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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

Året 2019 er det store valgår, 
nemlig Folketingsvalg og EU-
valg inden for ganske få dage.                  
Det betyder at vi sandsynligvis 
igen sidder med en ny minister 
for fiskeriet når dette blad er på 
gaden.
Det bliver spændende om vi får 
en minister der interesserer sig 
for den lille mands fiskeri. (Fri-
tidsfiskerne)

Vi har i flere omgange oplevet at 
vore ministre lader sig forblænde 
af en efterhånden gammel COWI 
rapport, der fortæller at for hvert 
kg havørred der bliver fanget i 
Danmark, omsættes der for 3000 
kr. i turistkroner. 
Vores opgave bliver nu at overbe-
vise en ny minister for fiskeriet, 
om at satse på husmandsfiskeri-
et. 

Fiskeristyrelsen har igen omorga-
niseret sig, således er der ansat 2 
kontorchefer, som skal tage sig af 
direktoraterne i øst og vest. I vest 
er ansat Henrik Bandholm, som 
er et for fiskeriet total ubeskrevet 
blad.
I øst er ansat Bjørn Wirlander, 
som vi kender fra Fiskeristyrel-
sen, og formand for §7 udvalget.           
Meningen med udnævnelser-

ne af de 2 kontorchefer, er at 
det skal sikre en mere ensartet 
sagsbehandling, både hvad angår 
tilladelser, men også en ensartet 
behandling af overtrædelsessa-
ger.

Vi hilser initiativet velkommen, 
og ønsker de 2 nye kontorchefer 
tillykke med deres fremtidige 
virke.

Vi ser frem til en nærmere ori-
entering på næstkommende § 7 
udvalgsmøde.

God sommer

Formanden

I dette sidste blad inden ferien i år, 
sender redaktionen en sommerhil-
sen til alle.

Uanset om vi er på arbejdsmarke-
det eller pensionister,- så er som-
merferien egentlig tænkt som en 
lidt længere pause i vores daglige 
rytme i  hverdagen. 
Udfordringen er, at det ikke er 
alle, der gearer ned, når de har fri.                                                                                           
Men det findes der heldigvis råd 
for,-selv om det kan være svært, 
er vi nødt til at give slip på det 
”Daglige” et stykke tid! En som-
mer som vi alle håber, bliver lige 
så god som sidste år.

Det har været et tilfredsstillende 
første halvår, med økonomi og 
medlemstilgang og efter ferien 
kan vi sikkert forvente i Dansk 
Fritidsfiskerforbund, at der kom-
mer flere opgaver der skal rulles 
af beddingen.

Disse opgaver vil løbende blive 
refereret her i bladene og på vores 
hjemmeside.

Et ønske til alle medlemmer og 
samarbejdspartnere om en god 
ferie.

Bruno Müller, redaktør

Redaktøren…
Hvis der ikke er mere snearbejde, kan vi lige så godt holde sommerferie!

Siden sidste blad er kommet 33 nye medlemmer

Nyt fra medlemskontoret
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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! 
Oplag: 2500 - Layout og Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dkNaturmødet
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Foto: Bruno Müller

Året 2018 bød på rekordmange 
solskinsdage i løbet af sommermåne-
derne, og rigtig mange danskere drog 
mod de danske kyster og badestran-
de. Desværre bød 2018 også på en 
stigning i antallet af druknede i Dan-
mark. En foreløbig opgørelse fra Tryg 
Fonden viser, at 66 personer mistede 
livet i følge af drukning sidste år.
I løbet af de seneste 20 år har antallet 
af drukneulykker i Danmark generelt 
været faldende, men det ser ud til, 
at 2018 udfordrer den ellers positive 
tendens. En foreløbig opgørelse fra 
TrygFonden viser, at 66 personer druk-
nede i 2018. Her skete de 48 druknin-
ger i perioden fra apr.- sep.

Større aktivitet på vandet
"Med et vejr som det, vi oplevede 
sidste år, så er det naturligt, at der har 
været mere aktivitet ved og på van-
det. Det oplevede vi også på de stran-
de og havnebade i hele landet, hvor 
TrygFonden Kystlivredning opererer. 
Her havde livredderne ekstra travlt, og 
der var flere alvorlige hændelser, som 
kunne have ført til drukning. Så det er 
trist, men egentlig ikke overraskende, 
at vi i vores foreløbige opgørelse over 
druknede i 2018 ser en stigning," siger 
René Højer, programchef i Tryg Fon-
den med ansvar for bade- og vandsik-
kerhed.
Tryg Fondens foreløbige opgørelse 
over druknede i 2018 er baseret på 
hændelser omtalt i medierne i løbet 
af året. Det er første skridt i arbej-
det med at samle og undersøge al 
tilgængelig viden om drukneulykker i 
Danmark, som hvert år udgives i Tryg 
Fondens Nationale Druknestatistik. 
Rapporten baseres på oplysninger fra 
bl.a. dødsårsagsregisteret og giver 
dermed et præcist og fuldstændigt 
billede af druknedødsfald i Danmark.
Druknestatistikken har gennem årene 
vist et fald i antallet af drukneulykker. 

I begyndelsen af 00’erne skete der 
i gennemsnit 70 drukneulykker om 
året, mens antallet fra 2009 til 2016 
har ligget på gennemsnitligt 50 om 
året. I 2015 var vi helt nede på 34 
drukneulykker, hvilket var det laveste 
målt nogensinde.

Tag vesten på 
Vi skal sikre os, at vi selv at vi ikke er 
alene, så vi kan få hjælp, hvis vi skulle 
komme i problemer, og at vi - hvis vi 
tager på vandet - husker at tage red-
ningsvest på RENÉ HØJER,PROGRAM-
CHEFTRYGFONDEN
"Vi skal selvfølgelig passe på med at 
drage konklusioner om udviklingen 
i antallet af og årsagerne til drukne-
ulykker i 2018, før vi har de endelige 
tal. Nogle kan fx være omkommet ved 
hjertestop, og andre kan have valgt at 
tage deres eget liv. Sådanne tilfælde 
kategoriseres ikke som drukneulykker. 
Men vi kan allerede nu forberede os 
til de lysere og varmere måneder, hvor 
vi i højere grad bevæger os ud for 
at nyde den danske natur på og ved 
vandet. Vi skal sikre os, at vi selv og 
vores børn kan svømme, at vi ikke er 
alene, så vi kan få hjælp, hvis vi skulle 
komme i problemer, og at vi – hvis vi 
tager på vandet – husker at tage red-
ningsvest på," siger René Højer.
Mænd har gennem alle årene været 
overrepræsenteret i druknestatistik-
ken, og det gælder også i den nye 
opgørelse for 2018. Blandt de 66 
omkomne var 53 af dem mænd. I kun 
ét tilfælde var det et barn, der miste-
de livet.

Druknestatistikken udkommer og 
belyses
TrygFonden udgiver hvert år Tryg-
Fondens Nationale Druknestatistik, 
der giver et fuldstændigt billede af 
druknedødsfald i Danmark "Vores 
foreløbige opgørelse tyder på, at 
mange af drukningerne i 2018 er sket, 
når folk har været på egen hånd, fx på 

en svømmetur, på en havn eller ude at 
sejle. Men det vil den videnskabelige 
gennemgang, der ligger til grund for 
TrygFondens Nationale Druknestati-
stik, belyses endeligt, når den udkom-
mer med de verificerede 2018-tal i 
2020," 
TrygFonden Kystlivredning åbner sine 
bemandede livreddertårne på 36 
danske strande og havnebade den 
28. juni, når skolernes sommerferie 
begynder. 

TrygFonden arb. sammen med Søspor-
tens Sikkerhedsråd om projektet Sejl-
Sikkert, der har til formål at forbedre 
sikkerhedskulturen i forbindelse med 
fritidssejlads og fritidsfiskeri.

66 druknede i 2018 
Stor stigning i drukneulykker hvor det gode vejr kan være del af årsagen.
De 48 af dem mistede livet i perioden fra april til september
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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.

Fredericia Byråds løsgænger, Karsten 
Byrgesen, har i relation til FN’s ver-
densmål nummer 14, Livet i Havet, 
fremsat et beslutningsforslag til Fre-
dericia Byråd. Et beslutningsforslag 
der skal komme fiskene til gode.
Karsten Byrgesen siger
- I miljøets navn og i borgeres inte-
resse i hele Lillebæltsforløbet, samt 

erhvervs- lyst- og fritidsfiskere, turister 
og ikke mindst fiskene i Lillebælt har 
jeg stillet et beslutningsforslag til, at 
Fredericia i samarbejde med nabo-
kommunerne i det udvidede Trekan-
tområde, arbejder for at etablere en 
udredning af levevilkårene for fisk, 
planter og mikroorganismer i hele 
Lillebælt forløbet”.

Politikker vil beskytte Lillebælt       

Karsten Byrgesen
Foto: Fredericia 
kommune

GENOPTRYK          
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Tekst: Kirsten Østergaard, 
Nordjyske Tidende 
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk  
Foto: Bruno Müller

Utilfredsheden bunder dels i omsæt-
ningsforbuddet for fritidsfiskere, dels i 
forvaltningsplanen for ål og begræns-
ningen i brug af kasteruser.
Trods henvendelser til fiskeriminister 
Eva Kjer Hansen med opbakning fra 
kommunalbestyrelsen, Læsø Fiskein-
dustri og Læsø Fiskeriforening, sker 
der ingenting.
- Vi har igen henvendt os til ministeri-
et, og svaret var ikke positivt, oplyste 
Mogens Simonsen på generalforsam-
lingen i sidste uge.

Fritidsfiskernes frustrationer
Fritidsfiskerne tror på, at en ophævel-
se af omsætningsforbuddet kan til-
trække flere unge til fiskerierhvervet. 
Desuden mener man, at det bidrager 
til liv på havnen, hvis man kan gå hen 
til kutterne og købe et par fisk.
- Og hvorfor må fritidsfiskerne ikke 
sælge en rødspætte på havnen, når 
man kan købe kartofler fra vejboderne 
på øen? lød et af de logiske argumen-
ter.
- Og hvorfor må vi ikke have vinduer i 
ruserne, når erhvervs og bierhvervsfi-
skerne gerne må? Det er helt urime-
ligt, fastslog Mogens Simonsen.
Efterhånden vokser frustrationerne 

hos Læsøs fritidsfiskere. Sidste år var 
foreningen parat til at melde sig ud af 
Dansk Fritidsfiskerforbund. 
Det er et drastisk skridt, men Læsøs 
fritidsfiskere føler ikke, at de har mødt 
forståelse for deres synspunkter i for-
bundet og mener heller ikke, at de får 
noget ud af at være medlem.
Dertil kommer, at kontingentet til ho-
vedforbundet på knap 19.000 kroner 
årligt sluger størstedelen af det kon-
tingent på godt 24.000 kroner, som de 
104 lokale medlemmer betaler.
Uden indflydelse?
Bruno Müller, tidl. byrådsmedlem i 
Frederikshavn (S)og tidligere formand 
for Dansk Fritidsfiskerforbund, deltog 
i generalforsamlingen, og det lykkedes 
ham at forhindre en udmelding på 
nuværende tidspunkt.
Han forklarede blandt andet, at ingen 
i forbundet havde vidst ret meget om 
utilfredsheden på Læsø. Der havde 
heller ikke været indlæg i fritidsfisker-
ne blad, som han er ansvarlig for.
- På forbundets generalforsamling 
sidste år hørte jeg om utilfredsheden 
i Læsø Fritidsfiskerforening og planen 
om at melde sig ud. Derfor sagde jeg 
til formanden: ”Nu skal der ske no-
get”, og derfor er jeg her i dag.
- Jeg er bekendt med jeres situation 
og det er beklageligt, at I ikke har fået 
svar på jeres henvendelse til forbun-
det. På den anden side sætter I jer 
helt uden for indflydelse, hvis I melder 

jer ud.
Tænk jer godt om
Bruno Müller opfordrede bestyrelsen 
og generalforsamlingen til at tænke 
sig godt om. Han tilbød samtidig at 
være kontaktperson til forbundet.
- Forhåbentlig kan vi vaske tavlen ren 
og finde en løsning. Jeg vil foreslå, at 
I venter et år eller to med at beslutte 
jer til en eventuel udtrædelse.
Bruno Müllers argumenter overbevi-
ste generalforsamlingen, der vedtog 
at udskyde beslutningen i to år i håb 
om at finde medhold i hovedforbun-
det.
Regnskabet blev godkendt med et 
mindre underskud på 3500 kroner, 
der reducerer formuen til godt 27.000 
kroner.
Formand Ole Olsen valgte at stoppe 
i bestyrelsen. Han bliver erstattet af 
Mogens Guntofte, mens Thomas Kri-
stiansen blev genvalgt. Den øvrige be-
styrelse består af Mogens Simonsen, 
Per Steen Jensen og Teddy Jespersen 
med Teddy Hansen og Vagn Petersen 
som suppleanter.
Erik Kristensen og Ole Olsen påtager 
sig at være revisorer med Jørgen Søn-
derkær som suppleant.

FRITIDSFISKEREN har fået tilladelse 
fra Nordjyske Tidende til at bringe 
artiklen fra fritidsfiskernes general-
forsamling på Læsø, der har godt 100 
medlemmer.

Fritidsfiskere i modvind
Læsø Fritidsfiskerforening kæmper stadig for at forbedre forholdene for 
det rekreative fiskeri, og kampen går op ad bakke.

8



Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Quicksilver
Captur Arvor
Både med indenbords
diesel motorer.
Perfekte til fiskeri.

Quicksilver
Captur Pilothouse
Både til påhængsmotorer
fra 5,5 m til 9 m.
Perfekt til fiskeri og turbåd.

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

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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Han lærte som knægt at fange 
og sælge en fisk  

Reglerne stammer fra 1999  ifm. den 
nye bekendtgørelse om rekreativt fi-
skeri, der kom omsætningsforbuddet, 
samt blev de daværende 6 vilkårlige 
redskaber indskrænket til maks. 3 
garn ud af de 6. Der blev snakket om 
reducering til 2-3 garn (blev så de 3), 
samt at fritidsfiskerne stadigt skulle 
have mulighed for et meningsfuldt 
fiskeri mm., en ren reducering af garn/
redskaber fandtes ikke tilstrækkeligt / 
hensigtsmæssigt, derfor omsætnings-
forbuddet

Tekst & foto : Bruno Müller

Hvilken forskel er der lovligt at sælge 
grøntsager fra en vejbod og en fisk 
fra jollen?
Når man besøger Læsø, hvor øboerne 
blandt andet er afhængigt af fiskeri og 
turisme og der er mange turister og 
lokale øboer der ser frem til at komme 
på havnen med sin pose og købe en 
fisk med hjem.

Dansk Fritidsfiskerforbund’s blad har 
været hos den lokale fritidsfiskerfor-
ening, hvor vi spurgte om deres syn på 
at sælge et par fisk fra jollen.
Den ældre generation kan sagtens 
huske det miljø der var engang,- og 
det var før der blev politisk vedtaget 
og  indført et forbud, det såkaldte 
omsætningsforbud som medførte en 
del delte meninger om.

Men ret skal være ret! Hvis man ge-
nerelt i Danmark har den holdning, at 
fritidsfiskerne tager brødet ud af mun-
den på erhvervsfiskerne, så har de 
ikke den holdning på øen. Mange af 
den lidt ældre generation af erhvervs-
fiskere har sikkert selv engang  langet 
et par fisk over lønningen. Så på den 
måde lærte de ligeledes, at man kan 
faktisk tjene lidt og dermed få interes-
sen for at blive en af de kommende 
erhvervsfiskere og leve af det.

Der er opbakning
Som det er i dag blandt erhvervsfi-
skerne på øen er der opbakning til 
fritidsfiskernes ønske om at sælge et 
par fisk, der uden problemer for dem, 
vil være med til at styrke den vigtige 
turisme. 

Fritidsfiskerne er vant til at have 
begrænsninger, og i det sammenhæng 
kunne myndighederne sætte et ”Loft” 
over hvad der må sælges i begræn-
set omfang!  Mange af dem har set 
skriften på væggen! Beboerantallet 
der i dag siger ca. 1640 har i en del år 
været støt faldende og prognoserne 
fortæller at om en halv snes år er det 
yderlig faldet med 130 bosiddende! 
Alle gør meget for problemerne på 
øen! Også de forskellige kategorier af 
fiskeri!

Omsætningsforbuddet
Det er dette område at fritidsfisker-
ne på øen kæmper med, fjernelse af 
nemlig omsætningsforbuddet med at 
sælge en fisk.
Der er ingen tvivl om sammenholdet 
vægter meget på øen og at der på 
flere fronter individuelt skal planlæg-
ges endnu mere om fremtiden og man 
kan konstatere med nogle erhvervsfi-
skere, - at efter et endt aktivt liv med 
kutteren, er der en del der trækker sig 
tilbage og bliver fritidsfiskere som de 
var som knægte og unge! 

Derfor vil få stor betydning! Ikke bare 
for hver enkelt fisker og fiskerens 
familie, men for hele øen at også fri-
tidsfiskerne får muligheden at udvikle 
deres livsstil.

Der er en god hummerindustri på 
Læsø, og det har der været i mange 
år, så det vil gå ud over hele øen hvis 
man rammer det ”ømme” punkt,-  at 
de fastboende falder væk og at der 
ikke kommer tilstrækkelig nye til.
De to havne på øen vil udvikle sig til 
noget andet uden kutterne, og miljøet 

heromkring vil ændre sig. Der er god 
fremgang med erhvervsfiskeriet og 
hvilket der hjembragte to millionerne 
mere sidste år. I det sammenhæng 
spekulerer jeg også på, hvordan man 
ved, hvor mange fisk der er i havet og 
her er der sikkert mange forskere der 
vil komme med et bud!

Der er plads til alle
Men stadig skal man fastholde at der 
er og skal være plads til alle på havet!                                                         
Det er jo fiskerne selv, der har finge-
ren på pulsen, når de trækker garnet 
op! Vigtigheden er,- at vi andre der 
ikke bor der, udfordrer med lovlighed 
alle tiltag, der indebærer begrænsnin-
ger for fiskeriet af forskellig slags.
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SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD ER FLYTTET TIL KORSØR  

Adr: Søsportens Sikkerhedsråd, Fjordvænget 30 ,  4220 Korsør
Tlf. :  72 19 62 19  E-mail: info@soesport.dk

Afdelingsleder: Specialkonsulent Sten Emborg

Limfjordsrådet der består af et poli-
tisk forum af byrådsmedlemmer fra 
18 omkringliggende Limfjordskom-
muner, håber til gengæld, at få penge 
til plastikindsamling
Når garn eller fiskenet mistes fort-
sætter de med at fiske i mange år 
efter. Fisk, fugle og sæler risikerer at 
blive fanget i nettene og derefter lide 
døden. Derudover udgør de et miljø-
mæssigt problem, fordi de henover 
årene afgiver små bidder af plastik, 
når de forvitrer.

WWF Verdensnaturfonden har nu 
lavet en kampagne om spøgelsesnet i 
de danske farvande, hvor de efterføl-
gende har registreret 3 spøgelsesnet i 
den vestlige del af Limfjorden. De får 
nu tilslutning fra Limfjordsrådet, der 
nu effektivt vil gøre noget ved proble-
met. I en kommentar til beslutningen 

i Limfjordsrådet, siger formanden for 
rådet Jens Lauritzen, at det i prin-
cippet er statens opgave at fjerne 
nettene, men hvis det nu viser sig at 
kommunerne selv kan fjerne dem, vil 
de gøre forsøget. Dels ved at ansø-
ge om penge til oprydningen, under 
projektet om indsamling af plastik. 
Han mener ikke selv det kommer til at 
koste så meget igen, specielt ikke hvis 
rådet får hjælp fra dykkere og fiskere.
Formanden for Centralforeningen 
for Limfjorden Bo Husted Kjeldgaard, 
der repræsenterer alle fiskeriforenin-
ger omkring Limfjorden, mener ikke 
problemet med spøgelsesnet er så 
stort igen. Men han vil omvendt gerne 
hjælpe til med at få de få spøgelses-
net man i forvejen kender til, op fra 
bunden af Limfjorden. Som han videre 
siger, »Det handler om vilje og om, at 
arbejde sammen. Så skal det nok lyk-

kedes at få dem fjernet fra bunden og 
naturen,« siger han og nævner sam-
tidig de tre steder i Limfjorden hvor 
man i forvejen ved, spøgelsesnettene 
ligger. Det er ved Nordfur Stenrev og 
Salling Aqua Stenrev samt Glyngøre og 
Mullerne Stenrev nordvest for Odde-
sundbroen.

Kilde: Nordjyske.dk FiskerForum.dk

Spøgelsesgarn i Limfjorden fjernes     
Kommunerne og dykkere skal fjerne de fiskerløse net fra Limfjorden, der 
mistænkes for at være rene dødsfælder for fisk og andre havdyr i området.  
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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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Siden sidste blad, 2.2019, er der tilgået 33 nye medlemmer.

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

Tekst & Foto: Bruno Müller
To mænd og en kvinde i tyverne troede at de var i gang med en plan-
lagt stor indkomst. Indkomsten skulle bringes til vejs, ved et tyveri 
sidste år af ikke mindre et halvt hundrede bådmotorer i Nordjylland, 
Fyn og på Sjælland.
Men sidst på året gik det galt, da man i salgsøjemed havde været så 
flink, at man løbende satte de stjålne motorer på nettet. 
Helt naturligt var der en del tidligere ejere der holdt øje på nettet og 
kunne til dels genkende sin motor.
Efterhånden som anmeldelserne indløb til politiet, var de tre unge 
mennesker på vej til at blive afsløret og sigtet.
De blev sendt i retten i Hjørring, der gav en af de unge mænd, som var 
straffet før, et års ubetinget fængsel. Den anden unge mand fik et års 
betinget fængsel og kvinden fik 40 dages betinget fængsel.

Solgte stjålne bådmotorer på nettet!     

Lidt af hvert....     

Næste Naturmøde i Hirtshals er d. 14 -16 maj 2020

Den marine fiskeplejekonsulent, som er 
ansat på halv tid, rådgiver fritidsfiskere og or-
ganisationer i spørgsmål om fritidsfiskeri, miljø 
og fisk i kystnære områder samt hjælper med 
at klarlægge problemstillinger i forbindelse 
med dette. Derudover formidler konsulenten 
resultater fra marine fiskeplejeprojekter og 
anden marin forskning til fritidsfiskere f.eks. på 
www.fiskepleje.dk, i organisationernes blade 
eller ved foredrag i lokalforeninger. 

Der rådgives til Saltvandsudvalget, som 
er en sammenslutning af marine fiskerior-
ganisationer, vedrørende emner af betyd-
ning for bevarelse eller fremme af fiskeres-
sourcerne i de kystnære områder. Arbejdet 
omfatter koordinering og referat af møder, 
indhentning af information om specifikke 
emner eller formidling af forskningsresultater.                                                                                                                  
Projektperiode: Løbende Projektleder: Josian-
ne G. Støttrup Projektdeltagere: Mads Christof-
fersen 
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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, d65farrugia@gmail.com                      
KASSERER  Finn Nissen, Søgade 11, 1, th, 6000 Kolding, Tlf: 2421 0468, nautilussen@hotmail.com

LÆSØ FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Teddy Jespersen, Knæet 6, 9940 Læsø, Tlf. 2986 1915, munkholm@nypost.dk
KASSERER Mogens Guntofte, Pentstrømsvej 9, 9900 Læsø, Tlf. 4085 4520, m.guntofte@gmail.com                
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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Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER
Dødsfald
Tidligere formand for fiskerne i Kaløvig Bådelaug, taxavognmand Mogens Jensen er afgået ved døden og blev bisat fra Ravnsbjerg 
Kirke i Viby onsdag den 10.april 2019. Æret være hans minde

Kalø Vig Fritidsfiskerforening

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

TA´ MED PÅ FISKETUR I LILLEBÆLT – Søndag 15.SEPTEMBER 2019
Ved at fiske oplever du den en indre ro og uden stress. Ved at deltage skal du blot medbringe en fiskestang, eller du kan leje en på 
båden. Der vil blive fisket i det smukke Lillebælt, med til de to broer tæt på, hvor vi vil befinde os for at fiske. 
Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening arrangerer en fisketur for personer i september måned.  
Der findes plads til 20 personer som kan fiske samtidigt på denne båd. For at arrangere turen ønskes der deltagelse af mindst 10 
Personer. Pris pr. person 300,00 kr. Foreningen medbringer sand/børsteorm. 
Betaling ved tilmelding: Hans Bomberg MobilPay:  40 467.Kto. Nr. 5386-0672715
Tilmelding senest 1. september 2019 Betaling er lig med tilmelding

Der afholdes ord. generalforsamling torsdag d. 10. oktober kl. 19.00.                                                
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På hjemmesiden: Ved din lokalforening "Randers Fjords Fritidsfiskerforening" kan du finde hvad der kommer på programmet. 
Venlig hilsen bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen i Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening
afholdt tirsdag d. 19. marts 2019  i Borgerforeningens Fælleshus Sandkrogen 8 Virksund. 
Formanden bød velkommen og omtalte foreningens 40 års jubilæum, hvor Foreningen er vært ved et pølsebord med dertil et par 
genstande. Efter spisningen vil Lindy vise en film om årets gang i Virksund. Endvidere sædvanen tro, sælges amerikansk lotteri med 
sponsorerede gevinster.
Dagsorden: 1.Valg af dirigent og referent og stemmetællere.
Dirigent: Lindy Gandrup. Referent: Harry Frandsen. Der blev ikke på forhånd valgt stemmetællere. Dirigenten kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Men opfordrede bestyrelsen til at udsende dagsordenen med evt. indkomne forslag til 
medlemmerne på forhånd. Foreningens vedtægter bør udleveres og eller være tilgængelig på hjemmesiden.
2. Formandens beretning.
Formanden indledte beretningen med at tage dirigentens opfordring til efterretning. 
Udsætning af fiskeyngel i årets løb: d. 17/4 2018 blev udsat 185.000 helt ved Knudby landingsplads. Ved Ulbjerg Klint blev der d. 5. 
juli 2018 udsat 15.000 skrubber.   
Deltagelse i møde hos Sdr. Mølle Viborg om havørredernes adfærd og overlevelse i Simested å v/ Martin Lykke Kristensen D.T.U aqua. 
Der omtaltes endvidere de forskellige mødeaktiviteter herunder formandsmødet med øvrige foreninger i Virksund d. 23/1 2019. Bor-
gerforeninger indkøber sandsække til beskyttelse af bygninger ved højvande. Udbygning af jollebro. Hastighedsbegrænsning på 30 
km på langs havnen. Havnen påtænker nye tiltag med et hus til kajakker/maskiner m.v. Opførelse af sauna til vinterbadere. - Kræm-
mermarked afholdes i uge 29. - ”Vild med Vand” afholdes d. 25./5.  
Foreningen deltager også i år med heksen på Sct. Hans bålet på Odden. - Det årlige kræmmermarked afvikles i uge 29. 
Formanden og kassereren har deltaget i årsmødet i Mariager. 
Foreningen har ansøgt DTU aqua om at komme i betragtning til udsætning af ål i Hjarbæk fjord og Lovns Bredning. Pt. er der intet 
svar. Efter en generel drøftelse om fredning af ål samt regulering af sæler og skarven blev beretningen godkendt.  
3.Regnskab 2018 og budget for 2019     Kassereren v/ Tage Jensen aflagde regnskab og budget, som godkendtes.
Ingen kontingentforhøjelser.   
4.Valg af bestyrelsesmedlemmer.  Tage Jensen, John Bertelsen og Arne Præstegaard blev genvalgt.
5.Valg af 1. Suppleant og revisor.  1. suppleant Hans Andersen blev genvalgt. Revisor Kurt Bertelsen blev genvalgt.
6.Indkomne forslag v/formanden.      
Villy Bak stiller et forslag om at Foreningen skal opfordre gennem Fritidsfiskerforbundet, at der graves en 12 km lang og seks meter 
bred og seks meter dyb kanal fra det nordligste Løgstør bredning til et punkt vest for Thorup Strand. Dette for at få en udskiftning af 
vandet i det indre af Limfjorden og slippe for lagdeling algesuppe og iltsvind. ”Red Limfjorden”.
Formanden svarede til udspillet, at med den rette indgangsvinkel, vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget.     
7. Eventuelt Der blev stillet spørgsmål om muligheden for opslag i fiskerhusene, om ledige huse.
 Der vil fremover blive opslået ledige huse.     
Karl Lajgaard lykønskede Foreningen med jubilæet og fortsatte med anekdoter fra stiftelsen, hvor i han selv deltog. 
Villy Bak, også mangeårigt medlem og tidlige medlem af bestyrelsen, fortalte og ønskede også tillykke med jubilæet og opfordrede 
forsamlingen til at rejse sig og udbringe et hurra og længe leve for Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening. 
Dirigenten takkede for en god livlig debat, der foregik i god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten en god styring, fremmødet og samarbejdet med bestyrelsen. 17



Her var noget for alle på de forskellige 
stande der deltog i de tre dage! Både 
børn der klappede fisken og voksne 
at se på, og hvor nogle meldte sig ind 
i DFF. Længere henne på det store 
areal var der foruden en række oplæg 
og debatter,- bl.a. med de politiske 
kandidater der varmede op til det 
kommende valg! 
Fritidsfiskerens stand blev betjent af 
medlemmerne i forretningsudval-
get,- og helt klart med en stand der 
relaterede sig til vores fritidsområde. 
På vej mod vores stand kunne ses DTU 
Aqua’s stand, med et meget stort telt 
og alverdens forskellige fisk.
Dansk Frtidsfiskerforbund betragtede 
med deltagelse det storslåede arran-
gement, der havde navnet ”Verdens 
første folkemøde om naturen” og at 
det formåede at leve op til målsæt-
ningen om at samle interessegrupper 
i naturen og på havet,-og hvordan vi 
dyrker den.
Det var ikke uden grund at der var stor 
interesse for fiskeriet, da det var i en 
af Nordjyllands store fiskerihavne hvor 
arrangementet blev afholdt.            
Med Dansk Fritidsfiskerforbunds 
Stand, hvor

vi deltog for første gang og formålet 
er at samle alle med interesse og 
med en forkærlighed for fritidsfiskeri.                                                          
Deltagere fra forretningsudvalget 
sørgede for at de besøgende fik svar 
på deres spørgsmål. Det hele var godt 
krydret med uformelle samtaler, plan-
cher  omkring naturen og fritidsfiskeri. 
Det var et formålene, ud over at på 
Naturmødet, sigte at få flere medlem-
mer til at være organiserede. Det vil 
på den ”Lange bane” vise sig om vi er 
med til at forandre og forstærke fri-
tidsfiskernes forhold til og udnyttelse 
af naturen på havet.
I betragtning af de stande der var ”Fi-
skerirelaterede” var der livlig aktivitet 
på naturmødets hovedscene. Her 
foregik de store debatter på tværs af 
interesseorganisationer og politiske 
partier, og det var her holdninger og 
meninger blev brudt.
På denne scene debatterede de ind-
budte debattører til konkrete emner 
og problemstillinger, hvor tilhørerne 
blev inddraget i debatten på nye 
og kreative måder. Længden på de 
enkelte debatter varierede alt efter 
emne, og der kunne også indledes 
med et kort oplæg fra en fagperson, 

for at skabe et fælles udgangspunkt at 
debattere ud fra.

Alt i alt var der tilfredshed med at vi 
deltog sammen med de mange tusin-
de gæster og interesserede der kom til 
Hirtshals disse dage 

Vi deltog i NATURMØDET 2019   
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Fra Naturmødet 2019 i Hirtshals 

Næstformanden i Dialog                                                                                                            De første besøgende                                                                                                                                   

Lige før åbningen                                                                                                                          Fredagsvagten - Finn & Jørgen                                                                                                       

Børnene viste stor interesse for Naturmødet                                                                                                  
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DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Det er oplyst, at den afstand redskaberne skal holde 
indbyrdes,- ikke er et anliggende for Fiskerikontrollen!
Hvis 2,3, eller flere fiskere kan blive enige om at stå tæt sammen, 
uden at redskaberne er bundet sammen, så er der ingen 
problemer ved det.

Mener du at din nabo er kommet for tæt på dine redskaber,- og 
at I ikke har lavet en indbyrdes aftale om dette! Så er det faktisk 
et civilt søgsmål som kan afgøre striden og ikke Fiskerikontrollen.

Ovenstående er tjekket ved Fiskerikontrollen den 1.maj 2019 der 
siger at det er korrekt.

Trængsel ved redskaberne!

Ny bestyrelse på Læsø efter generalforsamlingen
Formand: Teddy Jespersen, Knæet 6, 9940 Læsø, Tlf: 2986 1915, Mail: munkholm@nypost.dk.
Kasserer: Mogens Guntofte, Pentstrømsvej 9, 9940 Læsø, Tlf: 4085 4520, Mail: m.guntofte@gmail.com
Best.medlem:  Mogens Simonsen, Vesterø havnegade 66,  9940 Læsø, Tlf: 2685 8223,  Mail: mogens-simonsen@live.dk
Best. medlem: Thomas Kristiansen, Agersigen 3, 9940 Læsø, Tlf: 6166 8917, Mail: vesteroesmedje@outlook.dk
Best. medlem: Per Jensen, Flarumvej 1, 9940 Læsø, Tlf: 2441 0269   
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Den sortmundede kutling er nu offi-
cielt blevet observeret i Odense Fjord. 
Det er første gang fisken, som ikke 
hører naturligt til i de danske farvan-
de, registreres så langt mod nordvest 
i Danmark.

Af Jesper Kuhn og 
Mads Christoffersen, DTU Aqua 

Den sortmundede kutling hører ikke 
hjemme i de danske farvande. Den er 
kommet til Danmark fra Sortehavet, 
antageligvis med skibenes ballast-
vand, og blev første gang identificeret 
i 2008 ved Bornholm. Siden har den 
spredt sig vestover og er nu blevet 
observeret i den sydvestlige del af 
Odense Fjord. Der er tale om et enkelt 
eksemplar, som blev fanget i ruse før 
påske af nøglefisker Henning Bendt-
sen i forbindelse med et forsøgsfiskeri 
i samarbejde med DTU Aqua. Kutlin-
gen var lige under 14 cm lang.
Sortmundet kutling kan være en hård 
konkurrent for hjemmehørende fiske-
arter i de kystnære områder. Eksem-
pelvis har resultater fra DTU Aqua vist, 
at ålekvabbe er gået voldsomt tilbage 
i de områder, hvor sortmundet kutling 
findes. Samtidig kan sortmundet kut-

ling i nogle områder udgøre en så stor 
del af fangsten, at det lokale fiskeri 
er truet. Dette ville kunne ændre sig, 
hvis den sortmundede kutling kunne 
sælges og bruges til noget. 

Kan sortmundet kutling blive en 
spisefisk?
DTU Aqua er projektleder for pro-
jektet SORTMUND, som har fokus 
på, hvordan sortmundet kutling kan 
udnyttes kommercielt. Projektet er 
finansieret af GUDP under Miljø og 
Fødevareministeriet, og DTU Aquas 
samarbejdspartnere i projektet er 
erhvervsfiskere, Danmarks Fiskerifor-
ening, Fiskernes Filetfabrik, Gemba 
Seafood Consulting, og DTU Fødevare-
instituttet.  
Projektet har blandt andet fundet ud 
af, at sortmundet kutling er en frem-
ragende spisefisk, og at den godt kan 
fungere som et supplement til typi-
ske danske fisk på middagsbordene. 
Næringsindholdet i fisken har vist sig 
at være ligeså godt som andre kon-
sumfisk fanget i de danske farvande. 
I de baltiske lande betragtes den som 
en glimrende spisefisk, og i Sydeuropa 
anses den for at være en delikatesse.
Sortmundet kutling fanges i ruser 

som, anvendt korrekt, er et ganske 
skånsomt fiskeri. Et målrettet fiskeri er 
derfor muligvis en af de ting, der kan 
gøres, for at reducere påvirkningen af 
denne ikke-hjemmehørende fiske-
art. Fiskeriet af arten vil beskytte det 
danske kystnære havmiljø og samtidig 
skabe omsætning i et fiskeri, der er 
under pres.

Forskellige kutlingearter I Danmark 
findes også hjemmehørende kutlin-
gearter, såsom sandkutling og sort 
kutling. Disse arter kan let forveksles 
med sortmundet kutling. Som det ses 
på billedet her på siden bliver sort-
mundet kutling dog noget større (op 
til ca. 25 cm), hvor de hjemmehøren-
de kutlingearter højst bliver ca. 10 cm. 
Derudover har sortmundet kutling en 
tydelig sort plet bagerst på forreste 
rygfinne.
Få mere at vide Se denne YouTu-
be-film med specialkonsulent Mads 
Christoffersen fra DTU Aqua og få 
mere at vide om sortmundet kutling. 
https://www.youtube.com/
watch?v=oUEtE60ItsY
Læs om kutlingens biologi: https://
www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sort-
mundet-kutling 

Sortmundet kutling nu også i Odense Fjord

Sortmundede kutling med den karakteristiske sorte plet på den bagerste del af den forreste rygfinne, her angivet med en pil. Foto: Jesper Kuhn DTU Aqua. 
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Der sker noget på ”Fyen’s” land                
Havneassistent påkørt i Bogense Marina!          
Sejler kunne ikke finde sin båd - nu dom i sagen               
Den 23. maj sidste år blev en havne-
assistent i Bogense Marine påkørt af 
en 75-årig sejler, der var irriteret over, 
at båden var placeret et sted, han ikke 
kunne finde. Påkørsel har nu kostet 
sejleren en betinget fængselsstraf 
på 40 dage og et år uden kørekort. 
Manden blev egentlig først frikendt 
af byretten tilbage i oktober måned, 
men anklagemyndigheden ankede 
frifindelsen til Østre Landsret. Det 
skriver fyens.dk.
Retten mente, at episoden hører 
under straffelovens paragraf 245 stk. 
1, der handler om 'legemsangreb af 
særligt rå, brutal eller farlig karakter', 
selvom påkørslen skete med lav ha-
stighed, og havneassistenten ikke kom 
til skade.

Skænderi på kontor
Episoden startede, da bådejeren 
spurgte havneassistenten, hvor hans 
båd var blevet af, fordi den ikke stod 
på den sædvanlige plads.
Bådejeren forklarede i retten, af hav-
neassistentens svar var, at det måtte 
han selv finde ud af, og at de derefter 
skændtes lidt, ifølge den 75-årige. 
Havneassistenten derimod forklarede, 
at den 75-årige havde 'en grim attitu-
de' inde på kontoret.
Efter episoden på kontoret havde 
bådejeren sat sig ud i bilen, hvor 
hustruen ventede, og i en u-vending 
ramte han havneassistenten med 
venstre forskærm. Bilisten forklare-
de, at han først så havneassistenten, 
da bilen ramte ham, og at han straks 
bremsede.

Under tilsyn
Men havneassistenten og et vidne for-
klarede, at den 75-årige kunne have 
undgået påkørslen, mens et andet 
vidne forklarede, at han ikke mente, 
at påkørslen var bevidst.
Det var Østre Landsret dog ikke enig 
i, og den 75-årige har nu fået sin dom 
på 60 timers samfundstjeneste og skal 
være under tilsyn af Kriminalforsorgen 
i et år, samtidig med at han skal betale 
sagens omkostninger og kun må føre 
en lille knallert det næste år.
Kilde: fyens.dk

Dramatisk general-
forsamling i Bogense! 
Formand væltet af fyret 
havnefoged!
Den fyrede havnefoged, Poul Erik Nielsen, fik 
hævn, da han tirsdag vristede formandsposten i 
Bogense Sejlklub fra den hidtidige formand Klaus 
Bentzen, der ville af med havnefogeden. 

Den nye formandsrokade skete efter et veltilret-
telagt søslag udkæmpet på fast grund i klubhuset 
under årets generalforsamling.
Her lykkedes det Poul Erik Nielsen og hans håndgan-
ge mænd at holde kursen gennem en 10 punkter 
lange dagsorden - inkluderet et kampvalg for eller 
imod Klaus Bentzen.
Med det snævreste flertal på 53 stemmer til Poul 
Erik Nielsen mod 51 til Klaus Bentzen, dømte sejler-
ne exit til formanden. Det skriver mitfyn.dk.  
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Tekst : Michael Strangholt

Det helt store problem for miljøtil-
standen i kystfarvandene er tilførslen 
af store mængder kvælstof og fosfor 
fra det åbne land, men andre menne-
skeskabte påvirkninger kan også spille 
en potentiel stor rolle, og det har 
Miljøstyrelsen ønsket at få belyst som 
forberedelse til udarbejdelsen af de 
næste vandområdeplaner.
DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi har i samarbejde med DTU 
Aqua foretaget en analyse for Miljø-
styrelsen af en række såkaldte pres-
faktorer, der potentielt kan forringe 
miljøet i de kystnære farvande. Det 
drejer sig om i alt 23 presfaktorer, der 
kan grupperes under overskrifterne 
råstofindvinding, klapning og graveak-
tivitet, fysiske konstruktioner, fiskeri, 
skibstrafik, plastik, miljøfarlige stoffer 
og invasive arter.
Analysen, som netop er udgivet som 
en forskningsrapport, konkluderer, at 
der potentielt kan være en påvirkning 
af havmiljøet, både lokalt og i større 
vandområder, fra sluser og dæm-
ninger, fiskeri med bundslæbende 
redskaber og – i enkelte områder – fra 
udgravning af sejlrender og fra den 
invasive sargassotang. Derudover kan 
dræbergoplen og den sortmundede 
kutling, som begge er invasive arter, 
potentielt påvirke havmiljøet, men der 
er ikke data nok om deres udbredelse 
til, at forskerne kan analysere, om de 
har en reel effekt. 

”Vi har gennem data og den viden-
skabelige litteratur prøvet at finde 
dokumentation for presfaktorernes 
påvirkning af de kvalitetselementer, 
som Danmark måles på i forhold 
til vandrammedirektivet,” forklarer 
seniorrådgiver Jens Würgler Hansen 
fra Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet.

For de fleste faktorer er der ingen 
dokumenteret effekt
For de øvrige menneskeskabte 
påvirkninger, som indgår i analysen, 
har forskerne ikke fundet dokumen-
tation i litteraturen for, at der skulle 
være en væsentlig effekt på ålegræs, 
bundfauna, tang og planteplankton på 
vandområdeniveau, som bruges som 
indikatorer for en god miljøtilstand i 
de kystnære havområder. 

”For langt de fleste af faktorerne er 
der ingen dokumenteret effekt på mil-
jøtilstanden, og i de tilfælde, hvor der 
er en dokumenteret effekt, viser vores 
analyse, at den ikke er af væsentlig 
betydning for vandområderne,” for-
klarer projektets leder, professor Jens 
Kjerulf Petersen fra DTU Aqua. 

Lokalt kan der dog være store påvirk-
ninger, tilføjer Jens Kjerulf Petersen: 
”Nogle menneskeskabte påvirkninger, 
for eksempel råstofindvinding, kan 
godt have en meget betydelig nega-
tiv effekt lige der, hvor indvindingen 
finder sted, men zoomer man ud til 
de vandområder, som forvaltningen 
af vandrammedirektivet er bygget 
op om, har effekten ikke væsentlig 
betydning”.

Undersøgelserne fortsætter 
Rapporten ”Menneskeskabte påvirk-
ninger af havmiljøet – Andre pres-
faktorer end kvælstof og klimaforan-
dringer” udgør første del af et projekt 
om presfaktorer, som DTU Aqua og 
Aarhus Universitet gennemfører i et 
samarbejde.
I anden fase af projektet skal forsker-
ne arbejde videre med udvalgte pres-
faktorer bl.a. for at forsøge at sætte 
tal på, hvor stor deres betydning er. I 
forsættelsen af projektet er der fokus 
på fiskeri, sedimentforandringer og 
sargassotang samt på effekten af flere 
samtidige presfaktorer med direkte 

fysisk påvirkning af havbunden.
Vandrammedirektivet foreskriver, 
at medlemsstaterne i vandområde-
planerne skal indsamle og opbevare 
oplysninger om type og omfang af de 
signifikante menneskeskabte belast-
ninger og deres virkninger for over-
fladevandets tilstand, og at det skal 
vurderes, hvor påvirkelig vandområ-
dernes tilstand er over for de anførte 
belastninger. Forskning har tidligere 
vurderet, at den mest betydende 
presfaktor er belastningen med kvæl-
stof og fosfor. En række andre presfak-
torer kan imidlertid have betydning 
for tilstanden i det marine miljø.
Resultaterne af arbejdet med presfak-
torer skal inddrages i Vandområde-
plan 2021-2027.

Læs hele rapporten på 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  
eller nedenstående LINK:

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/
DCE_foto/Nyhedsfoto/336-2018-An-
dre-presfaktorer-end-kvaelstof-o

Havet påvirkes af andet end klima og kvælstof
Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af 
sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at 
indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.
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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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Bødekursus afslutning 2018-19 

Torsdag d.21 marts var der afslutning på vinterens bøde-
kursus. Damerne var denne aften inviteret med og vi var i 
alt 27 personer. 
Vi fik lækkert smørrebrød som blev leveret af Rita og Arne 
fra Marsk Pølser, snakken gik lystigt og alle hyggede sig . 
Hans Peter blev takket for god indsats som bødekursets 
instruktør og tovholder, og han lovede at fortsætte igen til 

efteråret. Connie fik en buket blomster som et plaster på 
såret for at undvære manden når han underviste os om 
torsdagen.
Vi var 18 kursister tilmeldt, og fremmødet har været rigtig 
godt i løbet af vinteren. 

Hilsen Hans Bomberg, Kasserer

Politikere: Skyd sælerne
Havet påvirkes af affald8. maj 2019

Stjal 50 påhængsmotorer
Sortmundet Kutling set i Odense Fjord

Organisationen i Dansk Fritidsfiskerforbund
Sammenhæng mellem Parasitter og Orm,- i Sæl og Torsk!

Regler for Fritidsfisker-Rejepæleruser
Over 100 havne deltager i VILD MED VAND & HAVNENS DAG

Trængsel ved redskaberne
Forslugne skarver æder fortsat

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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Limfjordsfiskeriets historie

Tekst og foto: Karl Klausen, 
Thy Mors Fritidsfiskerforening

1. afsnit:                                                    

Del  III - år 1900 –  år 1950,
Et godt silde- og ålefiskeri gav grobund 
formuligheden til velstand og bedre ti-
der for flere af fiskerbønderne, der nu 
var blevet erhvervsfiskere. Andre som 
husmænd og daglejere holdt stadig 
fast i supplement til husholdningen fra 
Limfjorden. Vi er nu omkring år 1900 - 
her starter nye tider for det moderne 
fiskeri. Små fiskerlejer og deciderede 
havne opstod fjorden rundt fra Hals til 
Harboøre. Glyngøre havn blev bygget 
i 1872, og da jernbanen til Skive blev 
åbnet i 1883, kom der rigtig gang i bo-
sætningen, og man flyttede herefter 
fra de små landingspladser på Salling 
dertil. 1916 var der 691 indbyggere. 
Omkring år 1900 var der sket det, at 
bundgarnsfiskeriet næsten var gået i 
stå. Nogle redskaber var lagt på stue-
husloftet, da der stadig var optimister. 
Andre havde brændt deres bundgarn. 
Overraskelsen sker i 1911 – silden er 
tilbage på de gamle pladser ved Nibe, 

Valsted, Sebber osv. Man forsøgte at 
afsætte en stor mængde til Vendsyssel 
samt svenske fragtskibe, men det var 
ikke nok. Tanken om fiskeeksport-
foreninger opstod, så  man kunne 
opbygge et samlet salgsnet. I 1912 
oprettedes Andelseksportforeningen 
for Nibe og omegn. Sildene kunne nu 
ises i kasser, sendes med jernbanen til 
Tyskland. Isen hentede man om vinte-
ren i ferskvandssøer og damme, hvor-
efter den blev stablet i store blokke 
og pakket ind i en dyne af isolerende 
tang. Her kunne den holde sig til langt 
hen på sommeren. Eksportforeningen 
var samtidig også en ulykkesforsikring 
for medlemmerne.

Der var 2 typer vod, der rigtig gav fisk 
og indtjening: Sildevoddet og snur-
revoddet !  Sildevodsfiskerne havde 
fjorden rundt investeret i landdrag-
ningsudstyr, det var en bekostelig 
affære, hvorfor flere slog sig sammen 
i laug, hvor voddet blev udstykket i 
parter. Antallet af fiskere i lauget var 
normalt fra 5-7. Var der flere laug på 
fjordstrækningen, gik man til kroen til 
en kop kaffe, men først og fremmest 

gjaldt det lodtrækning om række-
følgen af vodsættende. Det største 
kort afgjorde, hvilket laug, der skulle 
starte. 

Fartøjet var sildevodskaagen. Et langt 
klinkbygget fartøj. Et vodlaug kunne 
bestå af følgende besætning: Skipper, 
stenkarl, hælkarl, garnkarl, flådkarl, 
skipperdreng og agterkarl.

At skive voddet betød, at man roede 
voddet ud i en halvcirkel. Skipperen 
satte voddet, hælkarlen blev på land 
med den ene ende og så fremdeles. 
Stenmandens opgave var at lægge 
voddet på plads i kaagen, så sten-
tællen lå korrekt. Ved indhaling gik 
man baglæns op på stranden med 
vodtovet. Omkring ryggen benyttede 
fiskerne et dragbånd af sejldug eller 
reb. Foran var anbragt en krog, hvor 
man tog tørn. Sådan skiftede man 
hele tiden placering ved inddragning. 
Tovene på hver halvvod kunne være 
3-400 favne.

Til lokalisering af sild på større dybder 
sænkede man en tynd kobbertråd 

Glimt fra limfjordsfiskeriet og egnene omkring Limfjorden gennem 8000 år.
Fævig - lidt Syd for Vildsundbroen
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med lidt bly i enden. Så kunne man 
fornemme stimerne. Det var egentlig 
en form for ekkolod – det rigtige ek-
kolod blev udviklet som krigsteknologi 
under 1. verdenskrig.

Ulovligt fiskeri var tæt forbundet med 
sjægten og snurrevoddet. Effektivite-
ten og bedre afsætningsforhold gav 
grobund for, at menneskene kunne 
ernære sig med lønsomt fiskeri. Ålen 
er nu igen den vigtigste fiskeart og har 
overhalet rødspættefiskeriet. Sådan 
forløb fiskeriet uændret i mange år. 
Først da bådmotoren dukker frem 
omkring 1. verdenskrig åbner der sig 
nye muligheder. Flere ting blev lettere 
at håndtere, f.eks. vind og vejr, lægge 
voddet ud med motorkraft, og på det 
led få flere vodsæt pr. dag. Pludselig 
så man en ny mulighed, hvis vodto-
vene blev koblet til et motorspil, slap 
man for det hårde arbejde ved hånd-
kraft at indhale voddet.

Igen står lovgiverne på bagbenene, 
og brug med motorspil blev forbudt. 
Det ser fiskerne nu stort på – de laver 
anordninger for hurtig demontering 
af spillet, hvis kontrollen pludselig 
dukker op i horisonten. Spillet bliver 
smidt overbord sammen med en 
pose salt og en bøje. Når saltet efter 
et par døgn var opløst, flød bøjen på 
vandoverfladen, og nu kunne fiske-
ren hente spillet. Krydspejling på 
landemærker var en anden mulighed 
for lokalisering af udstyret. Men det 
gik selvfølgelig også galt ind imellem 
trods alle hundekunsterne og legen 
skjul med kontrollen. Så blev der 
udstedt bøder – mange betalte deres 
bøder, mens andre valgte at afsone 
bøden i fængsel, f.eks. Skive Arrest.
Om vinteren var der mere tid, og man 

havde selv indflydelse på afsonings-
tidspunktet, gerne lige før jul eller 
først i januar, hvis der var is på fjor-
den, så 1-2 ugers fængsel indgik i fi-
skerens årsrytme. Det at sidde i fæng-
sel for ulovligt fiskeri var ingen skam, 
og lidt spøgefuldt hed det, at fiskeren 
var på ”højskole” eller i ”Skive for at 
spise smørrebrød”. Personalet og fi-
skerne kom godt overens, og der blev 
spillet et godt slag kort med arrestfor-
vareren. Et gode var, at fiskeren kunne 
medbringe materiale til fremstilling 
af nye fiskeredskaber eller reparation 
af fiskeredskaber, i dagtimerne stod 
celledørene åbne ,man skulle måske 
låne lidt -  eller bruge et par ekstra 
hænder af hinanden ,det gjaldt om 
at blive færdig inden straffen udløb. I 
1926 sker der igen noget, der skal få 
stor betydning for limfjordsfiskeriet. 
Bådebygger Ove Christensen i Glyn-
gøre bygger for egen regning en ny 
type motorbåd, som fik betegnelsen 
et pennalhus i daglig tale – omkring 
navnet er der flere gode fortællinger. 
Båden var kravelbygget, 25 fod lang, 
8 fods bred og en dybde på 3,8 fod. 
Båden blev udstyret med en 4 takts 
Grenå motor, 10-12 HK. Båden var 
større end de både, der var i fiskeriet. 
Alle både var målt til under 5 BRT. 
Det var toldvæsenet, der forestod 
opmålinger – dog var det ikke ton, 
men derimod rummål, som udgjorde 
nedmålingen. BRT = længde x bredde 
x dybde : 170. For at kunne overhol-
de målebrevets krav fik han den idet 
at forlænge båden agterover udover 
selve stævntømmeret – det er kendt 
under navnet krydserhæk. Senere så 
man både med enormt stævntømmer 
og brede spanter, fordi opmålingen 
foregik indvendig i skibet, og på den 
måde kunne man alligevel overholde 

5 BRT. Limfjordspenalhuset blev det 
foretrukne fartøj i den vestlige Lim-
fjord fra 1930 – 1950. Fordelen ved en 
større både var, at der kunne monte-
res en større motor, og så kunne man 
drive endnu mere ulovlig fiskeri. På 
en udrejse til Sjælland i 1930 stiftede 
en bundgarnsfisker bekendtskab med 
åletrawlet. I al hemmelighed blev en 
sådan fremstillet i skuret derhjemme, 
og forsøgsfiskeriet foregik uden andre 
både i nærheden. Resultatet var så 
chokerende, at udstyret blev gemt 
væk efter 1. træk. Hvordan skulle man 
forklare den store fangst, når man 
igen anløb havnen?
Åletrawlfiskeri i Limfjorden var strengt 
forbudt, men intet kan jo holdes 
hemmeligt i længden, og efterhånden 
havde mange både trawlgrej. Nogle 
sad simpelthen på hækken med kni-
ven, hvis kontrollen skulle dukke op. 
Fiskeri med åletrawl blev lovliggjort i 
1938, men kun dagfiskeri. Senere kom 
de nye regler, som var 3 døgns fiskeri i 
sommerperioden, mandag, onsdag og 
fredag. Inspireret af åletrawl opstod 
fiskeri med sildetrawl, hvor man slæb-
te et vod mellem 2 både – det blev 
kaldt dobbeltspænd eller tvillingtrawl, 
men også det var ulovlig i Limfjorden, 
så igen måtte Centralforeningen i 
arbejdstøjet for at få det lovliggjort. 
Muslingefiskeriet startede omkring 
århundredskiftet, hvor muslingerne 
blev brugt på vestkysten til krogfiskeri. 
Under 2. verdenskrig steg fangsten til 
omkring 85. 000 tons om året, specielt 
Tyskland aftog store mængder.

Næste blad er fortsættelse af glimtene 
indtil år 2000
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Fra den 15. juni 2019 er det forbudt at fiske torsk for hele 
året i Oslofjorden. Hertil kommer, at i alle 14 afgrænsede 
områder på Skagerrak kysten er alt fiskeri i gydesæsonen 
forbudt. 

Beskyttelsesforanstaltninger er opdelt i to hoveddele:

1. Det er forbudt at fiske torsk i Oslofjorden inden for en 
linje fra grænsen mellem Vestfold og Telemark og over 
fjorden til grænsen til Sverige. Forbuddet gælder hele 
året. Hvis du fisker i dette område og får en torsk, skal du 
forsigtigt løsne den fra rejsekortet og omhyggeligt sætte 
det tilbage i havet.

2. Der indføres forbud mod alt fiskeri i gydeperioden for 
torsk inden for 14 afgrænsede gydeområder fra Lindesnes 
langs Skagerrak-kysten, i Oslofjorden og til grænsen til 
Sverige. Forbudt gæld fra 1. januar til 30. april.

Forskning i lang tid har vist en alarmerende udvikling, 
idet torsken forsvandt fra kyst- og fjordområder længst 
syd og øst for landet. Det er særligt dårligt i Oslofjorden 
og på Skagerrak-kysten. Fisk er en vedvarende ressour-
ce, men skal forvaltes og udnyttes på en sådan måde, at 
fremtidige generationer kan udøve de levende ressourcer 
i havet. Derfor er det vigtigt, at der indføres en streng 
beskyttelse for at genopbygge lagrene.

Fritidsfiskerne beskyldes for nedgangen
Fiskerimyndighederne hævder, at fritidsfiskeri er den vig-
tigste årsag til nedgangen i torskebestandene i bevarings-
området, men ændringer i klima og miljøbelastning fra 
landbrug, industri og andet kan også have en vis effekt.                                         
Et tredje element græsning på fisk fra kystområdet i om-
rådet. Derfor steg udfældningsforholdet for kystforseglin-
ger i dette område med 20 procent.

Forbudt at fiske torsk i Oslofjorden
Det er ikke kun herhjemme der er reduktioner på at fiske torsk, og det er ikke 
fordi vi tror,- at vore medlemmer fisker så langt nord på.

Men læs om årsagen hvad nordmændene siger. Der skal være nogle i fremtiden!
De nye regler gælder for alle fiskere hvor fritidsfiskerne får meget af skylden!
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HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

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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HUSK
FREDERIKSH

AVN

MOTORKONTO
R

- det er os!

(Også åbent lørdage)

Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

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

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

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE

HUSK
FREDERIKSHAVN

MOTORKONTOR

- det er os!

(Også åbent lørdag)

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

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

Flemming
Michael

Claus
Allan

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden 
for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav- og 
ferskvand og inden for akvatiske organismers biologi og økosystemers ud-
vikling. Forskningen og rådgivningen omfatter alle økosystemets niveauer 
og påvirkninger - både naturkræfter og menneskeskabte aktiviteter. Insti-
tuttet rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige myndig-
heder, fiskeri- og akvakulturerhvervene og internationale kommissioner.

DTU Aqua har hovedsæde i Lyngby, men har ansatte flere steder i landet. 
I Nordsøen Forskerpark arbejder instituttet primært med akvakultur, 
fiskeri- og moniteringsteknologi samt monitering af fiske- og skaldyrsbe-
stand 

DTU Aqua i Hirtshals
DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer – er et institut på 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Forskerparken - Foto: Bruno Müller

Seniorforsker Josianne Støttrup - Foto: Bruno Müller

30



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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Af studerende Carl Baden, seniorfor-
sker Jon Svendsen, studerende Frede-
rik Hjort Hauge og fiskeplejekonsulent 
Mads Christoffersen, DTU Aqua 

Det er vigtigt at vide, hvor forskellige 
fiskearter gyder for både at kunne be-
skytte de gydende fisk og fiskeynglen 
og de områder, hvor gydningen finder 
sted.
I Danmark gyder skrubber i vintermå-
nederne, men der findes meget lidt 
viden om, hvor gydningen foregår i de 
danske farvande. Derfor kortlægger 
DTU Aqua i disse år skrubbers gyde-
vandring i Roskilde Fjord i samarbejde 
med lokale fiskere. 

Skrubberne i Roskilde Fjord
Roskilde Fjord er en lang og smal 
fjord, der har meget varierende 
forhold fra syd mod nord. Eksempel-
vis stiger saltholdigheden jo længere 
nordpå og jo tættere på udløbet til 
Kattegat, man kommer. Skrubber lever 
i mange forskellige saltholdigheder, 

og derfor er vandringsmulighederne 
mange. Skrubber kan nemt bevæ-
ge sig rundt i hele Roskilde Fjord og 
vandrer måske endda ud af fjorden for 
at gyde.
Pilotstudie af skrubbevandring
DTU Aqua påbegyndte i efteråret 2018 
et pilotstudie i Roskilde fjord støttet 
af fiskeplejemidler. Formålet er at un-
dersøge, om det er muligt at mærke 
skrubber med akustiske sendere og 
følge fiskenes vandringer igennem 
hele deres gydeperiode. Desuden er 
formålet at kortlægge behovet for 
måleudstyr (lytteposter) mellem Fre-
derikssund og Hundested. 
Undersøgelsen startede midt i novem-
ber 2018 inden skrubbernes gydepe-
riode. I alt blev 27 skrubber fanget af 
lokale fritidsfiskere i området. Her-
efter blev fiskene bedøvet, fik ind-
opereret en akustisk sender i bugen 
og et synligt mærke     (floy-tag) på 
oversiden, så de mærkede fisk tydeligt 
kan genkendes. Hver sender har et 
individuelt nummer, der fungerer som 

fiskens CPR-nummer. 

Mærkede skrubber udsat ved Frede-
rikssund
Efter mærkningen blev skrubberne sat 
ud ved Kølholm lige syd for Frede-
rikssund. DTU Aqua har derefter fulgt 
hver enkelte fisks vandring i fjorden.
I fjorden er der placeret lyttebøjer 
(hydrofoner) strategiske steder. De 
opfanger signaler fra senderne inde i 
de mærkede skrubber. Svømmer en 
skrubbe forbi en lyttepost inden for 
en radius af 150 meter, vil fisken blive 
registreret af lytteposten. Senderen 
udsender fiskens CPR-nummer, og 
lytteposten registrerer både numme-
ret og tidspunktet for registreringen. 
Lytteposterne er placeret således, 
at fiskene ikke kan passere smalle 
områder i fjorden uden at blive regi-
streret. Som det ses på kortet (figur 1) 
har forskerne benyttet sig af fjordens 
flaskehalse, hvor det med relativt få 
lytteposter er muligt at dække områ-
det mellem de to fjordbredde. 

Skrubbernes gydevandring i Roskilde Fjord
Nye undersøgelser tyder på, at skrubber i Roskilde Fjord foretager lange vandrin-
ger i løbet af vinteren og formodentligt gyder-langt-nord-for-Frederikssund.

Fortsættes på side 34.....
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På den måde kan vi efterfølgende 
danne os et overblik over skrubbernes 
vandring i fjorden. 

Skrubber vandrer langt omkring i 
Roskilde Fjord
Resultaterne viser indtil videre, at 
langt de fleste skrubber svømmer 
nordpå, da en stor del af de mærkede 
fisk blev registret ved de lytteposter, 
der står ved Dyrnæsrenden over 10 
km nord for det område, hvor fiskene 
blev udsat. Langt de fleste skrubber 
passerede lytteposterne ved Dyrnæs-
renden inden den 31. december 2018. 
Længere nordpå kan man kun gætte 
sig til skrubbernes ruter, da der ikke er 
placeret lytteposter nord for Dyr-
næsrenden, hvilket ses på de enkelte 
kortudsnit. 
Af de 19 skrubber, der passerede 
Dyrnæsrenden, er tre fisk indtil videre 
vendt tilbage, men der er håb om 
flere registreringer, inden batterierne 
i senderne, som forventet, udløber 
i maj-juni 2019, og pilotprojektet 
slutter. 

Skrubber foretager mange forskellige 
vandringer
Nedenfor er tre eksempler på skrub-
bernes forskelligartede vandring i 
fjorden: 

Skrubbe 3381 var den skrubbe, der 
blev registreret først ved lytteposterne 

ved Dyrnæsrenden. Den blev registret 
allerede to dage efter udsætning. Den 
er ikke vendt tilbage endnu
  
Skrubbe 4785 svømmede sydpå i fjor-
den og nåede ned til Eskildsø, inden 
den svømmede nordpå til Dyrnæs-
renden og passerede de nordligste 
lytteposterne den 5. december 2018
  
Skrubbe 4790 svømmede ligesom 
skrubbe 3381 direkte ud af fjorden. 
Det tog skrubben 14 dage at svøm-
me til de nordligste lytteposter ved 
Dyrnæsrenden. Til gengæld er skrub-
be 4790 en af de fisk, som i foråret 
vendte retur til Dyrnæsrenden, hvor 
dens tilbagevenden blev registreret 
den 10. april 2019 

Fremtidige undersøgelser bør dække 
et større område
Pilotstudiet viser, at det kan lade sig 
gøre at mærke skrubber med sendere 
og følge fiskenes vandringer. Derved 
kan gydeområderne kortlægges, 
hvilket gør det muligt at skåne områ-
derne for forstyrrelser. Det kan betyde 
en større skrubbebestand og dermed 
skabe grundlag for et bedre skrubbefi-
skeri i fremtiden. 
Pilotstudiet viser også, at der er behov 
for flere lytteposter i Roskilde Fjord. 
Studiet tyder på, at mange skrubber 
gyder nord for Dyrnæsrenden, men 
gydeområdets nøjagtige lokalitet 

er stadig ukendt. Flere lytteposter i 
fjorden vil give bedre viden om gyde-
området og vil bl.a. kunne fortælle, 
om skrubberne svømmer hele vejen 
til Kattegat eller bliver i den nordlige 
del af Roskilde Fjord, når de gyder. 
DTU Aqua håber på finansiering til 
en kommende større undersøgelse af 
skrubbers gydeområder. 

Stor tak til fiskerne ved Roskilde 
Fjord
I alle dele af arbejdet har lokale fri-
tidsfiskere været til uundværlig hjælp, 
da det var dem, der fangede fiske-
ne til mærkning og hjalp med selve 
mærkningen og udsætning af fiskene. 
Fiskere fra DAFF, ROLK og Foreningen 
til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord har efterfølgende hjulpet med 
at sejle forskere fra DTU Aqua rundt 
på fjorden i både regn og slud for at 
indhente data fra lytteposterne.

Hvis du fanger en mærket fisk
Hvis mærkede fisk fanges, beder vi 
om, at Mads Christoffersen får besked. 
Oplys nummer på mærket og gerne 
også på den sender, som fisken har i 
bugen. Mads kan kontaktes på mail 
maoc@aqua.dtu.dk eller telefon 24 65 
66 48. 

De skrubber i Roskilde Fjord, som indgår i undersøgelsen, er mærket med et 
udvendigt mærke med et individuelt nummer. Foto: Mads Christoffersen

Den akustiske sender indopereres i skrubben, som er 
bedøvet under operationen.    Foto: Mads Christoffersen
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Skal din havn også flage for sikkerheden? 
Gør som 135 havne og bestil gratis materialer fra SejlSikkert, 
der giver de sejlende en venlig påmindelse om at huske vesten. 

UDSEJLINGSSKILTE - SEJLSIKKERT - SÅ SES VI IGEN  
Til ophængning ved udsejlingen af havnen, der skal give de 
sejlende en sidste venlig påmindelse om at huske at bruge 
vesten. Skiltet måler 80 cm x 80 cm, og er trykt på 
vejrbestandigt metal, der holder i mange år. 

SPRAY-SKABELONER  
Mal en vest på broen eller parkeringspladsen med denne ska-
belon. Den medfølgende maling er midlertidig, og forsvinder 
i løbet af 1-3 måneder, hvorefter motivet kan genoptegnes 
hvis ønsket. Spraymotivet måler 60 * 60 cm.

SKILTE - SKIPPERANSVAR 
Undersøgelser viser, at hvis skipper bruger vest, så gør 
besætningen det også. Derfor siger vi ”Ta’ skipperansvar”. 
Giv skipperne en venlig opfordring med dette skilt, som er 
produceret i materiale kendt fra valgplakter. Skiltet kan med 
de medfølgende strips monteres på lygtepæle o.l. på 
havnen.

BESTIL EN GRATIS
HAVNEPAKKE
FRA SEJLSIKKERT

Bestil materialerne på www.sejlsikkert.dk eller 
via mail til info@soesport.dk. 

FLAG - HER SEJLER VI SIKKERT 
Flag for sikkerheden i din havn - bogstavligt talt. 
Med dette flag kan du vise, at I sætter sikkerheden højt, og 
samtidig opfordrer havnens brugere til at gøre det samme.



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 18 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


