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Vi er en af landets førende producenter indenfor fiskeriudstyr.  

Siden 1933 har vi opbygget en solid viden indenfor fiskenet og relaterede varer. 

 

E-mail: fiskenet@frydendahl.com  Tlf.: 97 31 13 11 

Klik ind på: 

Og find lige det du har brug for. 
Nu finder du endnu flere varer og oplysninger på vores webshop.  

Skal du på fiskerimesse  

                        i Aalborg? 

 

 

9. - 11. oktober 2019 

Find os på   
STAND D-846 
     Følg os på Facebook og 

se mere om messen! 

Facebook.com/daconet.dk 

Vi kender forholdene til bunds! 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Ny minister i fiskeriet. 

Fritidsfiskerforbundet hilser 
Mogens Jensen velkommen, som 
fiskeriets minister. Vi glæder os til 
et forhåbentligt godt samarbejde 
med ham, og fiskeristyrelsen i sin 
nye sammensætning.

Forretningsudvalget har de 

seneste år arbejdet hårdt med 
forbundets økonomi, og vi kan 
sige at vi har godt styr på den, 
og der er ikke udsigt til stigning i 
kontingentet i nærmeste fremtid. 
Dog forventer vi i 2019 et min-
dre underskud, som skyldes en 
engangsudgift til Naturmødet i 
Hirtshals. Heldigvis har vi noget 
at stå imod med. 
Vi holder vores medlemstal 
stabilt omkring de 2000 med-
lemmer, men vi kan blive mange 
flere. 
Der er ca. 30.000 løsere af fiske-
tegnet. Det giver mange poten-
tielle medlemmer, og FU arbejder 
konstant på at finde måder at nå 
ud til ikke medlemmerne på.

Fisketegnet stiger med 10%. Det 
virker umiddelbart som en stor 

stigning. Det er 7 år siden, at 
fisketegnet steg sidst, og dengang 
til 300 kr. I loven om fisketegn, er 
der indbygget en automatisk stig-
ning svarende til prisudviklingen 
på varer i Danmark. Da den over 
de sidste par år har været meget 
lav, har §7 udvalget anbefalet 
ikke at lade fisketegnet stige med 
3 kr. det ene år, 7 kr. det andet år, 
6,5 kr. det tredje år. Men i stedet 
valgt at lade prisen stå stille indtil 
man kunne lave en 10% stigning, 
tiden er nu inde, og næste gang 
du betaler dit fritidsfiskertegn 
vil prisstigningen vise sig på dit 
fisketegn. Har du løst tegnet lige 
inden prisstigningen, så rammer 
den dig først om et år, når du igen 
skal forny dit fritidsfisketegn.                                                                                                                                
                  

Hensynet til at bevare ålebestan-
den i Danmark betyder, at der 
er regler for, hvornår og hvordan 
man må fiske ål. Nu har NaturEr-
hvervstyrelsen, som håndhæver 
reglerne, taget en ny metode i 
brug over for ulovligt fiskeri.”Vi har 
uddannet ti af vores medarbejdere 
til at styre droner, der er i stand til 
at optage billeder, hvor man kan 
se fangstredskaberne,” siger en-
hedschef Peter Eigaard, Center for 
Kontrol, NaturErhvervstyrelsen. 

En af udfordringerne for fiskeri-
kontrollørerne har været, at de 
ulovlige fiskeredskaber ofte sættes 
uden bøjer eller andre markeringer 
i overfladen. Dermed er de ikke 
synlige, når man bare kigger hori-
sontalt ud over vandet. ”Her har 
dronen vist sig yderst effektiv, fordi 
det vertikale billede fra dronen 
bryder vandspejlet. På lavvandede 
områder kan man tydeligt se fiske-
redskaber placeret på bunden,” 
siger Peter Eigaard.

”Vi har ikke sparet udgifter ved at 
benytte dronerne, for medarbej-
derne bruger den samme mængde 
tid på inspektionerne før og efter 
indkøbet af droner, men vi er i 
stand til at dække et langt større 
område nu. Ofte kan det være 
svært for vores medarbejdere at 
komme frem i terrænet. Der kan 
være sumpet langs vandområder-
ne, eller fangstredskaberne kan 
være gemt i siv eller anden bevoks-
ning. Her er dronen til stor hjælp.”                        
                                                    
Brugen af droner har status af 
udviklingsprojekt. Det skal senere 
vurderes, om dronerne skal være 
en permanent del af NaturEr-
hvervstyrelsen strategi. 
I alt har styrelsen indkøbt otte dro-
ner til fiskerikontrol og ni droner til 
jordbrugskontrol.
”Kontrollen i forbindelse med jord-
brug har en anden karakter, hvor vi 
primært skal sikre, at landmanden 
modtager korrekte ydelser i for-
hold til EU’s tilskudsordninger mv.                                                                                                                                              

Med hensyn til kontrol af kystnært 
fiskeri med faststående redskaber 
står vi mere frit med, hvor meget 
kontrol, vi udfører, og hvornår.”-
Fiskerikontrollørerne finder også 
andre typer af ulovligt fiskeri, 
herunder ulovlige garn placeret i 
fredningsbælter og garnfrie zoner 
tæt på land. Ulovlige redskaber, 
som NaturErhvervstyrelsen medar-
bejdere finder, bliver inddraget og 
destrueret. 

Dronen er ålens bedste ven
Ulovlige ruser og andre fangstredskaber sat op i danske fjorde m.m. er med 
til at true ålebestanden. Droner giver større rækkevidde i indsatsen mod 
ulovligt fiskeri.

Foto: Bruno Müller - Fiskerikontrollør 
Michael Sjøballe med en drone
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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
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Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer 24-28 november.
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Tekst: Bruno Müller

I den danske befolkning mener man 
generelt at det er hyggeligt og ”pæ-
re-dansk” at komme på havnen og 
købe et par friske fisk.
Men dette, for fritidsfiskernes ved-
kommende, blev dette ”Slagord brat 
blev afbrudt for ca. 20 år siden, da 
man gjorde umuligt at sælge et par 
fisk billigt til fru Hansen ”med plastic-
posen”.

Som sagt, var der en del der var for og 
imod dette indgreb, og det var især 
erhvervsfiskerne, der til dels havde ret 
i at det jo var dem som skulle leve af 
det!
Man argumenterede med alle de 
mængder som fritidsfiskerne tog fra 
dem, hvilket i mine øjne, ikke har kun-
ne mærkes på deres fangstmængder.
Mange af disse erhvervsfiskere havde 
selv startet som fritidsfiskere og den-
gang solgt et ”par stykker over kan-
ten”,- og ligeledes sluttet efter et langt 
arbejdsliv, som fritidsfisker.

Hvad er forskellen ?
Det som undrer er, at man som ” lille 
grønthandler”, glædeligvis kan have 
boder ved vejkanten uden den store 
registrering,- hvilket der sikkert heller 
ikke er resurser til hos myndigheder-
ne.
Men det der vender det hele på hove-
det er, at en landmand, frugt- og grøn-
tavler m.m .eller skal ikke registreres 
for at sælge frugt og grønt, mælk o.sv. 
rå mælk til butikker og restauranter.     

En biavler må sælge honning direkte 
til butikker og restauranter, bare det 
ikke er over 4 tons årlig!!! Skriver 
4.000 kg!!
En jæger kan sælge vildt til lokale 
butikker og restauranter, når den 
samlede mængde vildt solgt ved stald-
dørssalg og direkte til lokale butikker 
og restauranter er op til 500 stykker 
småvildt, som ikke er plukket eller 
udtaget, og 15 stykker storvildt, hvor 
kødet ikke er opskåret!!

En fisker skal ikke registreres for at 
sælge fisk og krebsdyr til forbrugere 
og butikker og restauranter – bare det 
er i de små mængder de fanger, og 
ved ”stalddørssalg” er, når primær-
producenter, fx landmænd, frugt- og 
grøntavlere, fiskere og jægere, sælger 
deres produkter direkte til forbru-
geren til brug i forbrugerens egen 
husholdning. 

Udtrykket "stalddørssalg" bruges 
også, når salget sker fra rælingen af en 
fiskerbåd. og en vejbod !                      
Vi kender det alle sammen, at det 
er jo sådan lidt af en gråzone,- men 
sådan er det jo med al hobbyvirksom-
hed.
Man kan sammenligne det lidt med 
de mennesker, der tjener penge ved 
at sælge ting og sager på kræmmer-
markeder,- hvor jeg sjældent har hørt 
hvor svært det er at kontrollere, fordi 
man ikke umiddelbart kan gå ind og 
tage en ”udskrift” fra et kasseapparat. 

Stalddørssalg og salg ved Vejkanten 
- men hvad med et par fisk over rælingen!    

Hvalpsund Net 
solgt til Norge 
Tekst: Bruno Müller

Efter mange år i fiskeribranchen sælger Peter Poul-
sen sin virksomhed Hvalpsund Net. 

Det 85 år gamle foretagende,hvor Peter Poulsen,75 
år, startede 1956 som meget ung, kommer nu på 
norske hænder ved virksomheden”Mørenot”.                                                                                                                          

Køberen vil fasholde udviklingen af Hvalpsund Net, 
som Peter Poulsen købte i 1974,- og hvor Hvalpsund 
Net her udviklet sig og i dag beskæftiger medarbej-
dere i tre lande, Danmark, Norge og Polen, med 90 
ansatte.
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De nye fiskeri-ordfører 2019             
Socialdemokratiet  - Kasper Roug        
Det Radikale Venstre - Rasmus Helveg Petersen
Liberal Alliance - Alex Vanopslagh          
Nye Borgerlige - Peter Seier Christensen
Konservative Folkeparti - Per Larsen   
Enhedslisten - Søren Egge Rasmussen
Venstre - Erling Bonnesen 
Socialistisk Folkeparti - Trine Torp

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.

Tekst: Bruno Müller 
Foto: Jørgen Jensen

Medlemmerne i forbundet været no-
get i tvivl vedr. brugen af blyholdige 
produkter til fiskeriet. 
Som producent må de gerne sælge 

synkeliner til fiskeriet, som indehol-
der bly.De må dog ikke sælge andre 
former for bly, hverken til erhverv 
eller til fritidsbrug. Dvs. bly til ruserad 
og flagbøjer må de ikke må sælges af 
dem (kun til udlandet).
Som fisker og fritidsfisker må man 

gerne bruge det bly man har selv, og 
bruge det til ruserne/flagbøjerne.....
men det må, og kan ikke købes af 
forhandlerne.
Som alternativ bruger de fleste zink til 
ruser og flagbøjer 

Brugen af bly i fiskeriet       
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Der var gang i fiskefrikadellerne, 
fadølsanlægget, fiskedammen med vi-
dere, da Kaløvig fiskerne fejrede ”Vild 
med Vand” den 25. maj på Bryggen. 
Børn og forældre klumpede sig om-
kring fiskedammen, hvor børnene og 
vel også nogle forældre lærte, hvor-
dan levende fisk, krabber og hummer 
ser ud. Fiskene blev også klar over, at 
det ikke kun er fiskere, som kan lide 
dem, men også børnene er store fans.

Kyssede fiskene
Aldrig er fisk blevet kysset og kram-

met så meget på Bryggen i Kaløvig Bå-
delaug. Tre kaptajner med besætning 
sejlede rundfart med børn og voksne. 
Der blev fisket og snakket med alle 
”gasterne”, som så efter landgang kun-
ne fortsætte deres studie i fiskeriets 
hemmeligheder på og ved Bryggen, 
hvor Jørgens lille, smukke fjord-kutt-
ter lå langs kaj og hvor udstillingen af 
fangstgrej var spredt ud.

Sandheden i fiskehistorierne 
Propagandamateriale lå klar til ud-
deling, og de, som tvivlede på sand-

heden i fiskerhistorierne, kunne selv 
overbevise sig om deres rigtighed 
ved at studere rekordfangsterne på 
fotoene, som var ophængte på togge-
garnerne.

Vejret var med os, vi blev godt besøgt 
af publikum og der blev udsolgt at de 
gode varer fremskaffet til lejligheden. 
Det var en god dag.

 

VILD MED VAND i Kalø Vig

Sådan har det været i mange år efter-
hånden.
Men ved en granskning af reglerne i 
fiskeriloven, leder man forgæves og 
formuleringen findes ikke for det re-
kreative fiskeri vedrørende ”at forære 
fisk væk af egen fangst”.
På det punkt ligner det en gråzone!
Om erhversfiskerne, står der i LBK 

nr. 21 af 21 marts 2019 §12 at: ”Kun 
personer eller selskaber, der er 
registreret som berettiget til at drive 
selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri, 
jf. §11,stk.1&2, må mod vederlag 
overdrage fangster fra deres fiskeri”
Sandsynligt at der ikke er meget at 
fortolke,- når det rekreative fiskeri 
ikke er nævnt eller omhandlet,- ved-

rørende reglerne af dette! 

Ovennævnte har Dansk Fritidsfisker-
forbunds forretningsudvalg behandlet 
d. 14. august 2019 og besluttet, at 
det optages senere på dagsorden på 
Årsmødet i marts 2020. 

Tekst: Bruno Müller

Må du forære en fisk væk - af egen fangst?     
Vi ved alle, at det er forbudt at sælge en fisk af vores egen fangst!     
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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

Sportsfiskerne kæmper imod 
Signalkrebsen              
Sportsfiskerne kæmper en – måske forgæves – en 
kamp mod den sortlistede signalkrebs! Der er ingen 
problemer med at fange den ,- i det at den har bredt 
kolossalt, ikke kun herhjemme, men i store dele af 
Europa.
Alene i Karup å, der er en af de store ”Fangstplad-
ser” kunne to sportsfiskere på en weekend fange 
knap 4000 – firetusinde – af den ødelæggende 
krebs. Men den kan spises og smager godt, hvis den 
har målene. 
Velbekomme!

Signalkrebsen Skraverede felter- hvor den er udbredt

Sportsfiskerne kæmper imod 
Signalkrebsen              
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To nye ministre
Efter valget d. 5. juni og 
udpegningen d. 27. juni 
af ministerholdet, kom 
dem som er nærmest 

vores organisation,

Mogens Jensen, 
minister for fiskeri 

og 
Lea Wermelin, 
Miljøminister. 

Mogens Jensen Lea Wermelin

Forslugen skarv    

Fredningstider i saltvand fra 1. jan. 2019
Se det på forbundets hjemmeside og her i bladet

"Hvad skarven må fiske – Gælder der ingen regler!"
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Fredningstider i saltvand   
Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
Listen er gældende fra 01.01.2019.   Se selv efter om der løbende er ændringer!

* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt 
som muligt genudsættes.
**Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:
Højst 7 torsk pr. dag må tages med i land.
*** Det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. 
Stangning og blusning ikke er tilladt. 

Fiskeredskaber
§ 32. Ministeren for fiskeri og ligestil-
ling kan fastsætte regler om anven-
delse, udformning, maskestørrelse, 
placering og antal af tilladte fiskered-
skaber, mærkning og afmærkning af 
fiskeredskaber og pæle, herunder reg-
ler om opstilling af og afstand imellem 
disse samt om registrering af pladser 
for faststående fiskeredskaber.
  Stk. 2. Regler om afmærkning og 
placering af fiskeredskaber i saltvand 
fastsættes efter forhandling med 
forsvarsministeren og økonomi- og 

erhvervsministeren.
  Stk. 3. Ministeren for fiskeri og 
ligestilling kan fastsætte regler om, 
hvorvidt nye fiskeredskaber og hjæl-
pemidler, hvis konstruktion afviger 
væsentligt fra hidtil kendte metoder, 
må benyttes, og om anvendelsen af 
sådanne redskaber. Ministeren kan 
endvidere fastsætte regler om måling 
af maskestørrelser.
  Stk. 4. Langs alle kyststrækninger er 
det hele året forbudt i en afstand af 
100 m fra lavvandslinjen at anvende 
nedgarn. Ministeren kan fastsætte 

regler om afvigelser i afstanden fra 
kysten og forbudsperioden.

§ 33. Alle fiskeredskaber skal, i det 
omfang vejrforholdene tillader det, 
røgtes regelmæssigt og så ofte, at de 
fangede fisks levemuligheder ikke 
unødigt forringes.
  Stk. 2. Ministeren for fiskeri og 
ligestilling kan fastsætte regler om, 
at fiskeredskaber ikke må røgtes på 
bestemte tidspunkter af døgnet.

Fredning og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand - Listen er gældende fra 01.01.2018. 
 

 

Art Periode Farvand 

Gedde 01. apr - 15. maj Overalt 

Havbars: Hele året 

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I 
rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at 
drive catch and release-fiskeri efter havbars. Det er 

forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande 
havbars fanget i nævnte område. 

Havørred 16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)* 

Havørred 

Helt 

15. sep - 28/29. feb 
Vadehavet (alle) 

Farvandet omkring Bornholm (i yngledragt) 

16. sep. til 28/29 feb 
Hele året 

I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde og Von Å er 
havørred totalfredet 

01. nov - 31. jan 
01. okt - 31. marts 

01. nov - 28/29. feb 

Overalt 
Nissum Fjord 

Ringkøbing + Stadil Fjord 

Hummer 01. juli - 31. aug Limfjorden 

Laks 
16. nov - 15. jan 

15. sep - 28/29. feb 
Hele året 

Overalt (i yngledragt)** 
Vadehavet 

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, 
Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet  

Rognhummer Hele året Limfjorden 

Snæbel Hele Året Overalt 

Torsk 

Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-
bestemt fangstbegrænsning for lyst- og 

fritidsfiskere: 

Højst 5 torsk pr. dag må tages med i land. 

I perioden 1. februar til 31. marts må højst 3 
torsk pr. dag tages med i land. 

Vestlige Østersø:  

Underområde 22, 23 og 24 

Ål 
Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men 

der er regler for, hvilke redskaber der må 
anvendes og i hvilke perioder***. 

Overalt 

   

   

*I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt 
genudsættes. 

** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning 
ikke er tilladt.  

 

 

 

Mindstemål : Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 01.01.2018.  

Her kan du aflæse 
mindstemål. Alle farvande Nordsøen, herunder Limfjorden 

og Ringkøbing Fjord Skagerrak/ Kattegat Bælterne og Østersøen 

Aborre 20 cm    

Bars  42 cm 42 cm  

Gedde 60 cm    

Havørred 40 cm    

Helt 36 cm 34 cm*   

Hummer     

- Rygskjoldslængde  8,7 cm 7,8 cm  

- Samlet længde   22 cm 21 cm 

Hvilling  27 cm 23 cm  

Ising 25 cm    

Jomfruhummer,fuld 
længde 

 8,5 cm 10,5 cm 13cm 

Jomfruhummerhaler  4,6 cm 7,2 cm 7,2 cm 

Kuller  30 cm 27 cm 27 cm 

Kulmule  27 cm 30 cm 30 cm 

Laks 60 cm    

Lubbe  30 cm   

Makrel  30 cm 20 cm  

Mørksej  35 cm 30 cm 30 cm 

Pighvar 30 cm    

Rødspætte  27 cm 27 cm 25 cm 

Rødtunge 26 cm    

Sild  20 cm 18 cm  

    Underområde 
22-25: 23 cm 
26-28: 21 cm 
29-32: 18 cm 

Skrubbe  25,5 cm 25,5 cm 

    

Slethvar 30 cm    

Søtunge  24 cm 24 cm 24 cm 

Torsk  35 cm 30 cm 35 cm 

 Alle farvande Ringkøbing Fjord, Nissum og 
Stadil Fjorde Limfjorden Roskilde Fjord og Isefjord 

Gulål 40 cm 38 cm 40 cm 38 cm 

* Gælder kun Ringkøbing Fjord. For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk  
og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det. 
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Fire slæb på en opladning og med samme krav 
som til en dieseldrevet slæbebåd endte prisen på 
det dobbelte.              

Fuld eldrift er nu på vej til slæbebådssegmentet, 
efter at havnen i Auckland, New Zealand, har 
kontraheret verdens – ifølge havnen – første 
fuldt eldrevne slæbebåd i fuld størrelse.

Verdens første EL-Drevne 
slæbebåd 

Efter at de nye regler kom, har det 
fortsat været lidt usikkert når man 
læser om at man skal være i besid-
delse af et lystfiskertegn for at dyrke 
U/V fiskeri og der står skrevet,- kun 
lystfiskertegn! 📷 Der er mange (uden-
for myndighederne) der skriver om 
reglerne,- og det er j fint nok, men det 
sætter stadig en tvivl, når der f.eks. et 
af stederne står ”Som undervandsjæ-
ger er du en lystfisker og skal derfor 

overholde den gældende lovgivning 
for lystfiskere. Man skal have fiske-
tegn” hvilket gør det mere usikkert, 
når der nu er en definition af begre-
berne om ”Lystfisker” som vi betegner 
som sportsfiskerne og ”Fritidsfisker-
ne”.
Men reglerne er,- at et fritidsfisker-
tegn også gælder som lystfiskertegn 
og giver også dermed ret til UV-jagt!

Tvivl om et fisketegn når man dyrker u/v jagt! 

Tekst: Bruno Müller

Hvordan har fritidsfiskerne modtaget 
og levet med det, når de fisker i far-
vandene omkring store dele af Syd- og 
Østdanmark i den vestlige Østersø,- 
når nu formålet med fangstbegræns-
ningen nødvendigt skal medvirke til at 
bidrage, at genoprette torskebestan-
den i området.

Vi har nu det meste af året fortsat 
været deltager i at genoprette tor-
skebestanden i området, der egentlig 
startede for knap tre år siden, med 
et mindre antal der måtte hjem-
tages og kun tre i gydesæsonen.                                                                                                                                  
En forbedring er, at vi siden 1. januar 
2019,- nu som de fleste fritidsfiskere 
er bekendt med,- må hjembringe 7 
torsk om dagen i den vestlige Østersø.                                                                                                     

Torskeproblemet i de skandinaviske 
lande!
Men reguleringen er ikke nogen snup-
tagsløsning og problemerne bliver 
fortsat længe ved,- i det at Sverige og 
Norge også føler sig klemt vedrørende 
torskens tilstand!
Så man kan ikke undsige sig, at de tre 
skandinaviske lande, der til en hvis 
grænse ydermere har delte meninger 
om ”Torskeproblemet” generelt.
Men uanset delte meninger, ser det 
ud til at vi kan ikke forbedre torskens 
levevilkår alene.

I Sverige blev der skrevet…..
For 18 år siden skrev en journalist 
at torskebestanden i Østersøen var 
faldet kraftigt, men at den dengang 
var delvis vendt tilbage, dog i en dårlig 
tilstand, ved at den var lille, mager og 
fuld af maske!

Ydermere skrev han, at hvis den for-
svandt fra Østersøen , risikerede vi at 
hele havets økosystem bliver kollap-
set. 
Det skrev han dengang, hvor han nok 
”Svingede sig lidt højt”, men lad os 
bare være ærlige om” hvor står vi nu 
i 2019”? Han slutter af med at spørge 
os om: Er der noget håb om at redde 
torsken og Østersøen?   

Norge trækker torskeproblemet nord 
på.
Det er nu det gælder hvis vi skal kun-
ne redde torsken i Oslofjorden,- siger 
nordmændene!    

Det blev til syv torsk om dagen i Danmark
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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

Her er der 
plads til din 
annonce!

Her er der 
plads til din 
annonce!

Iværksætter med skibsmaling dinglende fra cykelstyret 
Hempels første fabrik åbnede i 1916 i et 'træskur'.

Hempel beskæftiger i dag flere 
end 6.500 medarbejdere over hele 
verden og stod blandt andet bag 
udviklingen af Mærsks ikoniske, 
blå farve. Det hele begyndte med 
J.C. Hempel på kajen i København

Med 300 kr. på lommen og maling 
dinglende på cykelstyret kørte en 
21-årig J.C. Hempel i juli 1915 rundt 
på havnen i København for at sælge 
maling til skibe, der havde lagt til kaj. 
J.C. Hempel, Import-Export’ var her-
med grundlagt - og dét med en helt 
særlig næse for at være præcis der, 

hvor kunderne er. - J.C. Hempel var 
opvokset i havnemiljøet...
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BÅDTRAILERE
POINT S KOLDING

Se på trailer hos os
Tlf.7552 5300

Mail: kolding@point-s.dk

Man skal forene det nyttige 
med det behagelige
To af vore medlemmer fra Nissum Fjord har sendt en 
sommerhilsen til bladet fra Gamborg Fjord, - imens 
ruserne bliver gjort klar til ålene!

Campingpladsen ved Gamborg Fjord er en fjord der 
fra Fænøsund i Lillebælt der danner sydkysten af den 
vestligste del af Fyn, sydøst for Middelfart, og mod 
sydvest afgrænses af halvøen Fønsskov. Den er en 
del af EU-habitatområdet Lillebælt, og er dermed et 
internationalt beskyttet fuglereservat.

Sommerhilsen i meget varme      

En ordentlig ryger

- som Thomas Teichert skal i gang med!

Finder synderen 
med DNA
Norsk fiskeridirektorat har med DNA-sporing 
ført til politianmeldelse og sigtelse.

Fiskeridirektoratet offentliggør nu tre rappor-
ter om DNA-sporing efter opdrættet flugt med 
ukendt kilde i Midt-Norge. To af rapporterne har 
ført til reaktioner fra myndighederne.
Fiskeridirektoratet kan bruge DNA-sporing i flugt-
tilfælde, hvor omfanget antages at være stort, og 
hvor, i samarbejde med fiske-opdrætselskaberne, 
at kilden til flugt ikke findes.
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Jørgen Bork Tlf. 51 52 00 29

  og
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

15



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

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

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

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

KOLDING OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Daniel Farrugia, Hejls Stationsvej 16, 6094 Hejls, Tlf. 2045  5333, 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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Hals og Omegns Fritidsfiskerforening

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER
Husk generalforsamlingen 

Afholdes ved Brag i Sønderborg

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 18.00

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Tilmelding v. John Christiansen på Tlf. 3082 2627
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Als og Sundeved Fritidsfiskerforening 

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Skive Fritidsfiskerforening

Generalforsamling

Fredag den 11. oktober 2019 Kl. 18:00

Ndr. Sdj. Fritidsfiskerforening afholder ordinær Generalforsamling
Strandgården, Loddenhøjvej 149, Barsmark 6200 Aabenraa

Forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før den ordinære generalforsamling løber af stabelen og til Tlf: 51 52 00 29 eller 
e-mail: j.bork@mail.dk 

Foreningen er vært med gule ærter, drikkevarer er dog for egen regning.
Tilmelding skal ske senest fredag den 04. 10. 2019  v. Kasserer Hans Bomberg 
Tlf. 29 86 66 50 eller e-mail. hbfisken@gmail.com
 

Generalforsamling afholdes på Hals Søsportscenter

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.00.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Bestyrelsen:
Henning Pedersen tlf.5152 8051 - Bjarne Dam Jensen tlf. 2921 6027 - Willy Axelsen tlf. 2082 9681
Knud Lynge  tlf. 2372 1545 - Preben Guldbæk tlf. 2369 3525

Generalforsamling 2019

Afholdes i Havnecafeteriet, Nordhavnsvej, Skive 

Tirsdag den, 12. november kl. 19.00 
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Der kan betales kontingent og grundleje fra kl. 18.00 

Vel mødt!
Jørgen Skytte Jeppesen - formand
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HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

Tekst og foto : Bruno Müller

Fritidsfiskerne i Hirtshals
Helt ud for enden af havnen ligger redningsstationen.Som 
nabo er der fritidsfiskernes klubhus og havnebassinet hvor 
deres både ligger fortøjet.
Charmen og glæden ved at være der  er ved at ”Gå i 
fløjten” for dem som har bådene i havnen!Det kommer af 
tilsanding ned i bådene, og det på en anden måde end den 
vi til daglig går og slås med. Fritidsfiskerne mener de ikke 
at de får den hjælp som de bør. Det kraftige blæsevejr er 
årsagen til at sandet, - der kommer med vinden fra stran-
den, er nu så stor en plage for fritidsfiskerne at tålmodig-
heden stort set er ved at slippe op.
Det som bekymrer dem er,- at sandet kommer oppe fra og 
ned i båden, hvor de siger at der jo er en grænse om  hvor 
meget der skal til,- inden de synker, hvilket er sket for en 
del år siden, at en båd sank på grund af at ikke nåede at 
skovle i tide.

Lige meget hjælper det, at de gennem mange år har 
skovlet sand ud af bådene og de magter det næste ikke 
mere at sætte kræfterne ind mod naturens luner.

Endnu en gang prøver fritidsfiskerne at få ejeren, som er 
Hjørring kommune, til at se på problemet!

Omvendt tilsanding - kommer fra luften! 

Skrydstrup får opkaldet om aftenen, og ni minutter se-
nere er helikopteren i luften. På det tidspunkt har en tysk 
sejler allerede ligget i vandet i knap fire timer, men det 
ved mandskabet på helikopteren ikke noget om, mens de 
overflyver fjorden i det svindende dagslys. Et signal fra en 
sendemast klokken 19:03 placerer den 20-årige i den nord-
lige ende af fjorden, og eftersøgningen begynder der.

Lyset fra mobilen redde ham. ”Den eneste grund til, at 
sejleren blev fundet, var lyset på hans mobiltelefon.”                                                          
Så klar er konklusionen fra LEN, fartøjschef og pilot på en 
af Forsvarets redningshelikoptere efter dagens vellykkede 
redningsoperation, hvor de ved 23:20-tiden reddede en 
forkommen tysk sejler op af Ringkøbing Fjord.
”På mange måder er det en rigtig solstrålehistorie. Men

det kunne jo være gået virkeligt galt,” fortsætter LEN.
LENs konklusion og det råd, der følger med den er klart: 
Godt udstyr og ikke mindst hans vandtætte mobiltelefon 
gjorde den afgørende forskel.

Reddet af lysende mobiltelefon 

Foto: Bruno Müller
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Sorthusene på Stige Ø i Odense Fjord
Tekst og foto: Bjarne Christensen

Indtil år 1800 havde adgangen til 
Odense by fra søsiden foregået af en 
lille kanal der var gravet langs med 
Odense Å, den sluttede på højde med 
det lille fiskerleje Stige, der lå ca. 3 
kilometer fra Odense centrum. I år 
1900 påbegyndte man derfor at grave 
en ny kanal der gik helt ind til byen, og 
dannede grundlag for det der i dag er 
Odense Havn. Det inderste af Odense 
Fjord var et stort fladvands område, 
og det opgravede materiale dannede 
derfor grundlag for et nyt naturområ-
de der blev døbt Stige Ø. I starten blev 
det udlagt til badestrand og forlystel-
sespark, og siden hen som losseplads 
da fattigdommen sidst i 1800-tallet 
afholdt borgene i Odense at bruge 
penge på sådanne forlystelser.

Sorthusene blev grundlagt i 1912, 
under de store strejker og fattigdom-
men samt den store arbejdsløshed 
der udsprang af dette. En gruppe 
fattige, bolig- og arbejdsløse børneri-
ge familier flyttede derfor ud på øen 
og etablerede sig. De byggede husene 
af genbrugsmaterialer og drivtømmer 
fra stabelafløbningerne på Odense 
Stålskibsværft. De blev lavet vind 
og vandtætte ved brug af tagpap og 
tjære, og fik derfor hurtigt tilnavnet, 
”De sorte Huse”. Under de trange 
vilkår i 30érne og under besættelsen i 
40-45, flyttede endnu flere borgere fra 
Odense her ud. Og på et tidspunkt var 
der 75 huse i ”landsbyen”.

I starten ernærede de sig ved fiskeri, 
værft arbejde og ved at grave skaller 
i havbunden, skallerne blev brugt 
til hønsefoder og i den keramiske 
industri. Odense kommune har aldrig 
givet tilladelse til opførelse af byg-
geriet men opkrævede alligevel en 

husleje på 5 kr. om året. Indtil 1967 
var husene stadig beboet hele året 
indtil en brand fik kommunen til at se 
på området, og de forlangte at hvert 
andet hus skulle fjernes for at øge 
sikkerheden i området. 

Der har aldrig været hverken strøm, 
vand eller kloakering i husene, og det 
har derfor været på meget ringe fat-
tige vilkår for de familier der har boet 
der, og det er der stadig ikke. 

Sorthus Foreningen blev stiftet i 1987, 
og der valgtes en bestyrelse der skulle 
være med til at holde ordnede for-
hold i bebyggelsen. Ligesom det ikke 
længere var tilladt at have fast bebo-
else i husene, hvormed kommunen 
udlagde arealet til rekreativt område. 
Husene er nu blevet legaliseret og 
administreres af Odense Havnevæsen. 
De besiddes i dag af Fritidsfiskere og 
jægere, og de ca. godt 30 små huse 
der er tilbage, må ikke udvides eller 
på anden måde tilbygges, der må 
bygges et nyt på eksisterende sokkel 
hvis det er i så ringe stand at det ikke 
kan renoveres. 

Området er en lille perle hvor fritids-
fiskere og jægere har deres både og 
joller liggende, de fladbundede pram-
me vidner om at det meste af fjorden 
er med meget ringe vanddybde, og 
fritidsfiskerne samt jægere går fint i 
spænd på de store flade arealer.

Husene er indrettet som små hygge-
lige hytter hvor bordet til øl og kaffe 
samt divanen til formiddagsluren er 
omgivet af garn, bøjer og ruser. De 
små korte anløbsbroer vidner om 
at der virkelig er miljø og aktivitet 
i området, der er ål og skrubber i 
fjorden, og der fiskes livligt når vejret 
tillader det. I dag skal fangsten deles 
med skarv og sæl, som man også her 
er plaget af, selv om der er udstedt få 
tilladelser til nedlæggelse af plagerne.  
Der er lang venteliste på at erhverve 
sig et hus på Øen, og det er bestyrel-
sen der suverænt bestemmer hvem 
der skal ind i miljøet. Hver dag mødes 
mange af brugerne til en sludder på 
bænkene med udsigt ud over fjorden, 
hvor fangster og de daglige nyheder 
deles blandt de gamle fiskere der også 
gladelig deler ud af deres oplevelser 
og erfaringer om de gamle dage på 
Odense Fjord, fiskeri i kanalen og ikke 
mindst da kanalen frøs til om vinteren, 
og der blev stanget ål i mudderet på 
bunden i massevis, mens man sprang 
fra isflage til isflage.. Det her sted er 
virkelig en lille perle den sender dig 
tilbage til 50érnes fritidsfiskermiljø, 
ingen stres, ingen jag, og der hygges, 
godt at sådanne steder bliver bevaret.            

Mit besøg på stedet gav straks en 
lille håndfuld nye medlemmer til for-
bundet, og vi ønsker dem velkommen 
i samarbejdet.
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Sultne havørne fordriver skarven

Tekst : Jan Skriver

Danmarks største rovfugl, havør-
nen, optræder som luftens svar på 
havkatten i hyttefadet i flere danske 
skarvkolonier.Det er særligt markant 
i Brændegård Sø på Sydfyn, hvor 
7.087 ynglepar er reduceret til 376 
par i løbet af et kvart århundrede. Og 
i år kommer der for første gang i 46 
år ingen skarvunger på vingerne fra 
øen i søen..Havørnen har de senere 
år spillet en hovedrolle i nedturen 
for skarven i Brændegård Sø, der var 
den danske hovedstad for arten i 
begyndelsen af 1990’erne og en af de 
største skarvkolonier, der nogensinde 
er set i Europa. Selv om skarvernes 
faldende adgang til føde i de danske 
farvande også har spillet ind, er de 
seneste to årtiers nedtur for skarven 
i Brændegård Sø sket i takt med ha-
vørnens voksende succes som dansk 
ynglefugl.

”I april iagttog den lokale ornitolog 
Erik Thomsen otte unge havørne i 
skarvkolonien på øen i Brændegård 
Sø. Ørnene skabte ravage i kolonien, 
og midt i maj var der blot 35 reder 
tilbage med æg i, og der var ingen 
skarvunger på øen. Vi må konstatere, 
at skarven ikke længere har yngle-
succes i Brændegård Sø. Flere af de 
tilbageværende skarver begyndte at 
flytte til Nørresø nord for Brændegård 
Sø efter 2006, og her har siden ynglet 
500-1.300 par skarver. Det ser imidler-
tid ud til, at øen i Brændegård Sø har 
udspillet sin rolle som yngleplads for 
skarver. Ørnene æder ganske enkelt 
æg og unger, mens de jager og stres-
ser de voksne fugle”, siger Thomas 
Bregnballe, der er seniorforsker ved 
Institut for Bioscience, Aarhus Univer-
sitet. Sammen med en kollega samler 
han hvert år yngletallene for alle 
Danmarks skarvkolonier. 

Ørne resulterer i rov i rederne
Havørnen blev en negativ faktor for 
skarvernes ynglesucces i Brændegård 
Sø fra omkring 1998, da et ynglepar 
slog sig ned i nabolaget ved Arreskov 
Sø. De voksne ørne begyndte da i det 
små at jage skarver, men rovfuglene 
blev år for år mere og mere effektive, 
så de ikke bare tog små og store unger 
i rederne, de jagede også udfløjne 
unger i søen.I takt med at Danmarks 
bestand af havørne er vokset til op 
imod 100 ynglepar, der siden 1996 
har fostret næsten 1.000 flyvefærdige 
unger, er der kommet flere og flere 
unge havørne på besøg i Brændegård 
Sø i længere og længere perioder.
”Der er ikke meget ro til skarverne, 
fordi der i hele ynglesæsonen patrul-
jerer voksne og nu også unge havørne, 
hvor skarverne har deres reder. Hvis 
ikke ørnene æder skarvernes æg selv, 
tager måger, krager og husskader ger-
ne for sig af retterne, fordi  disse fugle 
har lært, at havørne skaber så meget 
uro i kolonien, at de kan komme til fa-
det så at sige”, siger Thomas Bregnbal-
le, der påpeger, at et aktuelt projekt 
med GPS-mærkning af unge danske 
havørne dokumenterer, at nogle af de 
unge havørne ynder at opholde sig i 
skarvkolonien på Sydfyn.GPS-havørne-
ne Malthe Ludvig, Eskild og Frode har 
i perioder jaget ved søen. GPS-projek-
tet finder sted i et samarbejde mellem 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
og Statens Naturhistoriske Museum, 
Københavns Universitet.

Havørne giver skarven et sidste skub
Det er dog ikke kun havørnenes 
jagter og forstyrrelser, der har fået 
skarvernes antal til at dale til bunden 
i Brændegård Sø, påpeger Thomas 
Bregnballe.
”Der er langt at flyve for skarverne 
fra søen på Sydfyn og ud til fiske-
pladserne, hvor flere bestande af fisk 

mange steder er gået tilbage. Efter 
koloniens kulmination omkring 1992 
kunne vi se, at ungeproduktionen 
faldt. Formentlig fordi ungerne blev 
fodret færre gange af forældrefugle-
ne, som skulle flyve langt efter fisk. Da 
så havørnene ankom til området, tog 
nedturen ekstra fart. Og i dag er ørne-
ne formentlig den faktor, der skubber 
skarven væk fra øen i Brændegård Sø. 
Skarverne kan så glæde sig over, at 
de ved den nærliggende Nørresø kan 
yngle i træer langs søen, hvor de er i 
lidt større sikkerhed for ørneangreb”, 
siger Thomas Bregnballe.

Lad havørnen klare reguleringen
Dansk Ornitologisk Forening glæder 
formanden Egon Østergaard sig over 
at opleve naturens dynamik i skikkel-
se af havørnen, der som et vildt og 
naturligt element i faunaen jager de 
byttedyr, der byder sig til ved søer og 
fjorde.”Eksemplet fra Brændegård 
Sø bør få naturmyndighederne til at 
standse op og droppe den massive 
og meget kostbare bekæmpelse, eller 
regulering som man kalder det, af 
danske skarvkolonier, som hvert år 
finder sted i en lang række kolonier. 
Lad naturen, altså her havørnene, 
selv klare reguleringen, så får vi den 
skarvbestand, som den danske natur 
kan bære”, siger Egon Østergaard.

I 2018 blev 4.249 skarvreder ud af en 
bestand på 31.605 ynglepar regule-
ret, hvilket betød, at der blev sprøjtet 
paraffinolie på æggene, så de ikke 
klækkede.

I 1992 var der 7.087 skarvreder i Brændegård Sø på Sydfyn i den største koloni af sin 
art, der nogensinde er registreret i Danmark. I år er der kun talt 376 reder i kolonien, 
der engang også var en af Europas største. Op imod otte havørne ad gangen holder til 
i det, der for godt 25 år siden var skarvens hovedstad i Danmark. 
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Tekst & Foto: Klaus Hansen

Forventningerne og øjnene hos fritidsfiskerne på Fiske-
rihavnen i Hadsund var store da fragtbilen fra Venø Fish 
Farm åbnede for lasten og de små skrubber kom til syne.
- Det er fantastisk når et projekt lykkedes. Igennem vinte-
ren har vi haft store moder-skrubber fra fjorden gående i 
nogle store kar med iltning.
De skulle ”stryges” for æg som Venø Fish Farm har stået 
for, samt at klække og opdrætte til 3-5 cm, siger Finn 
Frandsen, formand for Mariagerfjord Fritidsfiskerforening 
og fortsætter, ” i dag er en stor dag for Mariagerfjord”. Vi 
har aldrig før haft held, eller dygtighed til at kunne levere 
æg fra fisk fra fjorden og dermed få yngel til udsæt. 
Til efteråret udsættes 1500 større yngel ud, der er chip-
ped! Årsagen er at de har til formål at kortlægge hvor 

meget skarven indtager af føde i Mariager Fjord.
Fra Venø Fiskefarm og samtidig formand for Dansk 
Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, tilså hele seancen 
sammen med Fiskerikontrollen. 

Fritidsfiskerne i Mariagerfjord!
-20.000 skrubbeyngel sat ud
Efter flere års forsøg kunne Fritidsfisker-
ne fra Mariagerfjord Fritidsfiskerforening 
sætte 20.000 små skrubber meget for-
sigtigt ud i Mariagerfjord. Om 3 år vil 
skrubberne være klar til at blive fisket op 
igen...

Formanden for Mariagerfjord Fritidsfiskeriforening Finn Frandsen i 
gang med at sætte skrubbe-yngel ud

Nyt fra medlemskontoret
Siden sidste blad er kommet 44 nye medlemmer

Den menneskeskabte undervandsstøj er kom-

met i fokus indenfor de sidste 10 år i forbindelse 

med miljøkonsekvensvurderinger af havvind-

mølleparker, havneudvidelser og andre støjende 

aktiviteter til havs. Senest har også EU’s havstra-

tegidirektiv forpligtet Danmark til at overvåge 

undervandsstøj i danske farvande.

Vi larmer mere og mere 
på havet
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&              Vild med Vand 
Havnens Dag i Frederikshavn               

Tekst & foto: Bruno Müller

Der var mange familieoplevelser og 
meget mere man kunne opleve lørdag 
1. juni på Rønnerhavnen - det var 
hvad arrangørerne skrev på deres 
plakat før markedet d. 1.juni i år.

Med det skiftende vejr sidst i maj, var 
det med lidt bange anelser om hvor-
dan det ville blive på markedsdagen! 
Men Arrangørerne til årets første 
marked var heldige, med et rimeligt 
vejr her tidlig på sommeren og godt 
humør! Og det blev det! Formand for 
Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen, 

åbnede markedet, hvor han ønske-
de held med arrangementet,-og  at 
alle  fik god fik handel!  Ligeledes at 
man samtidig have slået markedet 
sammen med "Vild med Vand", var 
en god ide, og hvor han sluttede med                                                               
”God vind” og forhåbentlig en rigtig 
god dag. 

Højt til himlen, duften af hav og kræmmerstemning på Rønnerhavnen
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Forurening på havet

Akut forurening - hvad er det? 

En akut forurening kan være enten spild, eller at der er ledt olie, kemikalier, gylle eller 
spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet. Forureningen kan stamme fra f.eks. virk-
somheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe.
Tegn på forurening kan bl.a. være oliehinder, kraftig lugt, ændret farve af jord/vand eller 
døde fisk. 
Opdager du en akut forurening, er det vigtigt at alarmere hurtigt. Det gør du ved at ringe 
112, så forureningen kan blive stoppet og skaderne begrænset.

Hvad gør du? 

Hvis du er vidne til et forureningsuheld, eller du opdager en akut forurening, så ring til: 

• Alarmcentralen på 112 
• Meld forureningsuheld 
• Opgiv navn, adresse og telefonnummer 
• Oplys om uheldsstedet 
• Oplys om omfanget af forureningen

Alarmcentralen på 112 tilkalder:

• Politi 
• Brandvæsen
• Miljøvagt
• Kommune

Miljøvagten bliver tilkaldt af Alarmcentralen og udgør sammen med politi, brandvæsen og 
andre myndigheder det sønderjyske beredskab.
Miljøvagten er bemandet af medarbejdere fra kommunens tekniske forvaltning og har til 
opgave at begrænse skader på miljøet så effektivt som muligt.

Miljøvagten råder over måle- og prøvetagningsudstyr og rykker ud alle årets dage.

Ved forureningsuheld skal Miljøvagten: 

• Opspore kilden v. forureningen 
• sikre at forureningen bliver stoppet
• Rådgive indsatslederen (brandinspektøren)
• Indsamle bevismateriale til evt. retsligt efterspil 
• Udstede evt. påbud -Efterkontrollere forureningsstedet
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Må du forære en fisk væk – af egen fangst?
Økologisk, lækkert og dansk – men ukendt herhjemme   

Fiskeri ved undervandsjagt  
Haste nyhed vedr. torskefiskeri   

Fritidsfiskerne og bly til redskaberne
Fredningstider i saltvand

Lukkeperiode for ålefiskeri
Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina!   

Forbundsblad nr. 3 juni 2019
Forbundsblad nr. 2. juli 2019

Nordmændene kæmper for at torsken skal blive
Marmorkrebsen har klonet sig selv!

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Der skal tages hensyn til alle. Sådan 
lyder det fra Sydvestjysk Fiskerifor-
ening, efter at energiselskabet Vat-
tenfall har meldt ud, at de vil stille 41 
vindmøller længere til havs end først 
planlagt, skriver Sydvestjysk Fiskeri-
forening i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om de to kommende 
vindmølleparker ved den jyske vest-
kyst, Vesterhav Syd og Nord, ud for 

Ringkøbing Fjord og Thyborøn, som 
har mødt store lokale protester fra 
bl.a. sommerhusejere. Derfor har eje-
ren Vattenfall nu meldt ud, at man vil 
placere vindmøllerne længere ude på 
havet. Men det vil til gengæld ramme 
fiskeriet. »Ude af syne. Ude af sind. 
De flytter problemet uden at tage 
hensyn til fiskeriet. Man tager på den-
ne måde fiskepladser fra fartøjer, som 
fisker længere ude på havet end, der, 

hvor vindmøllerne i første omgang var 
planlagt. Det er vigtige fiskepladser, 
hvor fiskerne har fisket i generatio-
ner,« siger formand for Sydvestjysk 
Fiskeriforening, Jesper Juul-Larsen, og 
efterlyser en forståelse for, at fiskeri-
erhvervet og fiskerne også har ret til 
at være her.

VESTKYSTEN
INGEN MENING I AT 41 VINDMØLLER SKAL GENERE FISKERNE
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Tekst og foto: Bruno Müller

Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed at jeg altid har troet gennem åre-
ne,- at øen Fur i Limfjorden var smuk, 
men også meget lille og tyndt beboet. 
Samtidig mest kendt for moler og øl, 
lå den der i Limfjorden, stopfyldt med 
historie og mange bakker – op og ned 
hele tiden. 

I dag 800 indbyggere
Med sine godt 22 kvadratkilometer og 
ca. 800 indbyggere, - kunne jeg godt 
se at jeg havde taget grueligt fejl på 
det område, undtagen kendskabet i 
nyere tid til deres øl.
Færgen fra Branden til færgelejet på 
Fur tog 5 minutter, så det var svært at 
nå og handle i ”kiosken”, og i stedet 
var det så med at gøre klar til histori-
en,- om det som øen var berømt for!
Det som lå i undergrunden på øen, 
Moler og Vulkanaske. Så vidste man 
det, at der havde været vulkanudbrud 
for millioner af år siden,- hvilket man 
også tydeligt kunne se hvor der var 
gravet ud til byggeindustrien.

For en halv snese år siden, havde 
Dansk Fritidsfiskerforbund 2 lokalfor-
eninger der indgik et ”bryllup” ved en 
sammenlægningen af Fur- og Nordsal-

ling og Vestsalling Fritidsfiskerforening 
og som blev en realitet pr. 1. januar 
2009.
Med sammenlægningen håbede vi at 
fastholde de fleste. Fur- og Nordsal-
ling ville, hvis der ikke blev
en sammenlægning, sandsynligvis 
været blevet nedlagt, da foreningen 
så, at den umuligt kunne få nedsat en 
bestyrelse.
Foreningens nye navn blev Salling- Fur 
Fritidsforening,- og med tidligere for-
mand i Dansk Fritidsfiskerforbund Sø-
ren Chr. Vang, nu som lokalformand, 
der skulle samle de to foreninger.

Ha´ fat i en lokal fritidsfisker
Men helt uden kendskab til nogle fri-
tidsfiskere på øen, der kunne hjælpe 
mig med at få genopfrisket noget om 
fiskeriet, fik jeg anbefalet at kontakte 
en fritidsfisker der hed Kjeld Johan-
nesen, der nu var pensionist og der 
altid havde været fritidsfisker, og som 
kunne fortælle 
       - at tidligere klarede man sig selv 
ved at der var et godt fiskeri og de 
lokale levede mest af landbrug og 
fiskeri,- hvor ca. hver anden havde sin 
jolle til fiskeriet.
      - men nu om dage, hvor jeg stadig 
ta’r på havet er det ved at blive et 
sørgeligt fiskeri, og at det faktisk er til 

at ”græde” over,- med samspillet ved 
iltmangel og al den kvælstof-udled-
ning som han mente var årsagen til 
fjordens tilstand hvor han fiskede.
I har haft jeres egen fiskerihavn en-
gang!
         - ja, og den hedder nu ”Gammel-
havn” den sandede til, så vi flyttede 
ind til en plads ved siden af færgelejet 
hvor vi ikke ”fylder” så meget, da vi jo 
er ikke så mange mere!
Jeg fik afslutningsvis aftalt med Keld, 
at vi sender noget materiale over til 
øen,- og at de så får hjælpen til even-
tuelt, at blive en lokalforening i Dansk 
Fritidsfiskerforbund.

FRITIDSFISKEREN besøgte øen FUR
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Limfjordsfiskeriets historie

Tekst og foto: Karl Klausen, 
Thy Mors Fritidsfiskerforening

Del IV - år 1950 - år 2000.

Fiskerne oplever i 1950 rigtig mange 
fisk i fjorden, men én art, nemlig ålen 
er i tilbagegang
Udviklingen i fiskeriet med længere 
vodtov til snurrevoddet, større vod 
og trawlgrejer, krævede nødvendigvis 
større maskinkraft, dette øgede igen 
behovet for større både. Nogle fiskere 
havde i deres årsrytme et forårsfiskeri 
fra Thyborøn. Pennalhusene var ikke 
bygget til åbent hav, der var risiko for, 
at bordfylde ved uroligt hav. Situatio-
nen betød, at fiskerne måtte blive ved 
kaj, mens fiskerne fra Thyborøn med 
deres dæksbåde drog af sted. Her 
kunne de så stå og sparke til kajkanten 
og tale med hinanden, om ikke den 
næste båd skulle være en kutter. 
Det sidste pennalhus blev bygget i 
1951
Større fartøjer til Limfjorden medførte 
en større opgave ved det førnævnte 
begreb, nedmåling til 5 BRT. De første 

dæksbåde havde falsk agterstævn, 
senere ændredes opmålingen til at 
foregå fra rorstammen. Da dæksbå-
dene havde en større længde, bredde 
og dybgang  end penalhusene var 
kravet en endnu kraftigere opklods-
ning. Spanttoppene blev påsat helt op 
til 40-50 cm, mens stævntømmerets 
tykkelse nåede helt ind til palstøtten. 
I begyndelsen blev opklodsningen kun 
stiksømmet, senere kom kravet om, at 
al opklodsning skulle være boltet fast. 
Kendte man opmålermanden godt, 
kunne man evt. selv få lov til at holde 
den ene ende af tommestokken, og 
hvad det betød, må man selv konklu-
dere. Når så kutteren var opmålt, tog 
man fat på at demontere hele op-
klodsningen. 7-10 tons kuttere sås nu 
nedmålt til 5BRT.
Mange havde egentlig den mening, at 
alt det opklodsningshalløj var idio-
tisk, når det ingen betydning havde. 
Fordelen i positiv retning skal ses i, at 
fremmede kuttere udefra med større 
målebrev ikke havde adgang til fiskeri-
et i Limfjorden, og derved beskyttede 
fjordfiskerne fra konkurrence. 

Skibstilsynet kunne i længden ikke 
acceptere alle disse påhit, for alle 
kuttere lignede efterhånden hinan-
den – kun målebrevet var anderledes, 
så skærpelsen førte til svært byggede 
kuttere med reelt tømmer.
Da åletrawlet i 1950 rigtig tog fat i 
Limfjorden, blev der lagt yderlige-
re pres på snurrevodsfiskerne, hvis 
områder nu blev inddraget og rent ud 
sagt gennemtrawlet. Nogle vodbåde 
så sig nu nødsaget til at følge med 
i den nye udvikling, bl.a. med det 
såkaldte grundtrawl, som var beslået 
med reb på undertællen. Derved kun-
ne den klare stenet og hård sandbund. 
Nogle både gik sammen, så der var 2 
både om trawlet. Fiskeri af den art var 
selvfølgelig ulovligt, men det blæste 
man på, så det foregik som regel om 
natten. Senere blev undertællen forsy-
net med gummirub (skiver fra gamle 
bildæk) og trawlposen havde slæb af 
grovmasket net til at modvirke slitage, 
så bare ved disse to ændringer øgedes 
trawlområdet markant. Andre tidlige-
re vodfiskere skiftede over til krogfi-
skeri, typisk 1500 kroge pr. mand om 
bord. Agn som kutlinge, små åle-

Glimt fra limfjordsfiskeriet og egnene omkring Limfjorden gennem 8000 år.
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kvabber samt topscoreren tobis blev 
fanget med agnvod, et lille trawl eller 
bundgarn. Krogfiskerne havde det 
ligesom de andre hele Limfjorden som 
fangstområde.

Bundgarnsfiskeri og garnfiskeri var 
også en betydelig næringsvej for 
mange andre fiskere. Omkring 1950 
dukkede sommerruserne eller kaste-
ruser, som nogle kalder dem, op i stort 
tal i fjorden, og da nylonnet afløser 
bomuld omkring 1960, får man et net, 
som er let, tynd, stærk og vejrbestan-
dig, og som fisker effektivt over hele 
linjen, uanset fiskeart.

Nu går det godt med fiskeriet i en pe-
riode på 15-20 år, og der landes store 
mængder fisk af de kendte arter som 
sild, brisling, torsk, rødspætte, ål og 
skrubber samt lidt hummer.

I slutningen af 1970-erne, op gennem 
80-erne er fiskene i stærk tilbagegang, 
for helt at slutte i begyndelsen af 
90-erne Grunden skal ses i lyset fra 
overfiskeri og udledninger fra land-
bruget, byer og industri. Fiskerne satte 
nu turbo på muslingefiskeriet. I 1975 
landede man 22.000 tons – det steg 
til 110.000 tons i 1981. Muslingefiske-
riet er nu det eneste med værdi på 
trods af, at det blev nødvendigt med 
en regulering, da det kneb med, at 
muslingerne kunne nå at vokse til den 
ønskede størrelse.
På årsbasis landes nu ca. 100.000 
tons. I begyndelsen brugte man om-
byggede fiskefartøjer, senere udvikle-
de man specialbyggede fartøjer, der 

udelukkende bruges til skrabning af 
muslinger og østers. I begyndelsen 
brugte man kun én skraber pr. båd. Nu 
er det almindeligt, at hver båd har 4 
skrabere i vandet ad gangen.

Når vi nu tager et tilbageblik over 
fiskeriet siden stenalderen og frem i 
tiden, ser man et fiskevand, der en-
gang var Danmarks vigtigste til i dag at 
være det absolut ringeste fiskevand, 
målt på fiskebestande. Kun skaldyrsfi-
skeriet kan måle sig med andre egne.

Kunne et så smalt og begrænset far-
vand ikke have fået en anden udvik-
ling til gavn for og beskæftiget mange 
mennesker, hvis man havde holdt sig 
til og rettet sig efter lovgivningen, 
måske endda medvirket positivt og 
ikke hele tiden udfordret regelsættet. 
I stedet blev det større redskaber, 
motorer og både.

Nu ligger kajerne i havnene tomme 
bortset fra skaldyrsbådene og lidt fri-
tidsfiskere samt måske en bierhvervs-
fisker med fokus på hummerfiskeriet. 
Skibsværfterne, som var talrige langs 
fjorden, kan nu tælles på én hånd. 
Også de 2 store auktioner på Glyngøre 
og Jegindø + et par fiskemelsfabrikker 
er nu en saga blot.

Et andet element i tilbagegangen må 
tilskrives den tiltagende forurening, 
fjorden har gennemgået fra ukon-
trollerede udløb fra det store opland 
med uønskede stoffer, kvælstof, fosfor. 
Cheminova på Agger Tange var måske 
også en bidragyder.

Havde staten uden slinger håndhævet 
5 BRT målebrevet, havde udviklingen 
på de bestande, der blev fisket så 
hårdt, at de ikke kunne reproducere 
sig selv, stadigvære at finde i fjorden? 
Var fiskerne søgt væk fra det kraftige 
trawlfiskeri, men vendt tilbage til de 
gamle redskaber som garn, vod, ruser 
og kroge. Hvem ved?

Vil fjorden nogensinde vende tilba-
ge til bedre tider, når man tillader så 
voldsomme angreb på bunden ved 
skrab af blåmuslinger, hjertemuslin-
ger, østers og nu søstjerner? Alt dette 
medfører, at store mængder bund-
materialer, såsom store sten og grus 
ender som fyld på vores veje.

En bundgarnsfisker sammenlignede 
det moderne muslingefiskeri, ” som 
at høste jordbær med en gummiged, 
fordi man ikke gider besværet med at 
plukke dem. Her hentydes til alternati-
vet med linemuslinger.”

Nogle gange læger tiden alle sår, måske er Limfjords – rigdom glemt om føje år.

27



Tekst: Teddy Jespersen
Foto: Bruno Müller

Igen var formålet med sommerfester-
ne at skaffe midler til en fælles udflugt 
med medlemmerne til et sted i det 
nordlige Jylland, og som har et eller 
andet maritimt tema.

Før hen på fritidsfiskernes udflugter 
har de blandt andet sejlet på Mariager 
fjord, besøgt ålefarmen i Hanstholm 
og Marinemuseet i Aalborg, - og det 
for at nævne nogle af stederne.

Stedet i år hvor markedet blev afholdt 
var foran Vesterø Bedding, hvilket 
gav det maritime et skub på plads. 
Selve arrangementet afholdes om-
kring nogle små markedshytter som 
fritidsfiskerne havde stillet op. I de 
forskellige hytter blev der solgt mange 
varianter af røget fisk, samt fiskefrika-
deller, samt at der var øl vand og vin, 
og pølser til dem som hellere ville ha´ 

sådan en.
Og til slut med det kulinariske listede 
man brød, kaffe is mm frem.                                
                                                                
Hen over eftermiddagen blev der 
afholdt jomfruhummer-banko med 1 
kilo ad gangen. 
I år var det rimeligt besøgt og vejret 
var godt og var med os sammen med 
vore gæster fra fastlandet, - samt 
Norge og Sverige.
Dog savnede vi vores medlemmer da 
en langt størstedel af de besøgende

Økonomisk var det en ”middel” som-
merfest med en omsætning på knap 
12.500,- kr. hvor så omkring det halve 
går til udgifter. 

Traditionen tro holdt Fritidsfiskerne på 
Læsø sommerfest den sidste lørdag i juli, 
nemlig den 27.og mellem kl. 11 – 16. 

Læsø - Solen strålede over fritidsfiskernes sommerfest
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Vi bliver daglig mindet om,- og ikke 
mindst i den overståede valgdebat, at 
det er ikke nok at vi går og tænker på 
at der skal gøres noget! 
Men hvordan har vi det med at 
ignorere tanken om hvor meget vore 
påhængsmotorer forurener!
Det tror jeg ikke er en af de voldsom-
ste årsager til den heftige debat, ikke 
kun i Danmark, men globalt om for-
ureningen i det komplicerede klima.

Vi fritidsfiskere har nogle gange en 
tendens, som vi måske ikke tænker 
på til daglig, nemlig, at vi ikke bevidst 
gør det stik modsatte af det, vi burde 
gøre, når vi kommer til at skal passe 
på klimaet, som jeg anser for at vi 
bliver tvunget ud i. Med eller uden 
tvang - som vi observerer allerede 
i dag med planerne om benzin,-og 
diesel biler! Og her bør vi indrømme 
at vi er en meget lille medspiller! Ikke 
kun herhjemme, men ligeledes på 
verdensplan. 
Og dog! Med risiko for at få en på 
snuden så vil jeg bringe emnet op her 
i bladet.
Hvad kan vi med alle vore joller og 
mindre motorfartøjer gøre med frem-
tiden med at forbedre miljøet til vore 

efterkommere?
Et forsigtigt gæt vil være, at jeg tror på 
at også ”Småfartøjerne” i fremtiden 
vil blive udfordret mod bedre vidende, 
når det kommer til klimaproblemet 
der allerede er meget fremskredet. 
Nu er det ikke nogen hemmelighed, 
for vores vedkommende, at mange af 
os hører til den ”ældre”generation og 
er blevet lidt grå i toppen.
Der vil altid komme efterfølgere, og 
jeg tror mere, at det bliver dem der 
skal fortsætte den distance der er lidt 
svært at forstå for os lidt ældre! Det 
er svært at forholde sig til, fordi vi er 
vokset op i i en anden tid og generati-
on. Interessant nok er, at viljen blandt 
os ældre er skam til stede! Men 91 
procent af den danske befolkning 
ønsker at leve et liv, hvor de tager 
hensyn til miljøet og klimaet.
Men kun 18 procent af dem siger at 
de rent faktisk gør det. 

Men tilbage til ”Hvad gør vi?” Hvis 
man inden for 10- 20 år kører i el-bi-
ler! Kunne vi fritidsfiskere så forestille 
sig at vores bidrag ligeledes var at 
sejle med kraftigere motore der er 
el-drevet?

Det bliver sandsynligvis vanskeligt at 
ignorere problemet,- og vi vil jo helst 
ikke gå rundt og være triste, men i 
stedet burde måske allerede nu tænke 
fremadrettet, om det var nu med en 
el-motor.

Hvis vi vil det, skal vi passe på, at vore 
hjerner ikke kommer med bortforkla-
ringer,- som for eksempel sige til sig 
selv, at kollegaen der ligger ved siden 
af mig ved bådpladsen, han fisker jo 
mere end mig!

Og så lad ham klare det!

Fritidsfiskerne og miljøet!
Hvilken rolle har vi som fritidsfiskere med at forbedre miljøet?
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Friluftsrådet lancerer det første online naturfæl-
lesskab i børnehøjde. 
Naturen har fået sin egen fanklub: NaturFan - et 
nyt fællesskab for børn, der er fan af naturen 
og bl.a. havet med alt det fritidsfiskeri, man 
kan lave derude med de voksne. NaturFan er 
et online fællesskab på børnenes egne præmis-
ser. Et sådan tilbud med bred viden om natur 
og friluftsliv i børnehøjde findes ikke i dag.                                                                                                                                            
På hjemmesiden www.naturfan.dk  kan man 
allerede nu oprette sig som interesseret.

Naturven med havet                                               

Virksomheden BODY BIKE Internati-
onal A/S i Frederikshavn genbruger 
plastikredskaber fra fiskeindustrien 
for at komme plastikaffald til livs. 

Der er allerede solgt 400 beklædt 
med gamle fiskeredskaber. En havblå 
motionscykel lavet af brugte plastick-
redskaber fra fiskeindustrien er sidste 
påfund i kampen for at genanvende 
mest mulig plastik. Bag cyklen står 

BODY BIKE International A/S, der 
for nylig er flyttet ind i den tidligere 
MARTIN-fabrik i Frederikshavn. Det er 
fiskenet, som bliver købt fra fiskeren. 
Det bliver så revet itu, og ud af den 
anden ende kommer så det, vi kalder 
granulat
 Firmaet har indtil nu købt et tons 
genbrugsgranulat, og det skulle gerne 
række til 1000 nye motionscykler. 
BODY BIKE International A/S fra Fre-

derikshavn lancerede cyklen i april. 

Gamle fiskenet genbruges til motionscykler 

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

Danmarks første Havplan er undervejs, og 
Friluftsrådet og de blå organisationer har et 
budskab til ny erhvervsminister Simon Kolle-
rup: Havet har en kæmpe værdi for friluftsli-
vet og skal derfor tænkes med ind i planlæg-
ningen af søterritoriet fra start.

Friluftsrådet: 
Ny erhvervsminister 
skal sikre friluftslivet 
på havet

Nu kan jeres lokalforening 
søge til et projekt 
Søg tilskud fra lokalforeningspuljen til 
faciliteter eller aktiviteter, der kan styrke 
foreningens arbejde med friluftsliv. Næste 
ansøgningsfrist er den 1. september 2019.

Spørgsmål & Kontakt: 
 fr@friluftsraadet.dk - Tlf.: 33 79 00 79 
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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 !

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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Se flere gode tilbud på www.hvalpsund-net.dk

Hvalpsund Net A/S
Havnepladsen 16 
Hvalpsund 
9640 Farsø, Danmark

Tlf. +45 98 63 81 88
Fax +45 98 63 82 03
www.hvalpsund-net.dk 
e-mail: info@hvalpsund-net.dk

Professional Fishing Outfitter

ALT TIL FRITIDSFISKERI
 Flydeliner, blyliner og fletliner fra eget fletteri • Flagbøjer, ankre mm
 • Beklædning, gummitøj, støvler, thermokedeldragter mm • Net knudet/knudeløst

Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  |  al-bank.dk

Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så fi nder vi en løsning.

Er du interesseret i billige energilån?
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Tekst: Bruno Müller
 
To tragiske hændelser er indenfor uge 
indtruffet i området ved Ringkøbing 
Fjord, nærmere betegnet det lille 
fiskerleje, Gammel Havn ved Hemmet.
Begge ulykker skete i forbindelse med 
sejlads fra Hemmet, GammelHavn og 
ud til redskaberne.

En 55 årig fritidsfisker fisker der var 
sejlet ud d. 17. august 2019 fra Hem-
met Gammel Havn ved Ringkøbing 
Fjord, blev meldt savnet.
Han sejlede ud for tilse sine redskaber 
tidlig lørdag om aftenen og da han 
ikke vendte hjem som vanligt, kon-
taktede familien politiet og der blev 
ved midnatstid alarmeret og indsat 
redningsbåd og helikopter i en efter-

søgning.
Et par timer efter at alarmen startede, 
blev først båden observeret. Senere 
blev manden fundet livløs og drivende 
vandet.
Ved hurtig reaktion med helikopteren, 
blev den forulykkede fløjet til Skejby 
Sygehus, hvor man konstaterede at 
han var afgået ved døden.
Familien til den 55 årige og hele sam-
fundet, havde den forfærdelige ulykke 
tæt på, hvor det en uge efter blev 
oplyst, at endnu en fritidsfisker på 79 
år var omkommet ved drukning.

Sorgen ramte dobbelt
En 79 årige Fritidsfisker tog fredag d. 
23. august ud ved 7.30 tiden til sine 
redskaber.
Da han ikke kom hjem som han pleje-

de, blev politiet kontaktet af familien, 
og politiet satte en eftersøgning i 
gang.
En helikopter fandt ham drivende 
livløs og på vej til Skejby forsøgte 
besætningen forgæves at genoplive 
ham,- men forgæves.
Også her sender vi vore tanker til 
begge familier og kollegaerne på den 
lille havn. 

Fritidsfiskere druknet
To fritidsfiskere omkommet i samme område – med én uges mellemrum!

Tekst : Mads 
Christoffersen 
Specialkonsulent 
DTU Aqua

Det samarbejde, som DTU Aqua, 
lokale fritidsfiskere fra Danmarks 
Amatørfiskerforening på Bornholm 
samt FishLab og Venø Fish Farm har 
haft de sidste par år, er udvidet med 
endnu en vigtig partner. En meget 
hjælpsom og dygtig erhvervsfisker fra 
Nordbornholm har tilbudt sin hjælp til 
fangst af forældrefisk til brug i forsø-
get på at skaffe flere pighvarrer til de 
Bornholmske kyster. Og det skulle vise 
sig at være en rigtig god beslutning 
at inddrage ham i samarbejdet. Han 
kunne, på det helt rigtige tidspunkt 

skaffe den mængde pighvar, der skulle 
bruges. Både han og hunfisk var klar 
til at gyde på fangsttidspunktet. Det 
resulterede tidligere på ugen i, at ca. 
300-500.000 befrugtede æg blev frag-
tet først til klækkeriet i Århus, og efter 
et kort ophold her, fragtes de videre til 
Venø i Limfjorden. Her vokser de op, 
inden de efter planen fragtes tilbage 
til Bornholm senere på året, hvor de 
udsættes som pighvar i ministørrelse.

Pighvarrer kan naturligvis godt forme-
re sig i naturen, men ved også at gen-
nemføre kunstig befrugtning og holde 
de små pighvarrer under kontrollere-
de forhold i nogle måneder, forventes 
det, at mange flere pighvarrer hjælpes 
til at overleve den meget kritiske peri-
ode, når de er helt små. På den måde 
kan man bidrage til at styrke den na-
turlige bestand af pighvar.  Projektet 
er finansieret af fiskeplejemidler.

Masser af æg fra Pighvarer
I disse dage skaffes der æg fra vilde bornholmske pighvarstammer til udsætning 
omkring øen til efteråret.
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Deltagere: Arne Rusbjerg(AR) Finn 
Frandsen(FF) Bjarne Christensen(BC) Hans 
Bomberg (HB) Jørgen Bork  (JB)
Jørgen Jeppesen  (JJ) Bruno Müller (BM)  
Afbud fra Bjarke Thiesen ( BT )
1. Godkendelse af dagsorden  -Godkendt.  
2. Godkendelse af referat fra sidste FU 
møde – Godkendt
3. Orientering ved formanden -Arne 
Rusbjerg (AR)  Vi har fået ny fiskerimini-
ster siden sidst – Mogens Jensen, som er 
opstillet i Herning kredsen. Arne har via 
sine kontakter en indgangsvinkel til ham 
og vil forsøge, at få arrangeret et møde 
med ministeren på Venø. Når der er noget 
nærmere om dette, vil FU og redaktøren 
blive indbudt også.
Bjarke Thiesen er desværre blevet syg 
og 1. suppleanten Ib Jensen – Fønsvig-vil 
blive midlertidig indsat i FU.
4 Nyt fra div.Udvalg
4.1. Fiskeriudvalget. Intet nyt, der har 
ikke været afholdt møde siden sidst.
4.2.  § 7 udvalget: Der er ikke indkaldt 
til nyt § 7 møde, men indkaldt til en 
workshop, hvor man med Thor Jansen vil 
diskutere den fremtidige fiskepleje og for-
deling af midlerne. Beløbet som er afsat 
til saltvands udsætninger har stået stille i 
mange år og DFF arbejder på at få flere af 
de afsatte midler til ferskvands udsætnin-
ger over til saltvand. Endvidere arbejder 
forbundet på at få fisketegns betalingen 
ændret således, at pensionister også skal 
indløse lystfiskertegn i modsætning til i 
dag hvor det er gratis for dem. På denne 
måde vil der komme flere penge ind til fi-
skeplejen. Dette skal givetvis drøftes med 
fiskeriminister Mogens Jensen.
4.3  Forsikringer Der er ikke noget nyt 
siden sidst, men i forbindelse med Bjarke 
Thiesens sygdom, skal en overlevering af 
forsikrings arbejdet / oplysningen ske til 
Bjarkes afløser – Ib Jensen og Arne aftaler 
dette med dem.
4.4 Skarv udvalg Det planlagte møde i 
foråret blev aflyst og en ny dato er endnu 
ikke fastsat. Naturstyrelsen har endnu 
ikke meldt ud hvorledes den nye organisa-
tionsplan på området kommer til at se ud. 
Finn Frandsen arbejder fortsat inten-
sivt på, at få regulerings tilladelser og i 
mellemtiden er der sket det glædelige, at 
en væsentlig del af rederne i kolonierne 
er tomme og æggene er væk?  I følge 
Finn skyldes dette formentligt rovdyr og 
Mårhunden.
4.5. Miljø Ikke noget nyt siden sidst, men 
Hans Bomberg stiller sig undrende overfor 
hvorledes en fornyet klaptilladelse med 
dumpning på et vigtigt fiske område i 

Åbenrå fjord i de næste 5 år, med kommu-
nens billigelse kan blive givet. Set i lyset 
af, at Åbenrå kommune vil fremstå som 
meget miljøvenlig såvel til søs som på 
land, vil en henvendelse fra miljøudvalget 
til kommunen være på sin plads.
4.6 Bladet og hjemmesiden - Bruno 
Müller gør opmærksom på, at deadline 
for indlæg til næste blad er 15.08. og 
opfordrer i øvrigt lokalafdelingerne til i 
højere grad at benytte lokale medier til 
udbredelse af kendskabet til forbundets 
arbejde. Bruno gav en status på besøgene 
på forbundets hjemmeside, som ved sid-
ste årsmøde var på 48.000 besøg og i dag 
er oppe på 64.000 hvilket svarer til ca. 100 
besøg pr. dag i denne periode. - Bjarne 
Christensen oplyser, at siden overgangen 
til Bladkompagniet som distributør er 
manglende leveringer faldet drastisk, idet 
der ved udsendelse af blad 1 i år var 24 
som ikke fik, blad 2 - 14 som ikke fik og 
blad 3 – 6 som ikke fik.
4.7. Regnskabskontoret.-  Bjarne Chri-
stensen gennemgik budget 2019 – status 
og forventet regnskabs resultat og det 
forventes, at regnskabet følger budgettet 
resten af året. Det forventede resultat ud-
viser et mindre underskud, hovedsageligt 
grundet i omkostningerne ved deltagelse i 
Naturmødet i Hirtshals i maj måned. 
4.8. Medlemskontoret -Bjarne Christen-
sen oplyser, at udmeldingerne har været 
færre end indmeldingerne, så netto tilgan-
gen er større end sidste år. Således var vi 
15.02. 1757 medlemmer og d.d. 1951
4.9. Bierhvervsfiskere Der er intet nyt 
om tildeling af licenser e.l. Dette ligger i 
øjeblikket stille hos fiskeridirektoratet.
4.10. DTU Som bekendt er Josianne på vej 
på pension og Mads Christoffersen tager 
mere og mere over. Der har været en.  del 
kritik af, at når Mads har været ude til 
arrangementer i lokalforeningerne, har 
nogle selv måttet betale når Mads`s tildel-
te midler slap op og FU vil derfor opfordre 
Mads til kun at deltage i det omfang de 
kvoterede midler er til stede og efter først 
til mølle princippet, så det bliver ens for 
alle. Når kvoten af midler er sluppet op, 
må lokalforeningerne således skrive sig på 
det det følgende år.
5. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst Det 
planlagte møde i Kolding i år blev af direk-
toratet aflyst inden sidste tilmeldingsdato 
? Direktoratet har været i gang med en 
omstrukturering og bl.a. fået nye kontor-
chefer på nogle områder. Bolden ligger 
hos direktoratet og Arne kontakter Steen 
Nielsen for at få rede på hvad der sker 
fremover.

6.Naturmødet  ( Hirtshals 23. 24. og 25 
maj ) Naturmødet i maj måned kostede 
forbundet ca. 12.000,- kr. og gav kun 2 
medlemmer. Det er derfor besluttet, at 
vi ikke deltager i dette fremover, men ser 
positivt på støtte til medlems kampagner 
i lokalforeningerne. Materialerne som er 
indkøbt til Naturmødet vil ligeledes kunne 
bruges lokalt.
7. Medlemskampagneudvalget: Bruno 
Müller er blevet med-administrator af Fa-
cebook gruppen Dansk Fritidsfiskeri, som 
blev startet af Erik Andersen – Ringkøbing. 
Gruppen har de sidste 15 mdr. haft en 
ny tilgang på 700 medlemmer og tæller 
i dag 2937 medlemmer. På gruppens 
hjemmeside er der et link til forbundets 
hjemmeside hvor interesserede så kan 
indmelde sig og det har givet en hel del 
nye medlemmer. 
8. Friluftsrådet. Finn Frandsen beretter, 
at der er kommet en ny struktur i Frilufts-
rådet og desværre er vores medlemmer 
underrepræsenteret, da alt for få møder 
op. Han opfordrer derfor medlemmerne i 
lokalforeningerne, som jo i kraft af deres 
medlemskab i hovedforbundet er med-
lemmer i Friluftsrådet til, at deltage mere 
aktivt og gør i øvrigt opmærksom på, at 
ansøgning om tilskud fra lokalpuljerne er 
inden 1. september. Af lokalpuljerne kan 
man søge om tilskud til bestemte projek-
ter på op til 50.000,- kr. uden medfinan-
siering.
9. Eventuelt: Jørgen Bork har planer om 
at trække sig fra FU til næste årsmøde.
Bruno Müller har på opfordring fra et 
medlem spurgt fiskeri kontrollen om man 
må forære en fisk væk, som man selv har 
fanget?  Det hersker der åbenbart en del 
tvivl om og man kan ikke umiddelbart 
læse noget ud af bekendtgørelserne og et 
fortolknings spørgsmål, kan være et emne 
til næste møde med fiskeridirektoratet.
Bjarne Christensen har haft en del dialog 
med et medlem som påstår, at vi i vores 
folder opfordrer til at melde sig direkte 
ind i hovedforbundet uden om lokalfor-
eningerne, hvilket ifølge medlemmet 
strider mod vores vedtægter. Bjarne og 
resten af FU skønner dog ikke, at det er i 
strid med vedtægterne, da der kan være 
mange grunde til, at man blot ønsker 
medlemskab af hovedforbundet, såsom 
geografi, tilhørsforhold og personlige år-
sager og dette skal ikke afholde nogen fra 
at blive medlemmer af forbundet.  

Næste møde aftalt til den 27.11.2019
kl. 12.00

Referat af FU møde, afholdt på Orkideen i Mariager onsdag d. 14. august 2019
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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


