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

www.                 .dk  

 

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. 

Her kan du også hente vores nye hovedkatalog,  

som vi også gerne sender med posten. 

Kig også forbi butikken i Hvide Sande  

Vi har åbent man-fre  

Kl. 7.30 - 16.00.  

Følg os på  Facebook  
Facebook.com/daconet.dk 

Vi kender forholdene til bunds! 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Året går på hæld, og julen står for 
døren. Der er så småt begyndt 
at komme gang i de forskellige 
udvalg efter regeringsskiftet. 
Med dette blad i hånden, vil jeg 
opfordre dig til at gå ind på vores 
hjemmeside 

www.fritidsfiskerforbundet.dk 

og kigge om der ikke skulle være 
kommet et udkast til en ny rekre-
ativ bekendtgørelse. Det bliver 
spændende at se hvilke ændrin-
ger der er for os i fremtidens fi-
skeri. Når denne leder skrives kan 

jeg kun gætte på hvad der står 
i bekendtgørelsen. Jeg tror dog 
der er ting som vi bliver glædeligt 
overrasket over, og selvfølgelig 
ting vi kommer til at ærgre os 
over. Vi vil i forbundet selvfølge-
lig kæmpe for vores rettigheder 
som fritidsfisker hvis vi finder 
noget uhensigtsmæssigt i forhold 
til vores fiskeri.

Torskebestanden i Østersøen er 
under pres, og vi skal igen til at 
leve med de såkaldte bag limits, 
(fangstbegrænsning). Denne gang 
bliver det maks. 5 Torsk pr. dag i 
områderne 23 og 24. Dog kun 2 
torsk pr. dag i februar og marts 
måned. Vi er aldrig i forbundet 
stolte af når fritidsfiskeriet på 
denne måde bliver ramt af re-
striktioner, og bag limit er for os 
absolut ikke et acceptabelt værk-
tøj, i det vi anser at der foregår 
en del udsmid af mindre fisk der 
er aflivet, til fordel for evt. senere 
fanget større fisk. Når det så er 
sagt, så glæder vi os over at det 
lykkedes i det hele taget at få 

lov til at hjemtage Torsk fanget i 
områderne, da alternativet var et 
totalt stop for rekreativt fiskeri 
efter torsk.

Her i december er det nye tiltag 
i fiskeriet efter ål trådt i kraft. Vi 
har stillet spørgsmål til det fiske-
ripolitiske kontor omkring brug af 
Torskeruser i perioden, og afven-
ter pt. svar på dette, og hvordan 
man har tænkt sig at forvalte 
landingsforbuddet. Forbundets 
anbefaling er ikke at lave samme 
fejl som i ruseforbudsperioden, 
altså at forbyde et redskab, men 
derimod at lave et decideret 
landingsforbud i stedet, så man 
stadig kan anvende sine redska-
ber til fiskeri efter andre arter, 
som f.eks. torsk.

Med ønsket om en Glædelig Jul, 
og et Godt Nytår.

Velkommen 2020..

Formanden.  

Vi ønsker alle medlemmer 
og familie, samt vore 
samarbejdspartnere

En rigtig god jul 
og et godt nytår

Lokalforeninger 
Så snart vi er over nytår bliver der i flere lokalforeninger afholdt generalforsamlinger de første måneder.                                                    

Det er vigtigt, hvis indkaldelsen skal annonceres i bladet, at der tjekkes dato for deadline og bladudgivelse.
Næste deadline for blad 1. er allerede den 15. januar 2020.

Bruno Müller, redaktør
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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.
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- Jeg er godt tilfreds med, at vi har 
fundet et kompromis, hvor fiskebe-
standene år gode betingelser for at 
vokse, samtidig med Østersøfiskerne 
kan fortsætte med at fiske. Fiskerne 
skal leve af at fiske, men det kan de 
kun, hvis der også er fisk at fange de 
kommende år. Det har været svæ-
re forhandlinger og en kompliceret 
opgave at finde den rette balance 
mellem bæredygtige fiskebestande og 
hensynet til fiskerierhvervet. Med de 

vedtagne kvoter har vi ramt en god 
balance, siger fiskeriminister Mogens 
Jensen. Vi er landet et sted, hvor vi får 
en miljømæssig forsvarlig forvaltning 
af fiskeriet og naturligvis holder os 
inden for den biologiske rådgivning 
og forvaltningsplanen for vestlig sild, 
hvilket var det mandat som regerin-
gen havde bedt Folketinget om at få 
med. Fiskeriet er fortsat udfordret i 
Østersøen, for bestandene er små, og 
vi skal passe godt på de fisk, vi har, 

siger Mogens Jensen.

Lægger op til dialog - Kvoterne er 
altafgørende for fiskerne, og særligt fi-
skere med mindre fartøjer er påvirket 
af nedgangen i kvoterne i Østersøen. 
Jeg vil allerede i efteråret invitere til 
en bred dialog om, hvordan vi skaber 
rammerne for fremtidens fiskeri i 
Østersøen, og hvordan fiskeriet skal 
udvikle sig, siger Mogens Jensen. 

Fritids og lystfiskerne: Udover fiske-
kvoter til erhvervsfiskerne blev det 
også forhandlet, hvor mange torsk 
lyst- og fritidsfiskere må tage med 
hjem pr. dag. Her blev ministerrådet 
enige om at hæve det oprindelige 
forslag fra to til fem torsk pr. dag, 
hvilket var en dansk mærkesag.

Desuden blev den foreslåede lukkepe-
riode for torskefiskeriet på tre måne-
der sat ned til to måneder (februar og 
marts). I lukkeperioden må lystfisker-
ne tage to torsk om dagen i område 
22 og 23 og inden for fire sømil i om-
råde 24 i perioden februar og marts.

Forhandlingerne om fiskeri i Østersøen 
er afsluttet i EU! - Torskekvoterne reduceret med 60 %.

Fritidsfiskerne: Her blev ministerrådet enige om at hæve det oprindelige 
forslag fra to til fem torsk pr. dag, hvilket var en dansk mærkesag.

Forhandlingerne om næste års fiskekvoter i Østersøen er netop 
færdige. Kvoterne blev en smule større, end der var lagt op til fra 
EU-Kommissionen. Fiskekvoterne sikrer balance mellem hensyn 
til fiskebestandenes udvikling og fiskerierhvervet.
Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er netop forhandlet 
på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved 
ministerrådsmødet i Luxembourg.
Og nedgangen i de danske fiskekvoter i Østersøen blev mindre, 
end der var lagt op til fra Kommissionens side. Kommissionen 
havde bl.a. foreslået at reducere torskekvoterne i den vestlige 
Østersø med 68 procent og sildekvoterne med 71 procent.
For Danmark betyder dagens forhandling, at torskekvoten bliver 
reduceret med 60 procent, og sildekvoten bliver reduceret med 
65 procent.

Kvoter for den vestlige Østersø 2020:

Torsk: 3.806 ton (-60 procent, oprindeligt forslag -68 procent)
Sild: 3.150 ton (-65 procent, oprindeligt forslag -71 procent)
Rødspætte: 6.894 ton (-32 procent, oprindeligt forslag -32 procent) (hele Østersøen)
Brisling: 210.147 ton (-22 procent, oprindeligt forslag -25 procent)(hele Østersøen)
Lystfiskeri efter torsk: I 2020 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun ud til 4 sømilgrænsen i områ-
de 24. (i 2019 var tallet syv, og det oprindelige forslag lød på to.) I perioden februar-marts må lystfiskere kun 
tage to torsk med hjem.
Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for de 
mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.
Lukkeperiode (område 24): I juni og juli er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse for de 
mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.F
A

K
T
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God deltagelse af Nøglefiskere på Fyn             
Der er efterhånden flere år på ”Visit-
kortet” og på mødet så vi igen den 
store interesse omkring projektet, 
med fangstregistreringer der blev 
indledt i 2002 som et pilotprojekt.
Efterfølgende indledte man pilotfa-
sen og fortsatte med registreringer 
af fangsterne i det såkaldte "Nøg-
lefiskerprojekt", som har eksisteret 
siden 2005.

Igen og vanlig vis, kom der mange 
inputs og nyheder på Nøglefiskermø-
det der blev bragt på banen af de 43 
Fritidsfiskere og DTU Aqua.

Der var næsten ikke en ledig plads 
da der blev budt velkommen, - men 
om det skyldes at mødet var flyttet til 
andet lokale,- vides ikke!
Men! Der var god stemning og man 
startede med en særlig velkomst til 
Vagn gram, der i sin tid som repræsen-
tant for fritidsfiskerne, var igangsætter 
af projektet og fik samlet mange per-
soner, både i organisationerne og med 

samarbejdet hos DTU Aqua.
Her blev det planlagt hvordan det 
skulle forløbe fremover.

Fra DTU Aqua bød man velkommen til 
Josianne Støttrup, Maria Pedersen og 
Jesper Kuhn.
Fra Fiskerikontrollen blev Thomas 
Hansen budt velkommen.
Det var ligeledes en gennemgående 
bekræftelse der viste sig på mødet,- 
at et godt samarbejde bar frugt med 
fritidsfiskerne og DTU Aqua ,-om at re-
gistrere fiskefangsterne langs danske 
kyster og fjorde.
Det var der styr på og hos mødedel-
tagerne var man tilfreds med forløbet 
og resultaterne. 
Overordnet behandlede man ,- at 
sigtet med mødet var formålet med 
målsætningen, at få information om 
forekomsten af fisk i kystnære om-
råder og at undersøge, om der sker 
forandringer i fiskeforekomsterne og 
hvorfor.

Under orienteringen om projektet 
evaluerede man stort om hvad der 
var hændt siden sidste møde der blev 
afviklet traditionelt, -også her på Fyn.
De ca. 100 Nøglefiskere i fordelt i 
landet har fået tilladelse fra Myndig-
hederne til at fiske med de udleve-
rede redskaber udover deres egne 
redskaber. 
Disse redskaber til nøglefiskeriet blev 
hos flere af mødedeltagerne byttet og 
nye udleveret af Vagn Gram udenfor 
mødelokalet på P - pladsen.

Hvis du er interesseret i at blive nøg-
lefisker, kan du skrive til 
nfisk@aqua.dtu.dk. 
Du skal være medlem af Dansk Ama-
tørfiskerforening eller Dansk Fritidsfi-
skerforbund.
Af pladshensyn til næste udgave af 
FRITIDSFISKEREN har vi valgt at brin-
ge det omfattende referat fra DTU 
Aqua på vores hjemmeside 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  
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Af: Bruno Müller
 
Det synes jeg nu ikke gør sig gælden-
de for fritidsfiskeriet i   dette vestlige 
område næste år, hvor man faktisk fik 
mere ud af det efter forhandlingerne i 
EU her i midten af oktober.
Her var det indledende forslag til 
forhandlingerne at det var to torsk om 
dagen, alle årets måneder.
Ud af de 12 måneder på året, kan det 
nok uden den store smerte undværes 
i de to måneder februar og marts, 
hvor der dog må landes to torsk om 
dagen.

Det var jo frygtet at kommissionen i 
EU havde langet en ”stopklods” ud så 
det virkelig kunne mærkes, hos det 
rekreative fiskeri i den vestlige del af 
Østersøen.
For nogen blev det færdige forhand-
lingsresultat dog værre, - i det at der 
blev vedtaget et totalforbud i den 
østlige Østersø, - hvor bestanden er 
så ringe at man frygter at den ikke kan 
genoprettes. Her gælder forbuddet 
også for 2020, både for erhvervsfisker-
ne og det rekreative fiskeri.
Efter udmeldingen, som det rekreati-
ve fiskeri må tage til efterretning og i 
mine øjne til dels være tilfredse med, 
så er der hos erhvervsfiskeriet ud-

meldt fra nogen en kraftig nedsabling 
af resultatet.  
Fra Lars Tornsberg fremkommer der 
på nettet en udtalelse om ”Sjovt nok 
er der ingen øvre grænse for hvor 
mange lystfiskere, der kan kaste sig 
over dette lukrative fiskeri efter torsk. 
Tværtimod har Ministerrådet vedta-
get, at hæve det oprindelige forslag 
fra to til fem torsk om dagen uden 
for lukkeperioderne og til to torsk i 
lukkeperioden. Hvor blev biologernes 
bekymring af, når Kommissionen med 
et penselstrøg, kan åbne en sluseport 
af lystfiskere, der nu uden samlet kvo-
temål kan kaste sig over torskefiskeri-
et. Derfor lyder det hult og falsk, når 
ministeren videre påpeger, at fiskeriet 
fortsat er udfordret i Østersøen, for 
bestandene er små, og vi skal passe 
godt på de fisk, vi har. Ja hold da op 
– men det burde jo i stedet være alle 
der holder for, kollektivt og ikke kun 
erhvervsfiskeriet.”
Sjovt nok betegnes vi for at deltage i 
det ”Kollektive”, hvilket kun er for,- i 
et forkvaklet forsøg, at få medliden-
hed med erhvervsfiskerne frustration 
og at de er blevet bedt om at holde 
tilbage med fiskeriet. Det er jo ikke 
behageligt overhovedet for nogen!    
Men at ”udbasunere” i medierne, at 
det rekreative fiskeri, der højst lander 

så få fangster som ca. 2 -3 procent 
af den samlede mængde, det er for 
ringe! Samtidig med at Lars Tornsberg 
holder lav profil med realiteterne! Fri-
tidsfiskerne har jo i tidernes morgen 
afgivet ”De tre garn og fået omsæt-
ningsforbudet” – især for at tilgodese 
erhvervsfiskeriet.

Så det det er vanskelig at se anled-
ningen til denne pludselige situation 
der er opstået, at vi skal indrages i 
erhvervsfiskernes problemer! 

Overfiskeri
Vi ønsker alle at få torskebestanden 
gjort markant bedre, men hr. Torns-
berg burde kigge ”Indad” og se om 
han ikke kan finde den egentlige 
synder, men samtidig se på hvorfor at 
NEF -New Economics Foundation har i 
år rapporteret at vi er på sørgelig fjer-
deplads over de EU-lande, der bærer 
det største ansvar for overfiskeri af 
Europas havområder.
Vi respekterer at det er erhvervsfiske-
riet der skal leve af det, men alt skal 
have sine begrænsninger, - og så går 
det galt, som situationen er nu.
Vi mener at havet tilhører os alle, - og 
ikke kun erhvervsfiskeriet!

 

Torskelivet i Østersøen 
- Er op og ned! Men for de fleste mest ned!
Kan man ikke få det bedste, må man nøjes med næstbedste!                
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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

Flagning ved fiskeredskaber
DTU aqua – Fiskeplejen 2020 – 2022 / Overblik & forslag
”Fritidsfisker se her: Status & økonomi for Fiskeplejen”

”Torskefiskeri i Østersøen! Forslag om yderlig begrænsning”
Lille tilbagegang vedr. skarvreder

Se her lokalforeninger – Ansøg Friluftsrådet hvis I har et projekt 
Åleudsætning i det Sønderjyske

Åleyngel udsat
Fiskerikontrollen i Sæby

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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Forslugen skarv    
Tekst og foto: Bruno Müller
 
Moleret var et kæmpeerhverv på Mors og 
det skulle udvindes, hvor der i kølvandet 
opstod det lille udskibssted Ejerslev havn.
Udviklingen gennem årene har gjort at,- 
det som har overtaget havnens funktion 
er at, der i dag ligger en smuk og moderne 
havn.

Man kan fornemme, når man betragter 
de enorme skrænter med millioner af år 
på ”Bagen”, hvor stort og omfangsrigt en 
kæmpeindustri der i sin tid har været.
Når man står og betragter de 50 millioner 
gamle omgivelser med skrænterne, der 
er kommet frem med mere synlighed ved 
udgravningerne,- så  er de helt unikke, og 
præget med lag af gamle vulkanske asker 
og lag af moler.

En lille del af fritidsfiskerne fra Mors,- dem 
som har fusioneret med fritidsfiskerne 
fra Thy. De har den smukke havn som 
tilholdssted, hvor de sammen med andre 
nyder det maritime miljø, med de tidligere 
molersgrave der nu er dybe laguner og når 
man kigger op ad, og kommer helt op på 
toppen, er der mulighed for noget pragt-
fuldt højt over havnen,- nemlig med en 
dejlig udsigt over Limfjorden.

 

FRITIDSFISKEREN på Ejerslev Havn
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En forsker deler fiskers Lars Hast’s 
udsagn om, at fiskene flygter kystnært 
fra de indre farvande og bælter, som 
Lillebælt. For som specialkonsulent 
ved DTU Aqua Mads Christoffersen 
også ganske rigtigt understreger, så er 
det jo netop her, de mindre fisk skal 
vokse op og blive store. Det er her 
forholdene er ideelle, med en tilpas 
vandtemperatur og dybe, der passer 
perfekt til yngel. Så når fiskene bliver 
væk herfra, så får det store konse-
kvenser senere hen.
Fiskere og forskere er enige, når de 
overfor Danmarks Radio (DR) fortæl-
ler om fraværet af fisk kystnært. Den 
51-årige fisker Lars Hast fortæller 
frustreret om den daglige kamp for at 
få enderne til at nå sammen i Lille-
bælt. »Tidligere har vi altid kunnet få 
en lille dagløn ud af fiskeriet, selvom 
det har været sløjt indimellem. Men 
nu er forventningen nærmest, at man 
kommer tomhændet hjem fra turen 
i stedet. Det har aldrig nogensinde 
været så ringe som nu,« understreger 
han overfor DR.

Kun 2 Garnfiskere tilbage i Lillebælt 
Lars Hast er nu blot én ud af to tilba-
geværende erhvervsfiskere der fisker 
med garn i Lillebælt. For blot få år 

siden var man langt over det dobbel-
te. Men fiskeresultatet svinder og et 
tidligere godt fiskeri efter torsk og 
fladfisk er nu helt væk. Så vinterfiske-
riet er i stedet afløst af et fiskeri efter 
ål og krabber samt hummer. Men det 
har også givet en længere arbejdsdag, 
for man skal længere ud for at hente 
fisken. Men selv efter en længere 
sejltur, så er resultatet magert og 
stadigvæk kun lige akkurat nok til at 
holde skindet på næsen økonomisk, 
fortæller han overfor DR.
Noget af forklaringen på fiskenes 
fravær, skyldes ifølge biolog hos 
Sportsfiskerforbundet Kaare Ebert 
samt forsker ved Aarhus Universitet 
Jens Würgler, de mange udledninger 
af alskens kvælstof der er strømmet 
ud kystnært, sammenholdt med 
sommerens mange iltsvind i samme 
områder. Nu kan miljøet her bare ikke 
klare mere. Ingen skal af den årsag 
føle mere skyld end andre, for alle har 
overholdt gældende lovgivning, men 
det har bare ikke været nok, forholde-
ne taget i betragtning.

Officielle målinger viser ellers at 
fiskebestanden i vores farvande har 
det ok, men samme undersøgelse 
fortæller også historien om det be-

mærkelsesværdige forhold, at det ikke 
gælder kystnært, hvor man i stedet 
har observeret et stigende fravær af 
fisk. Et paradoks, som ifølge special-
konsulent Mads Christoffersen fra 
DTU Aqua, som året rundt og i samar-
bejde med knap 100 frivillige fiskere, 
foretager målinger af fiskebestanden 
kystnært, men som også kan kon-
staterer et stort fravær af fisk tæt på 
kysterne. En tendens der er generel 
over hele Danmark og iøvrigt også er 
en tendens man ser i Sverige.

Skaldyrsfiskeriet har udviklet sig og 
der fanges til stadighed flere og flere 
krabber i farvandene. Men fiskeriet 
er noget mere tidskrævende end det 
ordinære fiskeri efter torsk og fladfisk, 
så fiskernes dage er blevet længere, 
men også betydeligt ringere indtje-
ningsmæssigt. Fremtiden ser ikke så 
lys ud for det kystnære fiskeri og det 
kan nemt blive et problem at fisken 
mangler kystnært, for fiskene skal 
helt forbi de kystnære områder for 
at yngle optimalt.  Gerne, så der kan 
komme flere fisk og lidt mere arbejde 
til de få tilbageværende fiskere der 
stadig er der.

Kystnært i Lillebælt – Fiskene forsvinder!               
Ikke kun fritidsfiskerne der kan mærke nedgangen
Fisker fra Lillebælt satte ord på forholdene for fiskerne, der dagligt henter 
fisk kystnært. »Det har aldrig været så ringe’«.
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Af John Christiansen, formand
 
Røgede ål kan de i Als Fritidsfiskerfor-
ening ikke få nok af siger ålefolkene! 
Vi er tilbøjelige til at give dem ret. 
 Når røgen stiger til vejrs ved deres 
åle-arrangement, så strømmer lokal-
folk og gæster til deres røgedag, som 
blev holdt lørdag den 31. august ved 
”Verdens ende” ved Sønderborg
Vejret var med dem fra morgenstun-

den og der kom mange for at nyde 
dagen sammen med fritidsfiskerne, 
hvor der foruden de lækre ål der blev 
fortæret, - blev der aflagt et besøg 
af Svend som er dronepilot og med-
lem i vores forening. Han havde fået 
tilladelse til at flyve 5. minutter så vi 
kunne se hvordan det hele tager sig 
ud med hans billeder fra højderne 
Som en ekstra delikatesse, der blev 
også budt på hjemmelavet krabbe-

suppe som Mikael Dorow stod for og 
den smagte rigtig godt, men ydermere 
kunne folk også smage røgede sild og 
makreller.
Alle de godbidder og foruden pøl-
serne der blev skyllet ned med de 
drikkevarer folk kunne også købe var 
det vellykket. Alt i alt var folk glade for 
vores event og vi er sikre på at vi er 
der næste år igen.

Røgedag med masser af sol på ALS
Sild er godt, men røgede ål er bedre siger de på Als!

Jagttid på Skarv 
Borgerforslag til folketinget
Der er efterhånden alt for mange Skarver i den danske natur og det er efter-
hånden et stort problem for den danske fauna.
Det foreslås at der indføres jagttid på Skarv med det formål at reducere bestan-
den betragteligt samt at holde bestanden på en meget lavere niveau end nu.
Forslag stillet af: Henri Hüttel Klaaborg Aarhus -  E-mail: henri@klaaborg.com - 
Tlf.nr.: 20495076
Brug linket,- hvor du med et enkelt klik kan støtte forslaget:
www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03372&fbclid=IwAR1saAR4o-
9i3PljEARxIuYoW3SbZIVRe7mQfkmC8G_T
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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!

Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden sidste blad fået 26 nye medlemmer, således at 

vi her ved deadline til årets sidste blad er 1989 medlemmer, 
vi mangler kun 11 nye medlemmer inden d. 31.12, 

så runder vi 2000 medlemmer i 2019.
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BÅDTRAILERE
POINT S KOLDING

Se på trailer hos os
Tlf.7552 5300

Mail: kolding@point-s.dk

Dansk Fritidsfiskerforbunds hjemme-
side er de to sidste år besøgt af 70.000 
der interesser sig for fritidsfiskeriet!
Nu glæder vi os til de nye og kommende år!                    
Det er kun med din hjælp at vi kan lave en lokal satsning på 
nettet!
Det der skal give dig og andre den mest opdaterede nyheds-
oversigt fra forbundet og vore lokalforeninger!  Alt det, der er 
vedkommende for os alle – altså  dig og mig!
Vi vil også fremover gå helt tæt på de små og store begiven-
heder i lokalområdet og beskæftige os udelukkende med det 
nærlokale og lokale personer. Det er det som du skal hjælpe 
os med, i det ,- at der jo som sagt er en verden uden for vores 
egen lokalområde og der er sikkert en del der gerne vil høre 
om hvordan det går i jeres område.
 Redaktionen i samarbejde med vores webmaster forsøger 
hele tiden at bruge kræfter på at optimere begge dele, så det 
bliver så brugervenlig som mulig. Opdager du fejl eller mang-
ler - eller har du forslag til, hvordan vi gør stoffet endnu bed-
re, er du mere end velkommen til at kontakte redaktionen.

Har du forslag eller nyheder til os,-  vil vi også gerne have 
input fra jer og  ikke mindst fra lokalforeningerne, men i høj 
grad også udvalgsformændene. De oplysninger og beretninger 
som I har, er meget værd for os og det vil vi bl. a. bruge til at 
udvikle os med. 
Med venlig hilsen 
Palle Thomsen, webmaster og Bruno Müller, redaktør
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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 Niels Friis, Lodsveje 3, Mellerup, 8930 Randers N/Ø, Tlf. 2365 8460, niels-friis@mail.dk 

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

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER
Tiden er kommet hvor Børge Lykkegaard takker af som kasserer i Randers FF.
Foreningen siger mange tak til Børge for at passe godt på vores pengekasse.
Samtidig takker vi for de mange gode bestyrelsesmøder og timer sammen. God vind fremover! P.B.V. – Brian Bagger, formand

Velkommen til Ny kasserer:  Niels Friis, Lodsveje 3, Mellerup. 8930 Randers NØ, Tlf.:   23 65 8460  Mail: niels-friis@mail.dk

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Mors Thy Fritidsfiskerforening 

Så er sommeren veloverstået, det har da været noget af det ringeste fiskeri vi nogensinde har oplevet. Men der har da været 
lidt makrel og hornfisk, så det er da altid en trøst.                                                                                                                                                                  
Men fladfisk skrubber rødspætter har det været meget småt med. 
Når vi nu er ved elendigheden og så for ikke at nævne torsk, ålegræsset i fjorden, er det stort set væk, men der er tomme muslinge-
skaller og uddøende muslingebanker.
Hele Lillebælt er så hårdt ramt, at nogle bierhvervsfiskere har solgt båd og grej,- da det slet ikke er rentabel mere i området omkring 
Binderup Hejlsminde og hele vejen.
Og ikke nok med det for ned til Åbenrå er det tomt for bundlevende fisk, og så det er virkelig trist. Så hvis man har prøvet garnfiskeri i 
det område er det helt brunt og lugter.
Lidt mere positiv igen! Det er, at der trods alt er lavet en hel masse fornyelse på vores plads og alt med frivillig arbejdskraft. Hermed 
en tak til alle for denne super indsats.

En påmindelse! Generalforsamlingen  Lørdag 7. marts 2020 i Kvarterhuset kl 10.00 .  
Jeg vil samtidig ønske alle en glædelig jul og godt nytår.   PBV Daniel Farrugia, formand

Vodbinding 2020 Starter d. 8. januar på ”Mødestedet” i Assens, og kører hver onsdag frem til april. Kurset er gratis. Tilmelding til 
Finn Frandsen

Der indkaldes her med til den årlige generalforsamling i Thy – Mors Fritidsfiskerforening. 
På Fælleden, Fælledvej 15, 7950 Erslev - Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00                                                                               
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Godkendelse af dagsordenen
3.Bestyrelsens beretning ved formanden
4.Regnskab ved kassereren
5.Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før). 
7.  Valg af best. (på valg: Karsten Willemann og Niels Lynggaard Sørensen og best. supl. Svend  Åge Andersen og Henrik Jensen. 
8. Valg af revisorer på valg: Gerth Haaning og Verner Sørensen og revisorsupl. Marianne Sørensen
9.Evt.
Inden pkt. 1 er foreningen  vært v. gule ærter.                                                                                                                                                
Tilmeld. til gule ærter v. Karsten Willemann senest fredag den 14. februar 2020.

Referat Generalforsamlingen Ndr. Sdr. Fritidsfiskerforening
På generalforsamlingen afgik formand Jørgen Bork Nielsen efter 8 år.                            
Vi takker Jørgen for hans store indsats i foreningen og ønsker ham god vind fremover.
Referat Generalforsamlingen Ndr. Sdr. Fritidsfiskerforening
Der var fremmødt 41 medlemmer, og formanden bød velkommen til de fremmødte, hvoraf der også var nye medlemmer iblandt. 
Der blev holdt et minuts stilhed, for de mennesker som ikke er iblandt os mere, det være sig familie, venner og bekendte. Thomas 
Hansen fra Fiskeristyrelsen blev budt velkommen og deltog i indtagningen af ”Gule Ærter” Efter de ”gule ærter” var sejlet ned i 
maven med en eller anden form for skyller, lagde bestyrelsen ud med at lade medlemmerne stille relevante spørgsmål til Fiskerikon-
trollør Thomas Hansen. Spørgelysten var stor, og alle fik gode og relevante svar. Jeg fik indtryk af, at de mange gode svar er medvir-
kende til mindre ulovligt fiskeri. Eller sagt på en anden måde, mange er ikke bevidst om at man begår noget ulovligt, fordi man selv 
er forpligtiget til at holde sig opdateret med bekendtgørelser.  
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Tekst og foto : Bruno Müller

I alle tre dage var der fuld gang i de 
store områder som Aalborg kongres 
& Kulturcenter kunne byde på,- for de 
tusindvis af mennesker der  myldrede 
ind på messen.

Imponerende var 400 udstillere fra 
30 lande der med deres stande var 
klar med det nyeste nye inden for 
fiskeri. Man må sige at det bar tydeligt 

præg, at dette var mødestedet for 
alle med interesse for det vi hiver op 
af havet som fisker, - men ligeledes 
interesserede skippere, skibsværfter, 
bådebyggere, skibsingeniører, arki-
tekter, og repræsentanter fra en havn 
eller andet.
FRITIDSFISKEREN mødte nogle af vore 
annoncører og så blev det hilst på og 
med en god snak!
Ellers må jeg nok sige, at grej til fri-
tidsfiskeri var der selvfølgelig,- men i 

meget mindre målestok, end hvad de 
store firmaer der præsenterede deres 
nyheder inden for Net, trawl, tov, 
wire, motorer, elektronik, navigations- 
og kommunikationsudstyr, opbeva-
ringsudstyr, procesudstyr, redningsud-
styr og meget, meget mere. 
Det var en gennemgående fornem-
melse, at dansk fiskeri er tydelig 
i front,- både med effektivt fiskeri , ud-
styr til fiskeri- og fiskeforarbejdnings-
industrien, og helt naturligt er vok-
set, bl.a. til at afholde en af verdens 
førende messer for og besøgende fra 
hele verden.

DanFish udstillingen i år var vokset 
Fra den Politiske side var det Søren Gade fra EU der skød det hele i gang 
d. 9. oktober           

Hvalpsund Net var godt repræsenteret ............ Jes Rasmussen Daconet handler
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Limfjordsfiskeriets historie
Glimt fra limfjordsfiskeriet og egnene omkring Limfjorden gennem 8000 år.

Tekst og foto: Karl Klausen, 
Thy Mors Fritidsfiskerforening

Afslutning – år 2019 Limfjorden 
– den gennemregulerede fjord.

Hvordan opstod navnet Limfjorden?  
”En ung kone gjorde sig engang til af, 
at hun ville føde en søn, der var større 
end Kristus. Men da hun første gang 
lå i barselsseng, fødte hun et underligt 
væsen af skikkelse som en gris, som 
dog siden voksede sig så stor, at når 
grisen færdedes i skov eller krat, så 
man dens børster rage op over træk-
ronerne. Denne gris, der blev kaldt 
Limgrim, rodede så meget i jorden, at 
havet løb ind i landet, og denne fjord 
blev derefter kaldt Limgrimsfjord, 
hvilket senere blev til Limfjorden…  … 
J.M.Thiele …  ” Og det skulle være gan-
ske vist.! Nu har jeg i 4 afsnit fortalt 
nogle småbidder fra Limfjordens fiske-
ri i 8000 år. Som afslutning på denne 
lille serie får jeg lige lyst til at give et 
kort øjebliks billede af fiskeriet 2019. 
Hovedindtægterne og beskæftigelsen 
ved fiskeriet ligger helt i top omkring 
skaldyrsfiskeriet med muslingefiske-

riet som det største, men også østers 
og hjertemuslinger er en vigtig res-
source – ca. 30 både er aktive i 2019.
Efter byggeri af en ny proteinfabrik 
på Salling skal der nu behandles ca. 
10.000 ton søstjerner på årsbasis. 
Søstjernerne indeholder efter sigende 
70 % protein. Proteinet vil nu indgå i 
svine- og fjerkræfoder.

Hummerne
Det seneste årti er fangsten af hum-
mere i Limfjorden eksploderet, og så 
at sige hver plet sten og rev er plastret 
til med garn, hummerruser og tejner 
af forskellige typer, og der er humme-
re til alle, og det gælder lige fra dykke-
re, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og 
en del erhvervsfiskere, og der landes i 
tusindvis på årsbasis.  
Trykket på hummerfiskeriet er enorm, 
og spørgsmålet er, om det kan fort-
sætte. Fangsten er ca. 50 %, der 
står målet på 87 mm for længden af 
rygskjoldet, og 50 % rognhummere og 
undermålere.

Hvad kan man ellers fange i 2019?
Ved forespørgsel i forskellige dele af 

fjorden fra øst til vest omkring ålefi-
skeriet, er der nogle meldinger med 
tilfredsstillende fangst, mens andre 
må nøjes med 1-2 ål i de 6 ruser. Ge-
nerelt er billedet dog, at ålefiskeriet 
er bedre end 2018. Tilbagemeldingen 
omkring ål viser, at der er en hel del ål 
omkring eller under målet, så der er 
positive tegn i den rigtige retning.
Alt i alt kan man sige, at der er masser 
af liv i store dele af fjorden, når vi 
snakker om rejer, små skrubber, små 
torsk, små tunger samt tusindvis 
af krabber. Så det vi mangler er, at 
fladfisk og torsk bliver i fjorden for at 
vokse sig store. Fladfisk er dog under 
pres, da skaldyr og skaldyrsfiskeri på-
virker store områder på blød bund.
Til slut ser det ud til at lystfiskerne nu 
igen kan få en havørred på krogen.

”De krogede hager, de bitte små næs, 
hvor rylerne ruger i saltsvedent græs” 
(Jeppe Aakjær) 
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Kom tæt på Fjordens liv 

Foto & tekst: 
Niels Lynggaard Sørensen-Thy Mors FF

I anledning af Naturens dag den 8. 
september havde Thy-Mors Fritidsfi-
skerforening Morsø Naturklub arran-
geret ”Mærk Fjorden”
Det er 14 år siden vi havde den første 
”fisker for en dag” i Sennels, og det 
har gået med et stor fremmøde lige 
siden, så sig ikke at det ikke lønner sig 
at få ungdommen i tale.
I år kom der over 200 gæster, hvoraf 
halvdelen var børn ifølge med for-
ældre og bedsteforældre. Der blev 
grillet og røget 35 kg torsk/kuller, 
torsk og sej doneret af Mondomar i 
Hanstholm, samt 10 kg muslinger fra 
Vildsund Blue. (Det er vigtigt at man 
har certificerede varer). Børnene er 
vilde med at grille fisk over bål, samt 
filitere makreller med mere, ryge 
muslinger, og der er appetit på fisken.

Friluftsrådet har støttet os med mid-
ler til arrangementet.
Dagen startede med at Arne Rusbjerg 
kom med 20.862 skrubber (det oply-

ste han til Nordjyske Tidene) opdræt-
tet på Venø Fishfarm af lokal yngel. 
Forinden havde Fiskerikontrollen væ-
ret forbi med formanden Karsten Wil-
lemann. (det er vigtigt at alt foregår i 
samarbejde med fiskerikontrollen)
Børnene havde forinden fået Vaders 
og redningsveste på samt en fra 
bestyrelsen til at holde øje med dem. 
De kunne så fragte skrubberne ned til 
fjorden og ud i vandet Der blev også 
fragtet en del (de fleste) ud med båd.
Børnene  blev også udstyret med 
vandkikkert få de kunne se hvad der 
foregik på bunden, og hvordan de små 
skrubber hurtigt gemte sig i sandet, 
det kom som en overaskese for dem.

Derefter var der fangst af krabber 
fra broen, samt net til at undersøge 
dyrelivet på bunden. Vi er så heldig 
at have en trailer til rådighed ved 
Vildsund Øst havn, hvor også fritids-
fiskerforeningen holder til, og som 
bestyrelsesmedlem Henrik Jensen har 
skaffet til Vildsund øst havn.
Der var en naturvejleder Inge Ja-
cobsen og en biolog fra foreningen 

(Lynggaard) til at fortælle om det de 
fangede, lige fra tangål, rejer, stenbi-
deryngel børsteorm hundestejler og 
meget mere. Det er fantastik hvor vi-
debegærlige børn er, og det er lønnen 
i sig selv. Mange børn prøvede også 
at se forskel på tangtyper, specielt 
sukkertang, som flere smagte på. 
De voksne var mere konservative på 
dette punkt.

Der var en livlig Aktivitet i af delingen 
for grill.
Hvor de filliterede under grilmeste-
rens kyndige vejledning af Tony og 
Niels Jørgen. Børn elsker fisk kan vi se 
og der blev stillet mange spørgsmål.
Andre børn var med ude at tømme 
ruser og garn med vores lokale både 
(Karl, Tage og fin  i samarbejde med 
fiskerikontrollen. Og børnene er be-
gejstrede for hvad der var i fjorden og 
lærte spændingen når man hiver fang-
sten ind. Der blev fanget hummere, ål 
og endda 2 skrubber der blev sat ud 
for 3 år siden og nu var pandemoden. 
Vigtigt at sikkerhedsforskrifter bliver 
påtalt og efterlevet for/af børnene, så 
de lærer sømandsskik Ved afslutnin-
gen var der mange der kom og takke-
de for arrangementet og mange børn 
fortalte at de også kommer næste 
gang vi arrangerede noget.                                     
                                                                         
Det er besværet værd at lave noget, 
og jeg hører ofte fra anden side, at 
der kommer ingen.
Nu har vi lavet dette i 14 år, og der har 
aldrig været under 60-70 deltagere, 
og ofte flere.
Selv ikke det værste vejr kan holde 
børn væk, blot der er sat sikkerhed i 
højsæde.
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DTU Aqua Forskningsbaseret rådgivning 2019

DTU Aqua Fiskeplejen 2020-2022 overblik og forslag

DTU Aqua Marin fiskepleje 2020-2022

DTU Aqua Præsentation Limfjordens havørreder Martin Kristensen

DAFF Temadag om Handlingsplanen for Fiskepleje 2020-2022

DSF Fiskepleje 2020-2023

Tema møde § -7 udvalget i Egtved
DTU AQUA - FISKEPLEJEN 2020-2022 - OVERBLIK OG FORSLAG

Omfattende materiale på www.fritidsfiskerforbundet.dk

Af: Bruno Müller 

Vi kender til at mange fiskesteder i de 
kystnære områder der gennem tiden 
er blevet ødelagt!
Især de ældre fritidsfiskere ser det og 
er fortvivlede, fordi man har udledt 
gift og næringsstoffer i vandet
Himmark Strand på Nordals er endnu 

et at de dejlige steder der er på vej til 
at få samme sygdom, hvor det især 
hidtil har været et yndet sted at fiske. 
Fødevarestyrelsen er nu gået i gang 
med at undersøge, om de fisk der 
fanges ved Himmark Strand er for-
urenet og farlige at indtage som føde, 
da prøver viser at de indeholder det 
kræftfremkaldende stof vinylklorid.

 Man tager sagen alvorligt og har valgt 
at gøre opmærksom på hos fritidsfi-
skerne og andre, - at fraråde fiskeri i 
et nærmere bestemt område ud fra 
kysten.
I den nærmeste tid, i samarbejde 
med Sønderborg kommune, vil vi det 
komme frem hvad de nye undersøgel-
ser viser.

Kystnært fiskeristed stoppet!

DANSK  FRITIDSFISKERFORBUND
Forbundets lokalforeninger! SE HER!
Af: Arne Rusbjerg, formand

Hermed link til høring om bekendtgø-
relse for lukkeperioden for ål i 2019-
20, 1. december til 29. februar.
Jeg mener ikke at man tilgodeser os 
fritidsfiskere i lukkeperioden.
Derimod trækker man endnu et ruse-

forbud ned over hovedet på os, uden 
hensyn til at der findes andre former 
for ruser.
Jeg skal derfor opfordre de enkelte 
lokalforeninger til at gøre indsigelse 
mod bekendtgørelsen, hvis de har 
rusefiskeri efter f.eks torsk i den nye 
lukkeperiode.

Forbundet vil også lave indsigelse mod 
bekendtgørelsen, men det vil også 
virke stærkt hvis lokalafdelingerne gør 
det også.
Her er linket til høringen: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/
Details/63329

  HUSK! 
 

• at melde flytning
• nyt tlf. nr.
• ny mail-adresse
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Af: Marie Storr - Paulsen, 
Sektionsleder DTU Aqua
 
EU’s beslutning om fiskekvoter
Den 15. oktober blev EU Kommissi-
onen og Ministerrådet for fiskeri’s 
beslutning om næste års fiskekvoter 
for Østersøen offentliggjort. Kvoterne 
for torsk er blandt andet udarbejdet 
på baggrund af den årlige videnska-
belige rådgivning fra ICES for torsk.                                                                                                                                           
 Selve bestandsvurderingen blev 
gennemført i april. Her samledes for-
skerne fra de forskellige Østersølande, 
for at sammensætte den nyeste viden 
om fiskebestandenes udvikling. For 
torsken i den østlige Østersø, var det 
desværre svært at finde positive ny-
heder. De fleste biologiske parametre 
peger på en bestand, der har det rigtig 
svært.
Igennem flere år har både forskere og 
fiskere kunnet konstatere, at torskene 
er meget tynde. Torskens gennem-
snitsvægt ved samme størrelse, har 
været faldende siden 1990’erne og er 
nået bundniveauet i dag. Torskene er 
også begyndt at gyde ved en meget 
mindre størrelse, end tidligere. Før i 
tiden var en Østersøtorsk først gyde-
moden, når den var omkring 35-40 cm 
lang, nu gyder de når de er knap 20 
cm. Gydning ved meget lille størrelse 
er et tegn på en presset bestand og 
kan ses som torskens modreaktion 
på, chancen for at blive stor  gyde er 
meget ringe. 
Det er ved at være en sjældenhed at 
fange torsk over 50 cm. De manglen-
de større torsk kan både skyldes lav 
vækst og forhøjet dødelighed. Det 
så årets bestandsvurdering fra ICES 
nærmere på.

Lav vækst og høj naturlig dødelighed 
Bestandsvurdering for torsken i den 
østlige Østersø har i de 5 foregående 
år kun været baseret på fangster-
ne fra de videnskabelige togter, der 

gennemføres hvert år i marts og 
november.  Grundlaget for bestands-
vurderingen blev forbedret i år, hvor 
ICES igen kunne gennemføre en mere 
omfattende bestandsvurdering, der 
bygger på mange flere datakilder og 
giver flere oplysninger om bestands-
situationen. Det er resultatet af flere 
års arbejde, hvor man har samlet 
adskillige informationer og udviklet 
metoder, som kan oplyse om torskens 
vækst og dødelighed. Dette arbejde 
er støttet af Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. Des-
uden har et stort mærkningsprojekt 
TABACOD, som mange Østersøfiskere 
har bidraget til, ved at returnere de 
mærkede genfangede torsk, givet data 
om torskenes vækst og vandrings-
mønstre. Stort set alle analyser der er 
blevet gemmeført peger på, at torsken 
vokser en del langsommere i dag, end 
den gjorde for 10-20 år siden.

Vækstoplysninger har også gjort det 
muligt at vurdere, hvor mange torsk 
der dør af naturlige årsager, dvs. alt 
andet end fiskeri. Resultaterne viser 
en stigning i naturlig dødelighed med 
mere end 30% i de seneste år. Det 
betyder, at mange fisk slet ikke når at 
blive store, fordi de dør før, og dem 
der overlever vokser for dårligt for at 
kunne blive store. I den nye opdatere-
de bestandsvurdering blev mængden 
af torsk i en størrelse, hvor de kan ind-
gå i fiskeriet (over 35 cm), estimeret til 
at være den laveste siden 1950’erne.

Forholdene i Østersøen er dårligere 
for torsken
Der er flere årsager til, at torsken ikke 
trives i Østersøen. Dårlige iltforhold på 
bunden er medvirkende til at torsken 
mangler bunddyr til at spise. Der er 
heller ikke særlig mange brislinger i 
den sydlige del i Østersøen, hvor tor-
sken færdes. Desuden er der mange 
gråsæler. De spiser torsk, men et end-

nu større problem er de mange pa-
rasitter torsken har, som kommer fra 
gråsælen. Parasitternes påvirkning er 
endnu ikke fuldt undersøgt, og blandt 
andet ved man ikke, om torsken bliver 
inficeret fordi den er tynd og i dårlig 
kondition, eller om den bliver tynd af 
mange parasitter, men der arbejdes 
hårdt på at få svar på de spørgsmål på 
DTU Aqua.
Det er svært at vurdere, hvilke af disse 
faktorer, dvs. manglende bunddyr, få 
brislinger i torskeområdet eller mange 
parasitter, der er mest skyld i dårlig 
vækst og høj naturlig dødelighed. 
Sandsynligvis er det kombination af 
flere ting, og deres effekter forstærker 
hinanden. Fiskeridødelighed er esti-
meret til at være lavere end naturlig 
dødelighed i dag.  Fiskeriet efter torsk 
er i dag ikke den primære årsag til den 
dårlige bestandssituation. Den dårlige 
situation går alligevel ud over fiskeri-
muligheder, ikke mindst hvis man vil 
forsøge at beholde de få lidt større 
torsk, der er tilbage i den østlige 
Østersø.

Ingen god rekruttering
Der er heller ikke godt nyt angående 
de nye årgange af småtorsk. Tilgangen 
af småtorsk har været nedadgående 
siden 2012. De videnskabelige togter, 
hvor man måler antallet af torskeæg 
og – larver, giver de første oplysninger 
om størrelsen af en ny årgang. Re-
sultaterne fra togter sidste sommer, 
der har målt årgangen fra 2018, var 
langt fra opmuntrende. Antallet af 
torskelarver fanget på sommertogter-
ne var blandt de laveste observeret 
siden 1980erne. Når der er få larver, 
er sandsynligheden for en god årgang 
meget ringe, selvom målingerne fra 
disse togter endnu ikke er bekræftet 
i trawltogter, hvor 2018-årgangen 
først kan måles i efterårets togt, som 
starter om få uger.

Det ser dystert ud for torsken i den 
østlige Østersø
EU Kommissionen og Ministerrådet for fiskeri har sat kvoter for Østersøen på 
baggrund af ICES’ bestandsvurdering, som DTU Aqua bidrager til. 
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Tekst & foto: Bruno Müller
 
Den ”Nye” havn får navnet Marina 
City, der har været under opsejling 
med mange politiske behandlinger 
med, Høringer, undersøgelser og 
beregninger o.s.v.. Det som fritids-
fiskerne grublede over var, at med 
nyetableringen af 1.000 bådpladser og 
hvor man ville byggeriet af 400 boliger 
på havnen.
I det forberedende, hvor fritidsfisker-

ne med deres bådpladser og klubhus 
blev inddraget i den offentlige høring, 
har det alligevel vendt stemningen i 
deres dejlige fiskerleje.

Glad formand
Og da planerne i dag er vidt frem-
skredne, siger formanden, for fritidsfi-
skerne Daniel Farrugia:

-Man er allerede i gang med meget 
byggeri i nærheden af os! Det er ikke 

noget, som vi vil blive berørt af da vi 
ligger på havneområdet, alt hvad der 
skal bygges bliver på sydsiden af åen 
og sydsiden af Skamlingvejen, hvor de 
som sagt allerede er i gang. Så for os 
ser det heldigvis positivt ud,- at vi kan 
blive hvor vi har været i mange år!

Kolding havn på vej til forvandling
Fritidsfiskerne har ventet spændt på hvordan de blev omfattet,                                                   
- men nu ser det ud til at planerne bliver en realitet.

Lene flytter adresse
Vi er flyttet til Fiskeri til Miljø- og Fødevareministeriet.

Det betyder, at vi fra på mandag den 2. september 2019 
har fået nye mail adresser,- og min er nye er: 

lensch@mfvm.dk 

Mit tlf-nummer er uændret + 45 22 61 62 91
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Tekst og foto: Bruno Müller

Det er trist at skrive om at der sidste 
år i 2018 var et højt antal der omkom 
ved badning, sejlads, fritidsfiskeri med 
i alt 66 personer!
Det var med en stor stigning netop 
det år, at der eventuelt kunne skyldes 
en kanon-varm sommer hvor 66 per-
soner omkom. Det er sådan at natu-
ren kan spille ind med sin egen rolle 
og være med til en stigning, - selv om 
drukneulykker i rigtig mange år har 
været langsomt faldene.

Vi skal huske at ulykker på havet og 
i havnene kan være af forskellige år-
sager, men en konstatering er,- at der 
i Dansk Fritidsfiskerforbund ikke sidste 
år var nogle medlemmer der drukne-
de under fiskeri.

Med den sørgelige baggrund, må vi 
positivt konstatere at den nye forsik-
ringsordning har og fortsat fremadret-
tet, - er vel nok den bedste i forbun-
dets tid.

Den skal på! Nemlig at du skal ha´ 
redningsvesten på lige fra start når du 
bevæger dig ud på fiskeri Ellers bliver 
der ikke udbetalt de 200.000,- kr. til 
de pårørende i tilfælde af at ulykken 
skulle ramme dig!

Med denne forbedring, er det klart 
vores hensigt at sikre dig og dine 
nærmeste på bedste måde, igennem 
dit kontingent.
Her er forsikringsordningen indbygget 
uden yderlig økonomisk omkostning 
for dig.
Med det skrevne her, er det hensig-

ten at forbedre sikkerhedskulturen i 
forbindelse med fritidsfiskeri.

Vi går ud af 2019 og venter på 
druknestatistikken!

Betaling af Fiskekortet
Pas på med den tidligere vane, - med at betale med girokortet. Medlem faldt i 
”IT-Fælden”,-  og det kan gøre ”Av” i pungen!

Jeg vil gøre opmærksom på at jeg en 
for nylig fik jeg besøg af fiske ”Risot-
to” da jeg lagde til kaj ved det lille 
ophalersted ved færgen som ligger i 
Randers Fjord. Han kom hen og spurg-
te efter mit fisketegn og efter at have 
vist det kunne han konstatere at det 
var udløbet og ikke var blevet fornyet.

Jeg har i mange år sendt girokort til 
betaling i pengeinstitut og kunne 
ikke erindre at have fået et girokort 
tilsendt!

Han fortalte at fiskeri uden at have 
betalt, blev takseret til en kontrolfunk-
tion på 1200,- kr.
Yderligere kunne han fortælle at fra 
nytår 2019 havde ministeriet besluttet 
at man ikke mere ville sende girokort 
ud til mig og andre.

Jeg måtte tilstå at denne nye bestem-
melse ikke var ”feset” ind på min 
lystavle og som han sagde, var det jo 
min pligt at sørge for at jeg fiskede 
lovligt.  Jo, korrekt det han sagde, men 
så fortalte han at man kunne se at jeg 
havde betalt i mange år og så kunne 
han nøjes med at, hvis jeg betalte og 
ikke fiskede inden betaling, så ville jeg 
slippe for afgift.
Det var jo en rimelig handling og han 
fortalte at ministeriet havde besluttet 
at man ville se og vurdere om en bø-
denedsættelse kunne være berigtiget.

Hilsen medlem i Mariager FF
Johan Espersen
Liljevej 2
8981 Spentrup 
Tlf. 20 85 03 25

Bekræftelse fra 
Fiskerikontrollen: 
Det som medlemmet fra Mariager 
skriver, er helt korrekt.
Fiskeristyrelsen er gået bort fra bru-
gen af girokort.
Alle skal fra starten af 2019 og frem-
over forny deres fisketegn elektronisk 
på denne adresse: 
www.fisketegn.dk 

Kontrolafgiften for manglende, 
rettidig indbetalt fisketegn, er som 
skrevet, 1200 kr.

Læserbrev
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Åleudsætning i det Sønderjyske 
Tekst Hans Bomberg   

I august var der atter tid til åleudsæt-
ning og tirsdag den 20. august blev 
der udsat 11.000 stk. åleyngel fra 
Kalvø Havn, hvor Henry Nielsen fra 
Øster Løgum lagde båd til og hjalp 
med udsætningen. 

Onsdag den 21. august blev der udsat 
7000 stk. åleyngel fra Trelde Næs, 
hvor Ernst Lundberg fra Fredericia 
lagde båd til og hjalp med udsætnin-
gen. Vi havde denne dag besøg af 
havbiolog Bjarne Christensen, som 
deltog i udsætningen og fortalte ivrigt 
om miljøet i hav og bælt. 

Åleynglet var igen i år rigtig fine, de 
blev leveret af Lyksvad Fiskefarm A/S 
fra Vamdrup. 

Vi havde besøg af de forskellige lokale 
aviser, hvor man dagen efter kunne se 
deres indlæg fra udsætningen.

Pas på fiskeredskaberne!    
Mistet fiskeredskab 
bliver i havet og 
fører til spøgelses-
fiskeri, når fisk og 
skaldyr går i gamle 
net og haler. Her 
finder du tip til, 
hvordan du som 
fritidsfisker kan 
reducere risikoen 
for at miste det, og 
hvad man skal gøre, 
hvis ulykken først 
finder sted.

 - Redskabet skal have en tilstrækkelig vægt
 - Kontroller, at redskabet har tilstrækkelig vægt, så det ikke føres med strømmen.
 - Godt reb og gode knuder
 - Kontroller, at rebet ikke har nogen skade, og at det er stærkt nok, så det ikke går        
    i stykker.
 - Rebet skal også have gode knuder, der sidder godt.
 - Monter langt reb
 - For at undgå, at bøjen går ned, eller at gearet ikke når bunden og flyder af, skal
    rebet være langt nok. Her er det vigtigt at tage højde for tidevandsforskellen.
 - Sørg også for, at fiskeredskabet er på bunden.
 - Samtidig skal overskydende reb vikles og bindes sammen, inden reb kastes og 
    bøjes.
 - Vi opfordrer dig også til at undgå at bruge float reb.
 - Undgå at sætte redskabet i en trawlet skibbane, for at det ikke går i bådpropeller.
 - Rapporter mistet redskab i appen 
 - Det er vigtigt at fjerne garn og ruser fra havbunden for at forhindre fisk og skaldyr    
    i at bevæge sig ind. Dette forhindrer også, at nyt sætter sig fast i det gamle.

Så hvis ulykken først er, og du har mistet dit fiskeredskab - hvordan skal du som 
rekreationsfisker rapportere det?
På denne måde genvindes, recirkuleres eller genanvendes mere end det mistede 
værktøj.
Gør havet og samfundet en fordel ved at rapportere mistet fiskeredskaber.
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I WWF arbejder vi globalt og lokalt for 
en bæredygtig forvaltning af havnatu-
ren og fiskeriet. Hvis ikke vi gør noget, 
vil mange bestande af de fiskearter, vi 
spiser i dag, kollapse og havets økosy-
stemer ødelagt.
Ifølge FN er 58 procent af verdens fi-
skebestande fuldt udnyttede, mens 31 
procent er overfiskede eller udtømt.
Desuden lider havnaturen stor belast-
ning på grund af råstofindvinding, ur-
banisering langs kysterne, forurening 
og massiv udledning af næringsstoffer 
fra landbruget. Havet og dets dyreliv 
har i mange år været underpriorite-
ret, men med formuleringen af FN’s 
bæredygtighedsmål i 2015 har havet 
fået større opmærksomhed.

Hos WWF Verdensnaturfonden er 
vi dedikeret til at forene danskerne 
omkring havet og den betydning det 
har for vores overlevelse og for vores 
naturrigdom.
Ligesom verdenshavene er de danske 
farvande i dag under pres, både når 
det gælder fiskene og deres leveste-
der.Fisk og skaldyr er en vigtig del 
af en sund og miljøvenlig kost – hvis 
altså den er fanget eller opdrættet på 
bæredygtig og ansvarlig vis. Udover 
fiskeri og akvakultur (opdræt), er der 
mange andre, som ønsker at få andel i 
udnyttelsen af havets naturressourcer 
og derfor er det nødvendigt med en 
stærk forvaltning som kan sikre balan-
ce og god miljøbeskyttelse.

Dansk hav
Når vi arbejder med dansk havnatur 
handler det om at sikre et sundt hav-
miljø med velfungerende habitater i 
de danske farvande. Vi arbejder aktivt 
og konstruktivt med at skabe større og 
mere sammenhængende beskyttede 
havområder, så de danske fiske- og 
skaldyrsbestande får mulighed for at 
trives. Desuden ønsker vi at skabe ma-
rine områder, hvor mangfoldigheden 
af marine organismer kan blomstre 
uforstyrret. Et af de initiativer, der har 
haft stor succes, er genopretning af 
stenrev, hvilket har hjulpet til forny-
et liv under vandet langs de danske 
kyster.

Størstedelen af verdens bestande er 
under pres og havet forurenes

Torskeproblemer i 
Norge
Torsken i landet syd på har det 
ikke godt. Bestandene er små, 
og rask faldende. Teorierne om 
hvad som sker, er mange, men 
ingen ved helt hvorfor. Når en si-
tuation så er kritisk, er det vigtigt 
at holde hovedet koldt

Sådan skrev man i 2006 - Der var 34.000 
med Fritidsfiskertegn
De fleste erhvervs- og bierhvervsfiskere er medlemmer af lokale fiskeriforenin-
ger. Lokalforeningerne er samlet i centralforeninger, fx Centralforeningen for 
Limfjordsfiskere, der så igen er knyttet til landsforeningen Danmarks Fiskerifor-
ening; denne havde i 2006 ca. 2000 medlemmer. Fritidsfiskere og sportsfiskere 
har deres egne foreninger organiseret med landsforbund. Der er omkring 34.000 
organiserede fritidsfiskere (Fisketegn) og ikke mindre end 152.000 organiserede 
sportsfiskere.
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Sejlivede myter om plastik i havet   
Af : Lotte Krull

Torkel Gissel Nielsen 
- om mikroplastik!

Mikroplastik kommer fra slid af pro-
dukter såsom bildæk, karklude, plastik 
-svampe og tøjvask med syntetiske 
stoffer i. Det kommer også fra større 
stykker plastik, der ligger i naturen 
og langsomt nedbrydes til mindre og 
mindre stykker, f.eks. af havets bølger 
og sollys. Det kan også komme fra 
f.eks. skrubbecremer, hvor plastik i 
mikrostørrelse bliver tilført produktet. 
Og så kan mikroplastikken komme fra 
industrien, der spilder de små plastik 
pellets, der bruges til at lave plasti-
kemner af.
Om MarinePlastic
MarinePlastic – The Danish Centre for 
Research in Marine Plastic Pollution 
– koordineres af Aalborg Universitet, 
og samarbejdet omfatter ud over DTU 
desuden Aarhus Universitet, National-
museet og Roskilde Universitet. Mari-
nePlastic skal frem til 31. januar 2023 
arbejde intensivt med at indsamle 
viden om plastikforureningens typer, 
årsager, omfang, spredning, nedbryd-
ning og miljømæssige konsekvenser 
og undersøge effekten af lovgivning 
og samfundsmæssige tiltag.
DTU Aquas bidrag er at undersøge, 
om plastik bliver spist af dyreplank-
ton, og hvordan det eventuelt påvirker 
dem.
MarinePlastic har et samlet budget 
på 26 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. 
er finansieret af Velux Fonden, mens 
resten er betalt af deltagerne i projek-
tet. www.marineplastic.dk
Professor Torkel Gissel Nielsen sva-
rer dagligt på spørgsmål om plastik i 
havet fra pressen og studerende. Han 
forbløffes over de insisterende genta-
gelser af udokumenterede påstande.
Strande fyldt med engangsvandflasker 
og klipklapper. En død hval med over 
20 kg plastik i maven. En søhest, der 
svømmer af sted med halen snoet 
om en vatpind. Plastikaffald i havet er 
nemt at se, så det er et miljøproblem, 

der er let at forstå. Professor i biolo-
gisk oceanografi Torkel Gissel Nielsen 
fra DTU Aqua har gennem sine 30 år 
som havbiolog ikke tidligere set en så 
stor, udbredt og årelang enighed – på 
tværs af politiske overbevisninger og 
landegrænser – om et anliggende i 
havet.
”Men gør det plastik til vores stør-
ste miljøproblem? I så fald, hvor er 
evidensen?” spørger professoren og 
uddyber: ”Debatten er styret af følel-
ser og ikke af fakta, for der mangler 
helt basal viden om plastik i havmil-
jøet. Hvor meget er der? Hvor er det, 
og hvad sker der med det? Og hvilken 
effekt har det på livet i havet – og 
på mennesker? Vi har slet ikke svar 
på disse grundlæggende spørgsmål 
endnu.”
Skaffer mere viden Professoren har 
beskæftiget sig med plastik i havet i 
flere år og har bl.a. været med til at 
undersøge udbredelsen af plastik på 
strækningen Danmark - Sargassoha-
vet syd for Bermuda, ligesom han har 
deltaget i analyser af fisk og vandprø-
ver fra Østersøen for at bestemme 
indholdet af mikroplast i begge dele. 
Ingen af hans undersøgelser har ført 
til alarmerende resultater. Nu er han i 
gang med flere undersøgelser i et nyt 
forskningscenter, MarinePlastic, som 
er et samarbejde mellem DTU, Aal-
borg Universitet, Aarhus Universitet, 
Roskilde Universitet og Nationalmu-
seet, hvor målet netop er at få mere 
viden om plastik i havmiljøet. Dog kan 
Torkel Gissel Nielsen og hans kolleger 
allerede nu spotte, at visse påstande 
er fuldstændig usande, mens andre 
blot er udokumenterede.
Øer af plastik i havene ”Der findes 
ikke nogen øer af plastik i verdensha-
vene. Det er rigtigt, at der findes et 
antal større hvirvler, hvor havstrømme 
øger koncentrationen af både store 
og små stykker plastik. På DTU Aquas 
togt til Sargassohavet syd for Bermuda 
i 2014 sejlede vi igennem den nordat-
lantiske hvirvel. Vi så ikke en plastik-ø. 
Vi mødte kun et større stykke plastik 
ca. hvert andet minut. Vi tog vandprø-
ver og undersøgte det for mikropla-
stik, og her fandt vi mellem 0,1 og 0,5 
mikroplastikpartikler pr. liter havvand. 

Det er ikke særlig meget. Det er dog 
stadig et tegn på, at mennesket har 
formået at sprede plastik til omgivel-
serne. Andre internationale under-
søgelser har fundet plastik i verdens 
dybeste oceangrav, Marianergraven, 
og så langt væk som i pingvinkolo-
nierne på Antarktis. Det er i sig selv 
bekymrende. Så det burde ikke være 
nødvendigt at benytte falske oplysnin-
ger om plastik-øer for at få folk til at 
være opmærksomme på problemet.” 
Hvaler spiser plastik og dør
”Det er rigtigt, at der er fundet døde 
hvaler med plastik i maven. Men det 
er jo ikke ensbetydende med, at de er 
døde af plastikken. Vi ved ikke, hvor-
for hvalerne er døde. Det kan være, 
at de var syge eller gamle. Selvfølgelig 
skal der ikke være plastik i deres ma-
ver, men vi kan bare ikke konkludere, 
at de er døde af det. Til gengæld er 
det veldokumenteret, at andre større 
dyr som havskildpadder og havfugle 
kan tage skade af at spise plastik. Vi 
ved ikke, om mikroplastik i de kon-
centrationer, vi finder i havet i dag, 
påvirker mindre dyr som plankton 
og småfisk. Engelske forskere har for 
nylig vist, at mikroplastik kan påvirke 
havdyrs vækst og forplantningsevne 
negativt. Men det er vigtigt at notere 
sig, at deres forsøg blev lavet med en 
koncentration af mikroplastik, som var 
mellem 10.000 og en million gange 
højere end den koncentration, vi har i 
havet i dag.”
Fisk bliver uspiselige ”Der er fundet 
plastik i fisks maver og tarme. Uan-
set hvor du fanger fisk – om det er i 
Kattegat eller nede ved New Zealand 
– så vil der være et lille stykke plastik i 
tarmsystemet hos mellem ti og 50 pct. 
af fiskene. Men vi ved ikke, om det har 
en betydning for fisken som fødevare. 
Vi har påvist, at mikroplastik kan pas-
sere gennem dyr og blive udskilt igen 
med afføringen. Det samme sker for 
mennesker, for plastik passerer ikke 
tarmvæggen. Men vi ved ikke, om det 
er tilfældet for nanoplastik, og vi ved 
heller ikke, om de kemikalier, plastik-
ken kan transportere med sig, udgør 
et problem. Vi kender med andre ord 
ikke de sundhedsmæssige konsekven-
ser af plastik.”
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Tekst og foto: Bjarne Christensen
 
Rigtig mange mennesker passerer 
hver dag havnebyen på Sjællands 
Odde, uden at spilde det en tanke, når 
de bruger overfarten Odden - Århus 
eller Odden - Ebeltoft.                 
Er man i god tid, er det absolut et 
besøg værd at lave en lille afstikker 
ned til den lille havn der stadig oser 
af fiskeri, en gammel bedding med et 
lille træskibsværft, og en auktionshal 
der ikke længere bruges til det den 
i sin tid blev bygget til, men mange 
kulturelle formål samt udlejning til 
forskellige lokale arrangementer.

Da fiskeriets landinger aftog i firserne 
stod hallen tom i en årrække indtil 
borgerne sammen med kommunen 
restaurerede den til det den er i dag.
Havnebyen har en mange hundrede 
årig historie bag sig, et lille fiskerleje 
med et rigtigt godt centralt erhvervs-
fiskeri med hele det sydlige Katte-
gat liggende lige uden for døren, et 
spisekammer, der dengang indeholdt 
stort set alle de forskellige fiskearter 
der kunne fanges i Danmark, og der 
var den gang nok af det. Små kuttere 
i 5 tons klassen fyldte havnen op når 
det ikke var havvejr, hvilket stort set 
hele havneområdet i dag beviser med 
alle de små fiske huse, garnskure, 
stejleplads med tjæreri til de dengang 
bløde bomuldsbundgarn, auktionshal-
len og ikke mindst det lille værft med 
den gamle bedding der reparerede og 
kølhalede kutterne når tiden tiltræng-
te det.

Værftet arbejder den dag i dag stadig 
med større eller mindre reparationer 
efter gamle traditioner med det gamle 
håndværk på trækutterne i havnen 
samt fra det sydlige Kattegats tilhøren-
de havne.
I min tid i søværnet var jeg i en 
periode udstationeret på Marinesta-
tion Gniben der ligger på spidsen af 
Sjællands Odde, det fungerer som 
Søværnets artilleriskole hvor der 
undervises og udlæres marinesoldater 
i alle Søværnets våbensystemer. Der 
var dengang en del af de fastansat-
te der bosatte sig i Havnebyen, og 

brugte en stor del af deres fritid som 
fritidsfiskere, med en lille jolle eller 
mindre kutter, og afsatte fangsten 
fredag eftermiddag til artilleriskolens 
elever der skulle hjem på weekend, 
så var der friskfanget fisk til week-
enden, mest rødspætter, torsk og 
hummere fanget lige uden for havnen.                                  
Jeg brugte mange dage efter fyraften 
på havnen i min nysgerrighed efter at 
se fiskernes landinger til auktionen, 
hvilket i dag sikkert er grundlaget til 
min store interesse for fritidsfiskeriet.
I dag er der kun ganske få erhvervs-
fiskere tilbage, der må længere og 
længere væk for at tjene til levebrø-
det, samt kun en lille håndfuld fritids-
fiskere, der efterhånden kun udøver 
det kreative fiskeri for hyggens skyld, 
og lidt fisk til eget forbrug, der er ikke 
længere nogen auktion, så de evt. 
fangster bliver afhentet af kølebil og 
afsat til opkøbere i de nærliggende 
større byer. 

Odden fisk har etableret sig med en 
dejlig forretning i et af de gamle ren-
sehuse, hvor der sælges alle former 
for frisk fisk, hvor en stor del af det er 
fanget i området lige nord for Odden, 
lige som der sælges færdig forarbejdet 
fisk og salater med samme, lige til at 
tage med hjem, og er vejret til det kan 
det også anrettes og spises på havnen 
ved de små borde indrettet til formå-
let lige uden for i en krog ved fiske 
huset.

Den dag i dag er der stadig gang i 
det store røgeri der ligger på top-
pen af bakken på den nordvestlige 
side af havnen, herfra importeres, 
røges, og videresælges røgvarer til 
hele Danmark. I sommermånederne 
summer havnen af liv med masser 
af aktiviteter, en gammel erhvervs-
kutter er ombygget til turbåd der 
sejler ud men turister på ture efter 
torsk, og især makrel når sæsonen 
er til det. Lystbådene ligger side om 
side, når de mange aktiviteter lø-
ber af stablen i løbet af sommeren.                                                       
Et stort areal ved lystbådehavnen 
er indrettet som museum over det 
mangeårige fiskeri der har været 
grundlaget for borgerne i Havnebyen, 

ligesom der er et tunfiskemuseum fra 
dengang tun eventyret var mere eller 
mindre almindelig i området nordøst 
for Odden og over mod Øresund hvor 
tunen trak ned i tresserne.
Danske Lods har etableret sig på 
havnen, hvor de ligger klar til at sende 
lodser ud for at guide skibene op i 
gennem Kattegat, og sikkert uden 
om Sjællands Odde Rev der har rigtig 
mange grundstødninger og efterføl-
gende forliser på samvittigheden.

Marinehjemmeværnet har en kutter 
liggende klar til farvandsovervågning 
samt klar til at rykke ud hvis både 
skulle komme i havsnød i området, 
det er i dag nu nok mest lystsejlere 
der med forskellige havarier skal bug-
seres ind til havnen. 
Midt på havnen ligger restaurant Den 
Gyldne Hane, med tilhørende værel-
ses udlejning og hoteldrift, ”Hanen” 
er et rigtigt populært spisested med 
er formidabel udsigt ud over fiske-
rimiljøet når man er på de kanter. 
En restaurant/cafe har etableret sig 
i den østlige del af havnen, med en 
stor platform bygget ud i havnen, så 
man næsten sidder på dækket af de 
kuttere der er tilbage i området. Flere 
næsten museums agtige restaurerings 
projekter ligger også her hvor der 
arbejdes flittigt på at få 50 til 100 år 
gamle små skonnerter tilbage til livet 
til brug som lystbåde.
Kommer du forbi og har god tid på vej 
til færgen mod Jylland er det værd at 
bruge en time i Havnebyen der sum-
mer af miljø fra en storhedstid med 
fiskeri. 

Et miljø og bysamfund hvis fundament 
var fiskeriet, og alligevel ikke er gået 
i stå

Havnebyen, hvor er det?
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Vi besøger fritidsfiskerne i Kolding
Tekst & foto: Bruno Müller 

Hos fritidsfiskerne i Kolding møder 
vi travlhed denne solskinsdag sidst i 
oktober, - for dagen efter er det at en 
stor del af bådene skal land.
Selv om ikke alle af de 140 medlem-
mer var i gang på deres hyggelige hav-
neplads, så dem der var der, de havde 
travlt og med et godt humør.
Men gik man efter hvor en dejlig duft 
af ”Røg” kom fra, så havnede jeg ved 
Røgemester Kurt Magnussen, der var 
ved at afslutte dagens opgaver i Røge-
huset der lå tæt på de mange både.
Kurt fortalte 
- at jeg er meget glad for at være her 
mellem alle de andre fritidsfiskere og 
det lille røgeri, hvor jeg sørger for at 
det gode brænde er stablet op langs 
væggene, og er tørt og klar til ovnen. 
Det kedelige er at det ikke er den 
”lokale” ål der kommer i rygeovnen! 
Dem må vi hente i Haderslev, - men 
går sådan set meget nemt,- men nød-
vendigt da det i øvrigt står det meget 
skidt til med fiskeriet i Kolding Fjord. 
Kunsten at røge har Kurt lært sig selv, 
efter at han kom fra København i 1978 
og meldte sig ind hos fritidsfiskerne i 
midten af firserne.

Kurt er sin egen røgemester, han 
røger ål efter egen opskrift og han 
har lidt godt at lave med at forsyne 
sine kollegaer her op mod jul til deres 

frokostbord.
Man fornemmede hurtigt at Fritids-
fiskerne er en attraktion for lokale 
gæster og turisterne.
De har et specielt miljø med deres 
fiskeri i området, - der er en del af 
deres område på den store havn. Her 
ligger der også 1100 lystbåde og er 
der ved den 2´største lystbådehavn i 
landet.

Efter snakken med Kurt og jeg fik hilst 
af, mødte jeg to andre medlemmer 
der var i gang med at gøre klar til 
optagningen dagen efter.
Det var Svend Åge og Hans Ole i deres 
blå kedeldragter.
De sagde enstemmigt også at det var 
sløjt med fisk i fjorden, i forhold til for 
nogle år siden. Hvad årsagen var til 
denne nedgang, mente de at udslip-
pet fra Fredericia kunne godt være 
”Synderen”.
Inden jeg også hilste af med dem, var 
der mere humør da de viste mig den 
fem år gamle bådebro, der var støt-
tet med midler fra Friluftsrådet med 
30.000,- kr.
Vi har før skrevet her i bladet om den 
omfattende ombygning på Kolding 
havn, med boliger i højhuse og en 
eventuel flytning af fritidsfiskernes 
plads.Det må foreløbig stå hen i det 
uvisse, og med hensyn til planerne var 
det ikke til at få et klart svar på endnu.
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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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Det er ikke hver dag, man ser en puk-
kelhval i Skagen. Så det var en noget 
overrasket fisker, der mandag morgen 
fik en usædvanlig fangst i sit bund-
garn.  Han kunne med det samme 
mærke, at nettet var noget tungere, 
end det plejer at være. 
- Den var rimelig tung. Den kunne vi 
ikke lige håndtere, så vi måtte ringe 
efter hjælp fra dykkere, siger Troels 
Tvilling, der fisker ud for Skagen i 
fiskerbåden 'Flipper'. 
Det var dykkere fra Nordsøen Oceana-
riet, der tog med ud og fik sat en tros-
se på hvalen, så den kunne trækkes 
ind til jollehavnen i Skagen.

Man formoder, at det er en nyfødt 
pukkelhval-unge, der er gået i nettet. 
- Det er ret usædvanligt at få en hval 
af den størrelse i nettet. Det var lige i 
overkanten af, hvad jeg kunne håndte-
re fortæller Troels Tvilling.
Han fik derfor hjælp af en flok dykke-

re fra Oceanariet i Hirtshals til at få 
hvalen i land.  
- Den var større, end jeg lige havde 
regnet med. Troels ringede i morges 
og sagde, de havde noget i bundgar-
net, og om vi kunne hjælpe med at 
løfte den op. Det var noget specielt at 
dykke ned og se det store dyr der-
nede, fortæller Henrik Brink, der er 
akvarieassistent og dykker ved Nord-
søen Oceanariet.  Han fik hjælp under 
vandet af sin kollega. - Det er en 
pukkelhval, og det er yderst sjældent, 
at man ser dem i danske farvande. 
Vi har dokumenteret to strandinger 
og derudover kun tre observationer, 
så det er virkelig et særtilfælde at se 
den her pukkelhval, fortæller Lasse 
Rosendal, der er dykker og formidler 
ved Nordsøen Oceanarium. 

Ikke set siden 1905
Nu skal forskere i gang med at under-
søge, hvordan hvalen er kommet ind i 
dansk farvand. 
- Vi skal forsøge at kortlægge grunden 

til, at den er havnet her i Skagen, og 
hvorfor hvalen er endt i bundgarnet, 
den kan have været syg. Det er tit 
noget, man ser med hvaler, når de 
kommer så tæt på kysten. Der har væ-
ret et eller andet galt, uddyber han. 
Ifølge Lasse Rosendahl er der ikke si-
den 1905 drevet en pukkelhval i land i 
Danmark. Nu skal biologer og forskelli-
ge instanser finde ud af, hvad der skal 
ske med hvalen. Det tyder på, at der 
er tale om en lille hun, og Lasse Ro-
sendahl skyder på, at den er omkring 
syv m. lang, og nyfødte pukkelhvaler 
er omkring 5-6 meter, så der er tale 
om et ungt dyr. 
I juni 2018 blev der spottet en leven-
de pukkelhval i danske farvande. Her 
fangede Brian Møller Nielsen en video 
af en ligeledes ung pukkelhval, da han 
sejlede udstyr og teknikere fra Grenaa 
til Anholt. 

Skagen mandag morgen den 7.oktober 2020
En fisker fra Skagen fik mandag morgen en noget usædvanlig fangst i 
nettet. Syv-otte meter lang hval er nu trukket ind til Skagen..                      
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Vi bruger Dannebrog på havet….                   
…men også afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende!                     

A:f Erik Andersen, Ringkøbing FF
 
Fiskeredskaber skal afmærkes med flag og
lysrefleksbånd. Det er af hensyn til andre
fiskere og sejlende. Desuden er korrekt
afmærkning som regel en minimums-
forudsætning for at kunne anmode om
erstatning for ødelagte redskaber hos
forsikringsselskaber m.m.

I områder tæt på kysten skal der afmærkes.
som beskrevet i oversigten. Reglerne står i
bekendtgørelse nr. 307 af 22. april 1994
om afmærkning af Fiskeredskaber. 

En fisker eller en sejlende, der er uheldig at påsejle korrekt afmærkede Fiskeredskaber, bør sikre sig, at redskabets ejer 
(fiskeren), har mulighed for at finde sine redskaber. Redskaberne bør efterlades tilstrækkelig sikrede og afmærkede. 
Derved undgås at de påsejlede redskaber ender som ”Spøgelsesgarn” og fortsætter med at fiske og være til fortsat gene 
for de sejlende.

Redskaber ...............................  Afmærkning

Nedgarn, kasteruser ...............  Bøjer med to flag og to
og krogeliner  gule lysrefleksbånd i redskabets 
  vestlige ende
  Et flag og et gult lys –
  refleksbånd i redskabets
  østlige ende.
  Flagene må ikke være hvide.

Enkeltstående tejner ..............  Bøje og et flag eller en
  fiskekugle.                            
  Flaget må ikke
  være hvidt.

Rejepæleruse ..........................  Yderste pæl, med to sorte
  Flag og inderste pæl med
  Et sort flag.
  Yderste pæl afmærkes 
  desuden med to lys –
  refleksbånd efter ”Retning for indgående”, hvis redskabet
  Står på mere end  2.m. vand
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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


