kunne man 
ikke forsvare at det Nordeuropæiske 
fiskeri skulle blive ved med at holde 
for, mens det Sydeuropæiske glasåls 
fiskeri fortsatte ufortrødent. Der blev 
derfor vedtaget en regel om at alle 
Europæiske lande skulle vælge 3 må-
neders fangst/landingsforbud af alle 
størrelser af ål. Perioden skulle vælges 
inden for følgende måneder. 1. August 
og til 29. Februar. Perioden skal bestå 
af 3 sammenhængende måneder, 
og gælde for 2019 og 2020. Dette 
perioden skal gælde for såvel rekrea-
tivt, som erhvervsmæssigt fiskeri, og 
dermed for os. Vi har i vort svar af 2 
omgange svaret styrelsen at vi finder 
det formåls tjenligt at ligge perioden 
i december, januar og februar, men 

at det var bedst at vi fulgte samme 
periode som erhvervet. 

Ny minister Heller ikke Karen El-
lemann var vores minister særligt 
længe. Vi har nu over en årrække set 
adskillige ministre for fiskeriet komme 
og gå, og man spørger sig selv om 
hvad der går galt!!!!
Fiskeriets minister er i øjeblikket Eva 
Kjer Hansen, men hvor længe??? 
Hvis man vitterligt ønsker at få styr 
på fiskeriet i Danmark, så er det nok 
mere kontinuitet i ministeriet, og ro 
i styrelsen vi har brug for, og ikke en 
konstant udskiftning. Der er nu brug 
for arbejdsro, således at man kan få 
styr på kvotesager, regel forenkling 
osv.
Vi tager også lige kontrollen med 
under denne pind. Vi har et rigtig 
godt samarbejde med kontrollen 
under vores 2 årlige møder for det 
rekreative fiskeri, har vi mange og 
gode debatter. Referaterne fra disse 
kan selvfølgelig findes på forbundets 
hjemmeside. Dog skal nævnes at der 
er 1 sag, hvor vi ikke har kunnet blive 
enige. Det handler om brug af de så-
kaldte fangstrør. På det 1. møde med 
kontrollen helt tilbage i 2017, var alle 
af den opfattelse, da vi gik fra mødet, 
at fangstrør var lovlige at bruge som 
tejner. Dette gik vi ud og fortalte vores 
medlemmer. På det efterfølgende 
møde, var det helt tydeligt, at der 
var givet en eller anden kontraordrer 
i styrelsen, for nu kunne ingen af de 
deltagende myndighedspersoner 
overhovedet forstå hvordan vi kunne 
have fået den opfattelse at de var 
lovlige. Det resulterede i at kontrolaf-
deling øst, som de første overhovedet 
siden 2012, hvor man skriftligt havde 
tilkendegivet at røret var at betragte 
som en tejne, konfiskerede et fiskende 
redskab. Dette affødte selvfølgelig at 
vi i forretningsudvalget besluttede 
at støtte den anklagede fisker fra det 
sønderjyske. Sagen venter stadig at 
komme for retten. Jeg har en grum 
mistanke om at man fra styrelsens 

side godt er klar over man har en 
endog meget dårlig sag, og derfor 
trækker den i langdrag, således at de 
inden sagen afsluttes kan få ændret 
bekendtgørelsen for det rekreative 
fiskeri, så fangst røret ikke fremover er 
lovligt.

I det Sønderjyske oplevede vi endnu 
en sag hen over sommeren, i det en 
lokal fritidsfisker, havde været lidt kre-
ativ. Han havde ved reparation af en 
Kina tejne, sat en rusebagende i som 
fangstpose. Dette syntes kontrollen 
tangerede en ruse, i forbudsperioden, 
hvorpå de konfiskerede denne, og 
anklagede fritidsfiskeren for ulov-
lig fiskeri. Fritidsfiskeren, som på et 
tidspunkt havde forvist de reparerede 
tejner for mandskabet på kontrol-
skibet Ternen, og havde fået god for 
dem, protesterede   straks over konfi-
skationen. Hvilket afstedkom en hurtig 
sag i retten, hvor redskaberne blev 
genudleveret efter dommerens ordre. 
Denne dom har været bragt i bladet, 
og kan ligeledes findes på forbundets 
hjemmeside.

Det fælles fiskeriudvalg: Holdt 2 
møder i den forgangne periode siden 
sidste årsmøde. 1. gang fik underteg-
nede forfald på grund af arbejdsmæs-
sige opgaver. Udvalget besluttede 
at de således ikke var beslutnings-
dygtige. Vores næste møde d. 28. 
februar blev vi enige om ikke at pille 
i åle forvaltningsplanen, da der som 
tidligere fortalt er ændringer på vej til 
bekendtgørelsen omkring 3 måneders 
fredningen.

§ 7 udvalget Der er afholdt 2 møder 
i udvalget siden sidste årsmøde. Det 
er stadig en udfordring at få refera-
terne inden for en overskuelig tid. 
Dog er der en lille bedring at spore. Vi 
erkender dog at styrelsen er særdeles 
presset pga. omtalte kvotesager, og et 
kæmpe pres fra folketinget omkring 
disse.

Referat af årsmøde 2019 
Afholdt den 16. marts på Orkideen, Daniavej 60, 9550 Mariager
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Sælen:Sælen har længe været et 
problem for redskabsfiskeriet. Vores 
muligheder som fritidsfiskere har 
været begrænset mht. regulering, for 
ikke at sige umulige. Man skal kende 
en erhvervs eller bierhvervsfisker, 
for bare at komme i nærheden af en 
reguleringstilladelse. Sportsfiskerne er 
nu ved at vågne op til dåd, i det sælen 
nu jager stort i Storå og Karup å. Indtil 
videre er der udstedt tilladelser til 
regulering i Karup å. Det kniber dog 
stadig at få udstedt tilladelser direkte 
til fritidsfiskere, da vi ikke økonomisk/
omsætningsmæssigt bliver ramt af 
sæl angreb, og at vi som rekreative 
skal dele vores fangst med sælen. Jeg 
spørger bar hvad for en fangst, har 
sælen først opdaget dit garn, så er 
der ikke noget tilbage til dig. I Øster-
søen er sæl problemet nu så stort, at 
torsken er voldsomt truet af indvolds-
orm, og man genovervejer nu hvilke 
tiltag der skal sættes ind med. Jeg er 
alvorligt bange for at det eneste der 
hjælper, er enten en voldsom regu-
lering, eller at sælbestanden bliver 
kraftigt reduceret af sygdomsudbrud.

Fiskeplejen: Igen i år er der lavet 
aftale om at forsøge at skaffe Pighvar 
moderfisk fra området omkring Fyn, 
det gælder hele Fyn, Fredericia områ-
det. Moderfiskene samles i hyttefade, 
og meningen er så at de skal stryges 
for rogn, og derefter skal ynglen 
opdrættes til 5 cm fisk og udsættes 
rundt om Fyn igen. Der er involveret 
flere af de lokale fritidsfiskere rundt 
om Fyn, samt erhvervet, som samler 
fiskene, Ligeledes er der indfanget 
Skrubber fra Mariager fjord med 
succes, og opskriften er den samme 
som med Pighvar, dog skal skrubberne 
kun opdrættes til 3 cm. Der arbejdes 
i øjeblikket på et skrubbeprojekt i 
Horsens fjord. 

Hjælper udsætninger? Tjae, det er 
jo et åbent spørgsmål der er svært at 
besvare. Men de hjælper i hvert fald 
ikke, hvis ikke der er et egnet udsæt-
ningssted. Et sted hvor ynglen kan 
klare sig og søge føde, beskyttet mod 
dens naturlige fjender. Udsætninger 
vil derfor altid kun være en hjælp til et 
område, i det det bedste resultat fås 

ved at fiskene reproducerer sig selv.
Limfjorden er i år tilført 85000 stk. 
Skrubbeyngel. 25000 stk. i Venø bugt, 
15000 stk i Hjarbæk fjord, 15000 stk. i 
skive fjord, 15000 fra Gudnæs strand 
og op til Vildsund, og 15000 stk i Nibe 
bredning, alle steder hvor der har 
været en stor indsats fra de frivillige i 
forbindelse med udsætningerne. Tak 
for det.

Åle udsætninger i 2018 vil jeg op-
fordrer jer til at gå ind på forbundets 
hjemmeside og kigge på, da det vil 
være alt for omfattende at ridse op 
her hvor, og hvor mange. Blot vil 
jeg oplyse om at der i 2018 er udsat 
130000 stk. 666000 stk. i søer, 295000 
stk. i vandløb, med uhindret adgang til 
havet. I alt er der altså udsat 1091000 
stk. Åle yngel i 2018.

Forsikringer, og Miljø: Vi har i årets 
løb ikke aktiveret vores dødsulykke 
forsikring. Vi tilbyder stadig en god 
båd forsikring. Vi har i årets løb ikke 
haft miljø sager, som har krævet 
aktion. Dog har man lokalt i Haderslev 
i forbindelse med en udledning i fjor-
den haft en større sag kørende lokalt.

Friluftsrådet: Vi mangler overblik over 
hvem og hvor vi er repræsenteret, 
jeg skal derfor bede jer som lokalfor-
mænd om at forsøge at få overblik om 
i har medlemmer der sidder i lokalråd 
og kredsråd i Friluftsrådet, og sende 
dem til Bruno, så vi kan få opdateret 
vores organisationsplan med disse.
Det er med glæde jeg kan oplyse at, 
vi i 2018 har registreret 2038 med-
lemmer i forbundet, en fremgang som 
skyldes utrætteligt arbejde fra forret-
ningsudvalget, og ikke mindst vores 
redaktør.
Over 300 medlemmer har meldt sig 
ind, og små 200 har forladt os af den 
ene eller anden grund.
Forbundet vil i år være repræsenteret 
på naturmødet i Hirtshals, d. 23. -25. 
Maj med en stand på 3 x 6 m.Igen i år 
vil  Skarven og bladet afholde sær-
skilt beretning, og således kan disse 
2 emner debatteres for sig selv under 
punktet formandens beretning. Ligele-
des har jeg bedt Flemming Kjærulf om 
lige at berette lidt fra BSAC.

Formandens beretning blev god-
kendt.
Herefter var der en spørge-/ de-
bat-runde og Flemming Kjærulff fra 
DAFF fortalte om arbejdet i BSAC hvor 
han nu er blevet valgt ind i bestyrel-
sen. Flemming uddybede problema-
tikken vedr. Lever ormen som spredes 
via sælerne til torskene i Østersøen, 
man arbejder i det fælles baltiske 
samarbejde ( BSAC ) på at få indført 
en form for regulering af sælerne. 
Med hensyn til sælerne i de øvrige 
danske farvande, sorterer det under 
pendanten til BSAC nemlig  NSAC, som 
vi ikke er medlem af, men dette kan 
være en mulighed. Derudover arbej-
der man på en fælles åle handlings-
plan gældende for hele EU og som 
både omfatter det traditionelle åle 
fiskeri og glasålen.

Mogens fra Læsø spurgte ind til hvor-
dan det går med evt. at få ophævet 
omsætningsforbuddet for fritidsfiske-
re, idet man på Læsø har opbakning 
til det fra såvel kommunen og erhver-
vet – Arne svarede, at så længe vi 
forsøger at inddrage erhvervet i vores 
fælles bestræbelser på andre områ-
der, er det en varm kartoffel og vi kan 
umiddelbart ikke komme længere 
med det nu. Mogens spurgte også til 
en evt. ændring i redskabs bekendt-
gørelsen, så man kunne sætte vinduer 
i ruser og anvende dem til andet end 
åle fangst i redskabs begrænsnings pe-
rioden – Arne svarede, at Lene Jensen 
Scheel Bech på det kraftigste fraråder 
os at røre ved dette, da det vil kræve 
en omfattende ændring af redskabs-
bekendtgørelsen.
 
Redaktør Bruno Müller Berettede, at 
hjemmesiden i de sidste 17 mdr. Har 
haft 48000 besøgende og at dette 
bl.a. kan tilskrives Facebook sidens 
appetitvækker. Bladet er nu skåret 
ned til 36 sider og selv om der er 
færre annonceindtægter, har et par 
skift af trykkeri  osv. medført en årlig 
besparelse på ca. 54.000,- kr. Bruno 
opfordrer endvidere alle til at komme 
med indlæg i bladet i god tid, så det 
når ud til læserne inden evt. events 
finder sted. 
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Ib Jensen – Føns Vig efterlyste klarhed 
over reglerne for hjemtagning af torsk 
i Østersøen – Arne præciserede det.

Peter Laigaard – Virksund mente, at 
når vi skulle tilslutte os en 3 mdr’s 
fredningsperiode af ålen ( dec. Jan. og 
feb. ) så skulle redskabs begrænsnin-
gen fra 10.5 til 31.7 bortfalde- Arne 
understregede, at erhvervsfiskerne 
som i denne periode godt må fange ål, 
dog begrænses til de som har licens 
og dette svinder ind. Peter gjorde også 
opmærksom på, at det er svært, eller 
næste umuligt at få et svar fra Michael 
Ingeman ( DTU ) som koordinerer 
tildelingen af ål til udsætning. Dette er 
et velkendt problem og på forrige § 7 
udvalgsmøde gjorde Jørgen Jeppesen 
opmærksom på problemet og vi håber 
derfor at der arbejdes på en løsning 
hos DTU.

Næstformand Finn Frandsen orien-
terede om skarven og kunne berette, 
at politikerne nu er ved at få øjnene 
op for at en yderligere regulering må 
ske. Endvidere hilste han havørnen 
meget velkommen, idet den åbenbart 
skræmmer en del individer væk.

5. Revideret regnskab ved kassere-
ren. Bjarne gennemgik regnskabet, 
som udviser et overskud på den 
ordinære drift i 2018 på 9.967,- kr. 
Han kunne endvidere berette, at for-
bundet har en sund økonomi og at vi 
fra 1-1-19 til d.d. allerede har haft en 
medlemsstigning på 100 nye medlem-
mer. Endvidere har vi ikke haft behov 
for kontingent stigninger de sidste 
10 – 11 år og der er heller ikke udsigt 
til dette de næste år. Budgettet for 
2019 blev , og der budgetteres med et 
overskud på 15.500,- kr. Bjarne rede-
gjorde samtidigt for konsekvensen af 
skiftet fra Post DK til bladkompagniet ( 
BK) hvilket betyder en årlig besparelse 
på  20.000,-. Kr. og kunne bekræfte, at 
indtil videre performer BK bedre end 
Post DK.

Regnskab blev godkendt.
Derefter var der en spørge-/ de-
bat-runde.

Arne Præstegaard; Hans Bomberg 

og flere andre har dog stadig med-
lemmer, som ikke har fået bladet som 
tidligere -. Bjarne svarede, at helt 
undgå de manglende leveringer kan vi 
ikke, idet der er mange faktorer, som 
forkerte adresser, adresseændringer 
o.l. som på virker dette,men til trods 
for det kan han ud fra tilbage mel-
dingerne se at  det stadig er  bedre 
med BK end  med post DK. Bjarne 
opfordrer alle som mangler levering af 
bladet hurtigst muligt kontakter ham, 
hvorefter bladet omgående bliver 
eftersendt. 

Børge Brøns Skive spurgte om den 
årlige opdaterede medlemsliste, som 
tilsendes ham blot kunne begrænses 
til at omfatte nye medlemmer – Bjar-
ne svarede, at dette ikke var muligt og 
det besluttedes samtidigt, at med-
lemslisten fremover også sende cc til 
forenings formændene.

6. Indkomne forslag. Ikke kommet 
nogen forslag.

7. Valg af næstformand og kasserer. 
På valg var Finn Frandsen som næst-
formand og Bjarne Christensen som 
kasserer -  begge modtog genvalg og 
blev valgt.

8. Valg til forretningsudvalget På valg 
var Bjarke Thiessen, Jørgen Bork og 
Hans Bomberg, - alle modtog genvalg 
og blev valgt. 
Valg af suppleanter til forretningsud-
valget. Her valgtes Ib Jensen og Brian 
Bagger
Valg af fanebærere. Her genvalgtes 
Jørgen Bork og Hans Bomberg

9. Valg af 2  revisorer og 1 revisor 
suppleant. Som revisorer genvalgtes 
Kay Hansen og Arne Præstegaard, og 
som suppleant Peter Hald Jacobsen.

10. Eventuelt.
Erik Holst Nissum Fjord berettede om 
en fælles indsats i samarbejde med 
de videnskabelige fiske undersøgelser 
om at få en tilladelse til regulering af 
sæl i Nissum fjord, for derigennem at 
kunne dokumentere sælens påvirk-
ning af fiskeriet. Erik lovede at holde 
os orienteret om udviklingen i dette.

Karl Clausen Thy-Mors efterspurgte 
en klarhed over reglerne for fiskeri 
med Kina ruser – Arne svarede, at 
dette ikke er afklaret endnu og en ny 
bekendtgørelse vil angiveligt komme 
i løbet af 2019 Karl spurgte endvidere 
ind til evt. økonomisk støtte fra ho-
vedforbundet til lokalforeningerne – 
Arne svarede, at hovedforbundet har 
en mindre sum penge afsat til med-
lems kampagner o.l og i givet fald vil 
man kunne få lidt støtte derfra, men 
henviste iøvrigt  til friluftsrådets små 
lokal puljer, hvor man 2 gange årligt 
kan søge om tilskud til forskellige ting.

Mikael Dorow spurgte om den fore-
slåede 3 mdr’s ålefrednings periode er 
permanent eller etårig – Arne svare-
de, at når først den er indført, skal der 
en ny ændring til før den bortfalder og 
som sådan må siges at være perma-
nent.

Årsmødet sluttede omkring kl 12.00 
og formandens afsluttende bemærk-
ning til den hurtige afvikling var, at 
dette vidner om at vi heldigvis ikke 
har store problemer i forbundet, så 
det er bare at fortsætte ad den sam-
me positive vej. Derefter takkede Arne 
vores gode kasserer for sit foreløbige 
15 års virke som sådan og kvitterede 
med et par flasker for dette. 
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Årsmødet 2019 - fotogalleri
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Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!

UDLEJES
Lejlighed på 25 m2 udlejes 

200 m. fra Lillebælt  
Gode fiskemuligheder 
Båd kan evt. lejes og 

mulighed for garnsætning.
Pris pr. dag 350,00 
Pr. uge 2300,00 kr.

Kontakt: 4038 5241

Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man tager en fritidssej-
leruddannelse herunder duelighedsbevis eller speedbådsbevis, 
inden man sejler ud, da de giver en grundlæggende viden om 
navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning m.m.

Læs om kravene til de forskellige fritidssejleruddannelser på 
www.soefartsstyrelsen.dk
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Vinterfest med 60 deltagere 
Fredag den 08-Marts-2019 havde Ndr-Sdj-Fritidsfiskerfor-
ening arrangeret årets vinterfest på Strandgården, Lodden-
høj.
Der var fremmødt 60 deltagere, ingen forskel fra 2018 og 
bestyrelsen var glade for at se så mange medlemmer med 
påhæng eller en fritidsfiskerkollega som mødte op med 
god appetit og stor spilleglæde.
Menuen bestod af en forret med rejer og hovedretten var 
buffet, samt kaffe og kringle i pausen, til alles tilfredshed, 
og det takker vi værtsparret Helle & Michael for.
Traditionen tro blev der spillet ”pot” om medbragte pak-
ker, og amerikansk lotteri blev udloddet i pausen.
Det holder bestyrelsen i gang med at arrangere, og med 
det fremmøde gør vi det gerne igen til næste år.
Samtidigt er vi også glade for at se at der var æresmedlem-
mer som deltog i festen.
Navne på sponsorer vil være at finde på vores hjemmesi-
de.
STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS.
Stor tak til det fremmødte publikum samt stor tak til besty-
relsen, og deres bedre halvdele, som er med til at hjælpe 
og bakke op om foreningens arrangementer.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det 
ganske land en god og fangstrig sommer.

Jørgen Bork-Fmd. Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.

Nye datoer på omdeling af bladet
Nyt blad: Fritidsfiskeren nr. 1 2019

Måske løsning med jagt på sæler i Danmark
Nye regler og der må fanges 7 torsk om dagen

Fiskeri i saltvand – lokale regler Seneste opdateringer og steder
Udskældte sæler frifindes

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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Limfjordsfiskeriets historie

Af Karl Klausen, 
Thy Mors Fritidsfiskerforening

2. afsnit: Fra Løgstør til Agger                                                   

Del  II - år 1050 –  år 1900,
I forrige fortælling var glimtene fra 
Hals til Løgstør.
Her er tidsrummet den samme, men 
strækningen Løgstør til Agger i vest.
Fiskeriet i den vestlige Limfjord, syntes 
i lighed med den østlige del, at alle 
grupper af bondebefolkningen tog del 
i fravristningen af udbytte til hushold-
ningen.
Materialet for fiskeriet mod vest er 
ikke særlig omfattende i de første 
århundreder, modsat østdelen med 
det store sildefiskeri. Men fisket blev 
der, det var de dominerende ”gråfisk” 
(ferskvandsfisk), som aborre, gedder, 
brasen og ål, der gav supplement til 
jordbruget.
Meget af den fiskeform krævede ikke 
afhængighed af både, hvorfor alle 
havde mulighed for en eller anden 
form for fiskeri med nedgarn, ruser 
samt lyster.
Omkring 1500 tallet er ålen så ab-
solut den fisk, der har den største 

værdi. Det ses bl.a. ved, at den indgår 
i fæstebøndernes landegildeydelse 
(bondens betaling for brug af herre-
mandens jord og bygninger). I 1650 
regnedes 24 snese limfjords- eller sal-
lingbo-stangål = 1 tdr. hartkorn. Som 
eksempel kan nævnes, at bønderne 
på det Skarpenbergske Gods på Mors i 
1574 måtte aflevere 230 snese ål – på 
Dueholm Kloster 750 snese ål – på 
Lundgaard 141 snese ål.
Under kong Christian IV skulle hver 
mand på Jegindø betale 18 pund fersk 
ål i landegilde til lensmanden.
Før havets gennembrud fandtes ålen 
i fjorden (i uhyre mængder) vestover 
fra Løgstør, og her var ifølge befolknin-
gen de fedeste og lækreste, hvorimod 
de på deres vandring mod øst til havet 
mistede deres karakter.
Redskaberne var stadig de samme, 
men nu suppleret med glib, strygeglib, 
dybkrat, sandvod, krogliner og det 
problematiske pulsvod. 
Allerede i kong Christian II rege-
ringstid, greb han til lovgivning med 
et kraftigt regelsæt og forbud mod 
pulsvoddet, og det startede en år-
hundrede lang kamp mod brugen, da 
den fik skyld for ødelæggelse af fjor-

dens yngel, som sad fast i, hvad man 
kaldte alt for småmasket net, bl.a. 
pga. de mange tjæringer til impræg-
nering af garnet.
Problemet med et totalforbud ville 
føre til flere hundreder menneskers 
ruin, mente man. I det 1600 århund-
rede blev tidsperioden for anvendelse 
sat fra Sct. Hans til Sct. Bartholomæus 
dag = 24. juli til den 24. august, og 
maskemålene skulle overholdes. Kong 
Christian V indførte det i Danske Lov : 
Tyvstraf var reglen, hvis man forbrød 
sig.
I første omgang gjaldt det lovlige brug 
kun for Agger og Harboøre beboere, 
som på deres usle lod mod havet hav-
de trange kår.
I bestemmelserne tog man også 
hensyn til udklækning af fiskeynglen, 
hvorfor der var (laasede vande), hvor 
pulsvod overhovedet ikke kunne an-
vendes. Eneretten for havboerne blev 
ophævet i 1761.
I 1750 blev åledybvod, kratvod, sand-
vod og andre finmaskede redskaber 
forbudt ved lov, men selv om fiskerne 
var bekendt med reglerne, fortsatte 
rovdriften sin ufortrødne gang. 

Glimt fra limfjordsfiskeriet og egnene omkring Limfjorden gennem 8000 år.
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Kontrollens virke i den vestlige Lim-
fjord måtte betegnes som sparsom, og 
kun de færreste af Danmarks befolk-
ning havde været på besøg i disse 
egne, specielt folk fra øerne og Køben-
havn anså fjorden som noget fjernt og 
mystisk. Derfor slugte man også råt 
en beretning i Kjøbenhavns Danske 
Posttidende om en havfrue, nogle 
fiskere fra Harboøre havde fanget i 
Limfjorden og bragt til Nykøbing Mors 
i et kar vand, og det i levende live. 
Endvidere stod også at læse, at folk i 
stride strømme valfartede dertil, for 
med egne øjne at opleve sensationen. 
En måned senere prøvede avisen at 
aflive historien og undskylde, men for 
sent. Begivenheden nåede helt til Sct. 
Petersborg og ned gennem Europa.
Jagten på ålene er intens. Det ses af 
redskabsudviklingen. I 1664 stod der 
ca. 63 ålegårde, godt 100 år senere 
er alle taget ud af brug og erstattet 
med strygeglib, dybkrat og sandvod 
+ kroge. Specielt Furboerne havde 
gjort sig til specialister i krogfiskeri. 
Hele sommeren – indtil efteråret – 
fandt man dem i deres små både, 4 
mand i hver, udføre deres hverv (de 
ved af ingen seng i hele perioden), 
altid ved frisk mod og syngende ved 
arbejdet. For at skaffe madding tilbød 
de uden betaling at grave folks haver, 
men Morsingboerne frabad sig dog 
hurtigt den ydelse, thi der skete nu 
mest en gennemrodning af jorden. De 
sammenskrabede orm lagdes i en klæ-
gjord en 3 ugers tid.

En vigtig fisk var også helten, som 
blev indfanget med de traditionelle 
redskaber, heltvoddet + bundgarn. 
Der var masser af helt, så de mange 
nonne- og munkesamfund kunne 
roligt imødegå fastedagene.
Limfjordsheltens kvalitet fandtes ikke 
bedre – den solgtes vidt og bredt, 
både saltet og røget. Københavnerne 
mente dog, den var for salt og smagte 
af den tørv, der blev brugt ved røgnin-
gen.
Omkring mængderne kan nævnes lidt 
tal fra fiskeriet. I 1766 fangede man 
på en nat 1008 stk. ved Lemvig. 1818 
51220 stk. ved Østerild Fjord, Hovsøre 
19200 stk., Sennels og Hov 5040 stk. 
Rekordåret 1821 for Østerild Fjord 

82040 stk., Tømmerby Fjord 10846 
stk., at udbyttet kunne svinge meget, 
ses af tallene fra Østerild Fjord i 1824 
kun 6190 stk.
Igennem disse århundreder og videre 
frem skal vi også huske det massive 
fiskeri, når fjorden var islagt. Da drog 
hundredvis af folk på fangst med 
ishakker og stangtømmer, hvis længde 
nåede 40 alen, hvis dybden krævede 
det. 
Det krævede god påklædning sådan 
en dag med kulde og blæst, hvor 
udbyttet blev et par snese ål; stangål 
blev bedst betalt af alle. Men ufarligt 
var det ikke, hvis isen ikke havde tyk-
kelsen, og mangen en fisker omkom 
hver vinter. Andre klarede turen gen-
nem isen og kunne bjerge livet, godt 
hjulpet af stangtømmeret, der kunne 
række over vågen til fast isrand. Hvis 
tågen pludselig kom fra havet, mens 
fiskeren befandt sig på de brede vige, 
kunne man hurtigt miste orienterin-
gen og retning for redning. I sådan 
en situation lød kirkeklokkernes lyd 
over fjorden - det blev utallige folks 
redning, når de et øjeblik stod stille 
og kunne sætte kurs efter lyden, dog 
måtte nogle sandsynligvis føle kræf-
terne forsvinde, mens de klamrede 
sig til iskanten i vågen, samtidig med 
de hjemlige kirkeklokker kaldte over 
fjorden.

Omvæltningen kom 27-28. november 
1825, da stormen efter flere tilløb 
med havet slog hul i Agger 

Tange, og saltvand strømmede gen-
nem fjorden. Dermed kom nye fisk 
til, og nogle måneder senere blev de 
første torsk landet. 
Befolkningen havde store bekymrin-
ger nu, da deres gråfisk tog stærkt af, 
og lå i hundredvis af læs på strandene. 
Også ferskvandsfaunaen led under 
saltet. Denne voldsomme hændelse 
affødte selvfølgelig en mægtig om-
væltning for de folkegrupper, som hid-
til havde fået en del af deres levevej 
gennem fjorden. Armod og fattig-
væsenets forsørgelse blev løsningen 
for mange, men som altid ændredes 
tilstandene – nye fisk var kommet til. 
Man havde lært at håndtere situatio-
nen til egen fordel. 

Efter et halvt hundrede år kunne der 
nu fiskes torsk, skrubber, rødspætter 
og stenbider samt ålekvabber med et 
økonomisk sigte. Børnesygdommene 
med fangstmetoder var ovre – et nyt 
fangstredskab kaldet snurrevod blev 
udviklet af fisker og bonde Jens Væver 
fra Salling. Snurrevoddet kunne fiske 
alt, lige fra rødspætter til ål med stor 
effektivitet. Igen var der modstand, 
som opstod fra fiskere med traditio-
nelle redskaber. Frygten var omkring 
fiskeyngelen samt slitage på bundve-
getationen. I 1872 er det kun tilladt 
at bruge voddet halvdelen af året. 
Videre udvikling fortsatte – det bredte 
sig fra Agger til Hals. I 1880 blev snur-
revoddet en vigtig del af det danske 
havfiskeri.
En ny type båd dukkede op sammen 
med snurrevoddet, den såkaldte 
”sjægt”, den var kølbygget, slank og 
med stor sejlføring. Den kunne to 
vigtige ting; velegnet til fiskeri og 
hurtig, om fiskerikontrollen var i sigte, 
når man var i færd med ulovlig fiskeri 
i låste vande eller brugte et ikke auto-
riseret vod. Kontrollen blev søgående 
i 1857 med to skibe – hver med en 
besætning på en kontrollør, to assi-
stenter samt fire rorskarle.

Næste blads fortælling vedrører perio-
den fra  år 1900 til år 2000
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Spørgsmål om fiskeri i Limfjorden

Der indkommet spørgsmål vedrørende om fritidsfiskeri i Limfjorden, så kan vi informere om følgende:

1. Du må gerne fiske med garn i Limfjorden. Du skal blot være opmærksom på fredningsbælterne, at garnene ikke må stå 
tættere på land end 100 meter, mindstemål og fredningstider og de særlige regler for fiskeri i Kilen, ved Ålborg, Hals og 
Hjarbæk Fjord.

2. Du må gerne fange ål i Limfjorden med kasteruser (maks. 6 stk.)

Du skal dog være opmærksom på, at der er visse perioder, hvor der er redskabsbegrænsninger. I den forbindelse er der 
folderen om Lyst- og fritidsfiskeri, Hjarbæk Fjord, Kilen, Limfjorden ved Ålborg og Farvandet omkring Hals.
Alle foldere er tilgængelige på hjemmesiden: 
https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter-og-saerlige-lokale-regler/

Mandag morgen den 11.marts i 
timerne fra kl. 07.37-09.25 trak hele 
19 topskarver forbi Grenen Fugle-
station, hvilket blev bevidnet af seks 
mandlige birdere, der dermed ramte 
plet i ornitologisk sammenhæng.                                                                                                                                      
                                                           
Det er det næsthøjeste antal Topskar-
ver, der nogensinde er set i Danmark, 
og fuglene sås i følgende flokke: 
6+1+1+10+1. 
- Jeg fik desværre ikke taget fotos af 
dem, men vi så dem fint i vore tele-
skoper, oplyser ornitolog Rolf Chri-
stensen fra Grenen Fuglestation.
Topskarv er en mindre skarv, der i 
Danmark mest ses i Skagen og i meget 
mindre grad andre steder i Nord-
jylland. Arten er sjælden og lokal i 
Danmark og ses for eksempel aldrig 
på øerne. Topskarverne i Skagen kom-
mer fra den svenske vestkyst og er på 
en cirka 250 kilometer lang flyvetur 
tilbage til Sydnorge, når de ses ved 
Grenen. 
- Få for år siden sås Topskarv ikke 
hvert år i Danmark. Det har ændret sig 
meget de seneste år, især på grund af 
de berømte forekomster i Skagen. Nu 

yngler topskarven efterhånden mange 
steder på den svenske vestkyst, og 
de ses i store antal op mod Norges 
grænse. Denne store fremgang i Ska-
gen siden 1990'erne har smittet af på 
Danmark de seneste 10 år, fortæller 
Rolf Christensen.
Topskarven er 73 cm. lang med et 
vingefang på 102 cm. Den er noget 
mindre og slankere end vor almindeli-
ge skarv, der yngler i Danmark. Arten 
kendes lettest på det tynde næb og 
den tynde hals, og de voksne fugle er 
helt grønsorte med gul mundvig og 
høj top. Arten lever kun ved havet, 
hvor de ruger og mest ses på og nær 
klipper.
 
De kommende to-tre uger vil vi fortsat 
kigge efter topskarver, der passerer 
Grenen, fortæller Rolf Christensen 

En snes topskarver trak forbi Grenen 
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Første vurdering af Vadehavets
muslingebestand i 10 år
Tekst: Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, 
Jakob Jakobsen, Christian J. Köppl og 
Jens Kjerulf Petersen.
Foto: Pernille Nielsen

Droner og forskere har registeret mus-
linger og invasive østers i Vadehavet, 
så der nu er tal på, hvor store bestan-
dene er.
78.000 tons blåmuslinger og 72.000 
tons stillehavsøsters. Sådan lyder DTU 
Aquas vurdering af bestanden af de to 
arter i den del af Vadehavet, der ligger 
mellem den jyske vestkyst og Fanø, 
Mandø og Rømø. 
Det er den første bestandsvurdering 
af blåmuslinger i Vadehavet, siden 
fiskeriet blev lukket i 2008 for at sikre 
fødegrundlaget for de muslingespi-
sende fugle i om-rådet. Heller ikke 
spredningen af den invasive stillehav-
søsters har været undersøgt siden 
2008. 

"Den samlede bestand af blåmus-
linger er betydeligt over det niveau, 
der lukkende fiskeriet i 2008, men 
derudover er det svært at udtale sig 
om, hvordan bestandene har udviklet 
sig, fordi vi i de fleste tilfælde ikke kan 
sammenligne de nye data med de tid-
ligere. Det skyldes blandt andet, at de 
tidligere undersøgelser hver især kun 
har dækket mindre områder", forkla-

rer forsker Pernille Nielsen, DTU Aqua, 
som har ledet undersøgelsen. 
Den faglige vurdering af bestandsstør-
relserne er netop udgivet i rapporten 
Fagligt grundlag for forvaltningsplan 
for udvikling af bæredygtige fiskerier 
af muslinger og østers i Vadehavet. 
Resultaterne kan anvendes af myndig-
hederne til at vurdere udbredelsen af 
den invasive stillehavsøsters og even-
tuelle initiativer til at bekæmpe den 
og til at vurdere, om der skal gives 
tilladelse til fiskeri af stillehavsøsters 
og blåmuslinger i Vadehavet. 
Vadehavet er omfattet af en række 
internationale og nationale naturbe-
skyttelses-hensyn, bl.a. EU’s habitat-
direktiv, fuglebeskyttelsesdirektiv og 
Natura 2000-regulering, og der er der-
for særlige krav til dokumentation af 
effekter af fiskeri og andre aktiviteter, 
før myndighederne eventuelt giver en 
tilladelse.

Droner vil kunne effektivisere data-
indsamling – men ikke endnu
Udover at opgøre bestanden af mus-
linger og stillehavsøsters har projektet 
også haft fokus på at afprøve nye 
metoder til at bestemme bestandene. 
Denne del af projektet har Institut 
for Rumteknologi (DTU Space) haft 
ansvaret for.  
Traditionelt undersøges muslinge- og 

østersbestande med tidskrævende 
metoder, hvor forskere og forsknings-
assistenter går på tidevandsfladerne 
ved ebbe eller tager prøver fra et skib 
på dybere vand. I projektet har droner 
i stedet overfløjet dele af tidevands-
fladerne i Vadehavet og taget billeder, 
som derefter er analyseret. 
Resultaterne viser, at droner vil 
kunne bidrage til en mere effektiv og 
systematisk overvågning af muslinge-
bestande. F.eks. kan data fra drone-
flyvninger geolokaliseres med stor 
præcision, så man har sikkerhed for, 
at det er præcis de samme områder, 
som kortlægges fra år til år. 
  
Men der er også udfordringer ved at 
bruge droner i opgørelsen af muslin-
gebestandene. F.eks. er det på nuvæ-
rende tidspunkt ikke muligt at skelne 
stillehavsøsters, som vokser på blå-
muslingebanker, fra blåmuslinger. Der 
ligger derfor en del udviklingsarbejde 
forude, inden dronerne kan overtage 
forskernes arbejde til fods. 
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DTU Aqua har ca. 325 medarbejdere
DTU Aqua har ca. 325 medarbejdere i orga-
nisationen, hvoraf omkring en tredjedel er 
videnskabeligt personale. Det øvrige perso-
nale består af biologassistenter, laboranter, 
administrativt personale, skibsbesætning, 
studentermedhjælpere m.fl. 

Instituttet er organiseret i ni faglige sekti-
oner, som varetager forsknings-, undervis-
nings- og rådgivningsopgaver. Derudover 
har instituttet en række faglige og admini-
strative støttefunktioner, herunder havforsk-
ningsskibet Dana

Billig Bådforsikring gennem
DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

• Forsikring af fartøjer tilhørende foreningens medlemmer.
• Forsikringsaftalen omfatter kasko- og ansvarsforsikring samt retshjælpsforsikring i              

tilknytning til kaskoforsikringen.
• Udover standardbetingelserne er følgende aftalt:
• Ved henliggende i A-havn er helårssejlads tilladt uden merpræmie.
• Personlige effekter dækkes indtil 10 % af kaskoforsikringssummen, dog max 10.000 kr.
• Skadefri sejlads i 3 år medfører, -af der ikke er selvrisiko ved den første skade.
• Ingen alderstillæg for glasfiberbåde over 25 år.
• Ansvarsforsikringen dækker for sejlads hele året.
• Ingen præmieforhøjelse ved anmeldelse af skader.
• Rabat hvis duelighedsbevis eller yachtskippereksamen haves.
• Ring MEDLEMSKONTORET tlf.: 21 80 36 12 hvis du vil være medlem.
• Ring 22 37 15 41 / 82 43 91 80  eller bare vil have et konkret forsikringstilbud på din båd 

”BÅDFORSIKRING”.
• Se vejledende priser på  www.fritidsfiskerforbundet.dk
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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

BÅDTRAILERE
POINT S KOLDING

Se på trailer hos os
Tlf.7552 5300

Mail: kolding@point-s.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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I erkendelsen af, at problemet med 
sælerne er stadigt stigende samt me-
get presserende og som dermed har 
skabt ubalance i naturen, er de norske 
myndighederne ikke helt uvillige til at 
kigge på at gøre »sæl-fanger erhver-
vet« mere permanent.
Harald T. Nesvik udtaler som Norsk 
Fiskeriminister, at tilskuddet skal 
bidrage til at der under sæl-kvoten ta-
ges flest mulige sæler og at branchen 
dermed kan skabe størst mulig værdi 
af de fangede sæler. Fiskeriministeren 
forslår i samme omgang en helt nu 
tilskudsmodel.

Målgruppen for tilskudsordningen 
er fiskeriet og modtagestationer for 
sæl-produkter.
Der gives 250.000 kroner i grund-til-
skud til hvert fartøj som opfylder 
kravene, og dertil et fangstafhængigt 

tillæg, der fordeles efter hvor mange 
sæler der landes. Dette tilskud kan 
maksimalt andrage 1 million NOK pr. 
fartøj, desuden er der i forslaget mu-
lighed for også at sætte 250.000 NOK 
af til sæl-modtagestationen.

Betragtelig norsk sæl-kvote
Der er fastsat en kvote på 26.000 
grønlands-sæler med en alder på et 
år eller ældre i Vester-isen og 7.000 
grønlands-sæler i Øst-isen. Fangstpe-
rioden er fastsat fra mandag den 1. 
april til og med søndag den 30. juni 
i Vester-isen og fra onsdag den 20. 
mars til og med lørdag den 1. juni i 
Øst-isen.
Det er det norske Fiskeridirektorat, 
som administrerer ordningen og som 
udbetaler tilskuddene. Fartøjer som 
ønsker at deltage i årets fangst må 
søge Fiskeridirektoratet region Nord 

om dette og gerne inden fredag den 
15. februar, mens ansøgnings-fristen 
for tilskudsordningen er sat til fredag 
den 1. mars 2019.
Sæl-kød har et meget højt proteinind-
hold og er derfor eftertragtet kød og 
bruges i alle slags opskrifter, såsom 
bøf, gryderetter, pandestegt eller som 
steg, hvor det meget møre kød har en 
meget fin tekstur og smag. Sæl-kød 
er blevet et højkvalitets-produkt, som 
nu også serveres på restauranter. Man 
finder ikke bedre kød, så potentialet 
ude på markedet er kæmpe stort og 
ligger lige til højrebenet.

Norske millioner skal reducerer sæl-bestanden

Sejlsikker,- og Bødekursus i det Sønderjyske
Torsdag d.21 februar 2019 havde vi 
på vores vodbindingskursus  inviteret  
Sejl Sikker instruktør Kim Bork Mathie-
sen fra Als. 

Kim fortalte om og viste os vigtighe-
den af at redningsvesten er i orden, 
han var yderst interessant og spæn-
dende at høre på, og alle havde fået 

en lærerig aften.         
                                                                
Venligst Hans Bomberg, Nordlige Sdr. 
Jyllands Fritidsfiskerforening.               

Norge handler helt anderledes kontant end Danmark, når det drejer sig om sæ-
ler. I Norge har »Nærings- og fiskeridepartementet« netop fastsat en tilskuds-
ramme på 2,5 mio NOK for sælfangst, gældende for 2019. Tilskuddet kan øges 
hvis det viser sig nødvendigt 
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Tekst: Karin Stubgaard, DTU Aqua

Fakta om forskningscenteret Marine 
Plastic
MarinePlastic – the Danish Centre for 
Research in Marine Plastic Pollution 
– er et samarbejde mellem Aalborg 
Universitet, Danmarks Tekniske Uni-
versitet, Aarhus Universitet, National-
museet og Roskilde Universitet.
MarinePlastic åbner officielt den 1. fe-
bruar 2019 og skal frem til 31. januar 
2023 arbejde intensivt med at ind-
samle viden om plastikforureningens 
typer, årsager, omfang, spredning, 
nedbrydning og miljømæssige kon-
sekvenser og undersøge effekten af 
lovgivning og samfundsmæssige tiltag.
MarinePlastic har et samlet budget 
på 26 millioner kroner, hvoraf de 20 
millioner kroner er finansieret af Velux 
Fonden, mens resten er betalt af del-
tagerne i projektet.
MarinePlastic har hovedkvarter på 
Aalborg Universitet og ledes af pro-
fessor Jes Vollertsen, jv@civil.aau.dk, 
mobil: 28 95 91 95.
DTU går sammen med fire andre 
forskningsinstitutioner for at under-
søge konsekvenserne af plast i havet 
og behovet for ny lovgivning. Plastik 
i verdenshavene er et af nutidens 
hurtigst voksende miljøproblemer. 
Op mod 80 procent af verdens affald 
består af plastik, og hvert år udledes 
der 300 millioner tons plastik til ver-
denshavene. Forskere fra fem danske 
forskningsinstitutioner, herunder DTU, 
går nu sammen om at udvikle viden 
om og løsninger på plastikforure-
ningen. Det sker i forskningscenteret 
MarinePlastic, som ledes af Aalborg 
Universitet og støttes af Velux Fonden 
med 20 millioner kroner. 

Undersøger mikroplast i plankton, 
muslinger og fisk
Fra DTU deltager DTU Aqua og DTU 
Miljø i forskningscenteret MarinePla-
stic. De to institutter skal blandt andet 

undersøge mikroplast i dyreplankton, 
muslinger og fisk.
"Det kan få store konsekvenser for 
hele økosystemet, hvis mikroplast 
skader dyreplankton, som er funda-
mentet i havets fødekæder og føde 
for mange fisk, fugle og havpattedyr. 
Samtidig er mange mennesker bekym-
rede for, om der er mikroplast i fisk og 
skaldyr, og om det er et problem for 
deres sundhed," siger professor Torkel 
Gissel Nielsen, DTU Aqua om baggrun-
den for de undersøgelser, han leder i 
samarbejde med seniorforsker Nanna 
B. Hartmann fra DTU Miljø.
For at kunne vurdere konsekvenserne 
af mikroplast for mennesker og miljø 
undersøger DTU-forskerne, under hvil-
ke omstændigheder dyreplankton, fisk 
og skaldyr æder mikroplast, og hvad 
der sker, når de gør det. F.eks. kan 
mikroplastens størrelse, sammensæt-
ning og alder måske have betydning 
for, om den bliver ædt eller fravalgt 
som føde, og dermed om plasten 
kommer ind i fødekæden.
De hidtidige undersøgelser på områ-
det er baseret på forsøg i laboratoriet 
med koncentrationer af mikroplast 
langt over det niveau, man finder i 
havet, men DTU-forskerne vil anvende 
miljørealistiske koncentrationer af 
plast i deres forsøg og også supplere 
med undersøgelser af fordelingen af 
mikroplast i havet. Desuden vil for-
skerne forsyne forsøgsplasten med en 
bakteriebelægning, som man ser det 
i naturen, for at teste, om det øger 
dyrenes appetit på plasten.

Forskning skal omsættes til handling
Forskningscenteret MarinePlastic 
har et erklæret mål om at udvikle 
konkrete løsningsforslag og gavnlige 
tiltag i samarbejde med interessenter 
og beslutningstagere. Det omfatter 
blandt andet en analyse af, hvilke 
typer videnskabelig information, 
lovgivningsarbejdet mangler for at 
kunne fastsætte regler, og om den 

nuværende regulering på området er 
baseret på den mest relevante viden. 
Det arbejde tager DTU Miljø sig af i 
samarbejde med Roskilde Universitet.
"I projektet skal vi være bindeled mel-
lem forskerne og andre interessenter, 
f.eks. myndigheder, producenter og 
ngo’er, så forskningsresultaterne 
kan blive omsat til handling. Måske 
mangler samfundet svar på centrale 
spørgsmål, som vi kan formidle videre 
til forskerne, og omvendt kan forsk-
ningen pege på forhold, der burde 
reguleres, og hvor der er viden nok til 
at gøre det," siger lektor Steffen Foss 
Hansen, DTU Miljø, som leder denne 
del af projektet.

DTU Miljø vil også undersøge, hvordan 
regulering kan fremme innovation, så 
der f.eks. kommer mere fart på udvik-
lingen af miljøvenlige alternativer. Det 
er velkendt, at regulering på et om-
råde, kan sætte skub i innovationen, 
men hvad der skal til, for at det også 
kan ske på plastområdet, vil forskerne 
undersøge nærmere. 

Nyt samarbejde om løsninger på 
plastforurening i havet
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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


