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Vores blad 
FRITIDSFISKEREN
- er blevet 40 år..



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

Godt nytår. 

Så er vi derhenne på året hvor 
grejet er ved at være repareret 
for sidste års skader. Båden er 
så småt klar til bundsmøring, 
motoren er gennemgået og evt. 
serviceret. Så vi er klar til den 
forestående sæson. Men HOV, 
hvad med redningsvesten og det 
øvrige redningsudstyr, har du styr 
på det?
Husk at uanset hvor god stand 
motor grejer og båd er i, så er 
det redningsvesten der holder 
os oppe i vandet, hvis uheldet er 
ude. Sidste år mistede fritidsfi-
skere fra samme havn på tragisk 
vis livet inden for en uge, den si-

tuation vil vi alle gerne undgå. Så 
husk at tjekke redningsudstyret.

I indeværende sæson har vi nu 
oplevet at vi som fritidsfiskere 
også skal levere når det kommer 
til at passe på ålen. Det gav sig 
udslag i en ruseforbudsperiode 
gældende fra 1.12 2019 til 29.2 
2020. Et ruseforbud som vi i 
forbundet kæmpede imod til det 
sidste i det vi finder at et forbud 
mod landing af ål i perioden må 
være rigeligt. Der findes jo ruser 
der kan anvendes til andet end 
ålefangst.
Vi får en ny chance i år, da jeg er 
overbevist om at der kommer en 
ny lukkeperiode for ålen igen i 
december 2020, samt januar og 
februar 2021.

Jeg får mange henvendelser fra 
fritidsfiskere i løbet af året. Man-
ge kommer med forslag, nogle 
stiller spørgsmål af lovmæssig 
karakter. Jeg forsøger at svare 
på alt, men der smutter altså en 
enkelt eller 2 engang imellem og 
det beklager jeg selvfølgelig. Et af 
de forslag jeg har modtaget sidst 
på året i 2019, gik på om vi ikke 

kunne lave lidt reklamer, hvor vi 
anvendte lidt følelses- baserede 
billeder på at skabe opmærksom-
hed på fiskenes lidelser. Altså lidt 
ala når dyreværnsorganisationer-
ne samler penge ind via tv-rekla-
mer, hvor de viser dyr der lider. 
Jeg kan kun sige i den forbindel-
se, at det vækker utroligt meget 
afsky i mig, at man på den måde 
anvender ren følelsesporno, i 
sin iver for at skaffe penge til en 
organisation.
I min optik skal vi ikke ned på det 
niveau. Når vi nu er ved det med 
økonomi, kan jeg oplyse at for-
bundets økonomi pt. er i fin form, 
og der er ikke udsigt til hævelser 
af kontingentet til forbundet.

Skulle det blive nødvendigt at 
diskutere forbundskontingentet, 
har vi andre ting i værktøjskassen 
vi kan arbejde med først.
Jeg ser frem til at mødes med de 
lokale foreningers repræsentan-
ter på det kommende årsmøde, 
som løber af stablen d. 14. marts 
2020. 

Formanden.
 

Årsmøde 2020 - afholdes lørdag den 14. marts kl. 10.00 
på Orkideen-Mariager. Kaffe & rundstykker fra kl. 9.30

Vel mødt! 
Indkaldelse med dagsorden udsendes iflg. vedtægterne

Hvorfor deltager 
vi i Årsmødet?
Tekst: Bruno Müller
Til daglig går det enkelte medlem 
egentlig ikke og tænker så dybt over 
hvor vigtigt det er at behandle en 
dagsorden på årsmødet.
Ved nærmere eftertanke, kan man i 

god tid tænke over hvad der faktisk 
kan ændres i ens eget Fritidsfiskerfor-
bund!
Mange gange på vores årsmøder er 
ændringer i positiv retning, som vi alle 
deltager i og nyder godt af! 
Det er her at opfordringen ligger! At 
selve dagen og at det er her,-og kun 
her, at vi kan beslutte de overordne-
de sager” som ”Forbundets  øverste 
myndighed”. 

Det er ikke uden grund den bærer 
denne titel, fordi den drejer sig om 
dig og dine fritidsfiskerkollegaers virke 
nu,- og i fremtiden 
Når dagsordenen til Årsmøde 2020 
modtages, så prøv at se lokalt der-
hjemme ,- om hvem, der skal meldes 
til og følges med dig til Mariager!

VEL MØDT- og godt nytår til alle!

Nu over 2000 medlemmer i Dansk Fritidsfiskerforbund
I starten af året konstateres en markant fremgang i medlemsskaren, som nu har rundet antallet 2000 fritidsfiskere. 
En størrelse på 2000 medlemmer er en vigtig milepæl for os, - og som vi tidligere satte som foreløbig målsætning.           

Glædeligt at vi vokser, og at det er stadig vigtigt for os, at være med til at samle fritidsfiskerne i Danmark.
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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 

Brian Bagger              
Bavnevej 131, Tvede 
8930 Randers N/Ø 
Tlf. 23 60 20 80  
brbagger@live.dk (FU)

Livsforsikring & Bådforsikring      

Brian Bagger 
Bavnevej 131, Tvede 
8930 Randers NØ
tlf. 23 60 20 80
brbagger@live.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.bork46@gmail.com (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 24-29 november.
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordfører, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet. Stof til bladet indsendes elektronisk. Eftertryk 
tilladt med kildeangivelse. Synspunkter og stof, der fremføres i bladet, kan ikke generel tages som udtryk for 
forbundets stilling. Injurierende stof bringes ikke i bladet! 
Oplag: 2500 - Layout og Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Forsidefoto: Bruno Müller
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Knud Jan Pedersen (KJP) bød velkom-
men. 
1. Bordrunde. 
Bordrunde med præsentation af deltager-
ne.
 
2. Siden sidst. 
KJP redegjorde for omorganiseringen i FST 
(der blev omdelt organisationsdiagram til 
de fremmødte), herunder etableringen 
af en ny struktur i de to regioner med 
kontorchefer og regionsjurister. KJP op-
lyste endvidere, at Fiskeriinspektør Arne 
Madsen er flyttet til en stilling i styrelsens 
centrale juridiske enhed.  KJP oplyste 
endvidere, at FST igen er en del af Fødeva-
reministeriet.

3. Referatet fra sidste møde:  
Ingen bemærkninger til referatet i øvrigt.
 
4. Status kontrol, anmeldelser og over-
trædelser (bilag udleveredes på mødet). 
Et skema med oplysninger om antal af 
kontroller, anmeldelser mv. blev uddelt. 
De fremmødte anmodede om, at skemaet 
også sendes ud sammen med referatet. 
KJP gennemgik skemaet og bemærkede 
i den forbindelse, at antallet af inspekti-
onsture og kontroller generelt er faldet 
fra 2018 til 2019. Baggrunden herfor er, 
at der bliver brugt mange ressourcer på 
genoprettelsesarbejdet, hvilket har gjort, 
at vi har kørt med en skarp prioritering 
under udføre af kontrollerne. Samtidig 
er der dog også sket et fald i antallet af 
fritidsfiskere. 
På spørgsmål fra Dansk Fritidsfiskerifor-
bund oplyste, de tilstedeværende kontrol-
lører, at det er en fast del af kontrollen at 
undersøge målene på de ål, der findes. 
Der verserer pt. en sag, hvor der er fanget 
for små guldål, hvor vedkommende fisker 
står til en bøde. FST oplyste endvidere, at 
ål må anses for ”fanget”, når de er place-
ret i hyttefadet, da ålene må formodes at 
være sorteret på dette tidspunkt. 
På spm. om hvorvidt der er behov for 

bedre mærkningsregler, så der kan ses 
forskel på garn og ruser (mhp. at undgå 
at borgerne tager fejl og anmelder uden 
grund) oplyste FST, at det tidligere er 
blevet afvist at ændre på reglerne. FST vil 
dog se på, om det alligevel vil være en ide 
med forskellige mærker.  FST blev opfor-
dret til ved samme lejlighed at overveje, 
hvorvidt mærkningsreglerne bør ændres 
således, at der skal angives et telefon-
nummer på mærkerne. Der bør også laves 
en regel, som pålægger fiskerne at sætte 
mærker på redskaberne i begge ender. 
KJP bemærkede, at der også er sket et 
fald i mængden af redskaber, der tages 
i bevaring. Redskaberne destrueres. På 
spm. om hvorfor redskaberne ikke sælges 
på auktion, oplyste FST, at dette skyldes, 
at det har vist sig vanskeligt at få noget 
særligt for redskaber, der sælges på auk-
tion. Fiskeren vil derfor kunne ende med 
at købe sine redskaber ”tilbage” meget 
billigt. I så fald vil beslaglæggelsen/konfi-
skationen blive formålsløs. 

5. Spørgsmål/bemærkninger fra for-
eningerne: 

Er det lovligt at anvende kastenet og 
håndvod til eget fiskeri? (Kaj Poulsen, 
Dansk Amatørfiskerforening):
Problemstillingen blev drøftet. KJP oply-
ste, at kastenet er lovlige, men håndvod 
ikke er lovlige. 

Er kontrollen med fisketrapper, ålekister 
og ålepas ophørt? (Jan Karnøe, Danmarks 
Sportsfiskerforbund): 
FST oplyste, at fisketrapper mv., der er 
registrerede, kontrolleres. Hvis det ople-
ves, at der er trapper mv., der ikke bliver 
vedligeholdt eller lign, skal der rettes hen-
vendelse herom til FST. FST (Øst) oplyste, 
at 100 % af ålepassene er kontrolleret i 
2019, og at der i den forbindelse er set 
mange glasål. Ålekisterne kontrolleres 
fortsat. 

Hvad kan der gøres for at reducere 
spredning af signalkrebs (Jan Karnøe, 
Danmarks Sportsfiskerforbund):
Udfordringen med signalkrebs blev drøf-
tet. FST bemærkede, at udfordringen bl.a. 
er, at håndteringen af signalkrebs skal ske 
i samarbejde mellem flere myndigheder. 
Seneste undersøgelser har vist, at den 
hyppigste årsag til spredning er fiskeri. Li-
geledes har undersøgelser vist, at krebsen 
spiser sine ”egne”, dvs. at hvis man fjerne 
de største krebs, så vil der ske en forøgel-
se blandt de yngre individer. 

Skiltning af Fredszoner, der kan ses fra 
vandsiden (Kurt Asmussen, Dansk Ama-
tørfiskerforening i Sønderjylland)
KJP oplyste, at det kun er ganske få steder, 
at FST har pligt til at sørge for skiltning. 
I andre tilfælde skilter FST af ressource-
mæssige grunde ikke. Organisationerne 
ville vide om FST ville have indvendinger 
imod en skiltning. KJP oplyste, at det vil vi 
ikke. FST vil ikke stå for skiltning.
Organisationerne kan evt. henvende sig til 
de lokale havnemyndigheder og opfordre 
dem til at skilte. Det kan også overvejes at 
kontakte turistorganisationer, således at 
de kan være med til at oplyse turister mv. 
om, hvor der må fiskes eller ej. 

Mindstemål på blankål – er der et mind-
stemål? (Finn Frandsen, Dansk Fritidsfor-
bund)
FST (Øst) oplyste, at der ikke findes et 
sådan mål. Der arbejdes dog på et fælles 
mål for alle åletyper.

Hvor langt er man kommet i processen 
omkring fiskeri med tejner?
FST oplyste, at processen foregår i Depar-
tementet. Der er nedsat en arbejdsgrup-
pe, som er i færd med at se på reglerne. 
Det kan ikke oplyses, hvornår de nye 
regler foreligger. 

6. Eventuelt. 
Dansk Fritidsfiskerforbund ønskede oplyst, 
om fritidsfiskere må forære en fisk væk? 
FST oplyste, at fisk gerne må foræres væk, 
men ikke må bringes i omsætning. 
Det blev endvidere drøftet, hvorvidt for-
eningerne selv kan agere, når de konsta-
terer, at der fiskes ulovligt, eksempelvis 
ved at film eller ved at fjerne redskaber. 
FST oplyste, at der altid skal ske anmel-
delse til kontrollen, hvis man mener at 
have konstateret et ulovligt forhold. FST 
kan ikke tilråde, at foreningerne handler 
på egen hånd ved at filme eller ved at 
fjerne redskaber. Det er vigtigt af hensyn 
til en evt. senere sag, at FST kan foretage 
sine egne undersøgelse af forholdene. At 
fjerne redskaber kan være strafbart. 
Ny mødedato blev besluttet til onsdag d. 
29 april 2020, kl. 15, hvor Fiskeriinspekto-
rat Øst indkalder. 

Ref: Nanna Bille, regionsjurist i Øst. 

Referat fra mødet i kredsen omkring rekreativt fiskeri. 
Kolding tirsdag d. 30. oktober 2019

I mødet deltog repræsentanter fra 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk 
Amatørfiskerforening, Dansk Amatørfi-
skerforening i Sønderjylland, Dansk Fri-
tidsfiskerforbund, Ferskvandsforeningen, 
Horsens og Omegns Sportsfiskerforbund 
samt repræsentanter fra Fiskeristyrelsens 
afdelinger i Ringsted, Kolding, Nyminde-
gab, Nykøbing Mors og Frederikshavn. 
Afbud fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening, DTU Aqua og Vandpleje Fyn.
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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 !

Det et stykke tid side at jeg havde 
skruet ned for blusset i juledagene!
Vi er ovre i det nye år,- og alligevel 
ikke for sent at ønske alle i forbundet 
og vore samarbejdspartnere et rigtigt 
godt nytår!

Vi er nu i dagligdagen igen og kan 
kigge tilbage med et tilfredsstillen-
de ”Blad-år”, hvilket selvfølge skal 
fortsætte med artikler og nyheder om 
mange små og store begivenheder!
Som redaktør er jeg glad for en 

stigende opbakning med indlæg til 
vores blad fra engagerede brugere og 
ligeledes hjemmesiden.  
Her har der været ca. 75.000 besøgen-
de på godt to år! 
Det er fantastisk med interessen for 
vores fritidsfiskerkultur og historie,- 
og husk at det er jeres blad!   -og her 
er jeg klar til at bringe jeres stof. Vi er 
over nytår og der bliver i flere lokalfor-
eninger afholdt generalforsamlinger i 
tidlig forår!

Hvis indkaldelsen skal annonceres i 
bladet, bør man tjekke dato for dead-
line og bladudgivelse. 

Næste deadline er 15.3. 2020          

 

Redaktøren

Godt Nytår til jer alle, og tak for et 
velfungerende samarbejde i 2019.
 
Det har været et rigtigt godt år, både 
økonomisk og med hensyn til indmel-
delse af nye medlemmer.
Økonomisk havde vi budgetteret med 
et overskud på ca. 15.000 kr.

Naturmødet 2019 var dyrt  
Vi valgte at deltage i Naturmøde 2019 
i Hirtshals, som kostede den nette 
sum at små kr. 22.000, som der ikke 
var budgetteret med, men alligevel 
formåede vi at komme ud af 2019 
med et overskud på kr. 7.300, med 
deraf en mindre besparelser andre 
steder! Det jeg kun være tilfreds med.
Medlemsmæssigt har vi haft en til-
gang på 255 nye medlemmer, det kun-

ne være bedre, men alligevel tilfreds-
stillende. Vi var i stigende medlemstal 
pr. 31.12.2019 2012 medlemmer i 
Dansk Fritidsfiskerforbund.
Der er nye tiltag på vej med med-
lemskampagner samt en ændring i 
kontingentindbetalingen, men mere 
om det på årsmødet.

Bedre bladuddeling
Vores samarbejde med bladkompag-
niet er blevet bedre og bedre for hvert 
blad vi udgiver.
De holder sig noget under den pro-
centsats der er acceptabel i mang-
lende bladleverancer til vores med-
lemmer. Den acceptable manglende 
leverance er på 50 blade, og vi ligger 
på et snit på 14,4 blade pr. udgivelse. 
Jeg ved godt der burde leveres et blad 

til alle vores medlemmer, men sådan 
hænger virkeligheden ikke sammen, 
der vil altid være et spild på den ene 
eller anden måde. 
Så hvis du ikke modtager bladet 
senest den 30. i den måned det skal 
udkomme, skal du kontakte medlems-
kontoret. Så vil der blive eftersendt et 
eksemplar til dig.

Vi har siden blad 5,2019 fået 29 nye 
medlemmer. 

Venlig hilsen Bjarne Christensen, 
Landskasserer og medlemskontor
        

 

Nyt fra Kassereren og Medlemskontoret
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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

Miljøstyrelsen overvejer jagttid på spættet sæl
Rapporten om Fiskerikontrol – også det rekreative

Bådforsikringer
Julehilsen december 2019

Forslag om fiskerimuligheder i EU-Farvande m.m.
Dansk Fritidsfiskerforbund har rundet 2000 medlemmer

Indløsning af Fritidsfiskertegn – dalede med 5000 på ca. 10 år!
”Ålestoppet træder i kraft”27. november 2019

Opdateret i 2019 Fredningsbælter og mindstemål – for fisk og krebsdyr i saltvand!
Udkastet til Ruseforbud – rammer forkert!

Udkast vedr. Handlingsplan for FISKEPLEJEN 2020 – til behandling i § 7-Udvalget1
Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget3. 

Disse områder er vigtige for at fremme bestanden
DANSK FRITIDSFISKERFORBUND Forbundets lokalforeninger! SE HER! Høring om ruseforbud

Lokalforeningerne kan evt. få tilskud til projekter

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Fritidsfiskere! Som I sikkert har bemærket, er vedhæftede 
bekendtgørelse nr. 1156 af 21. november 2019 om forbud 
mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand 
nu offentliggjort med ikrafttrædelse den 28. november 
2019. 
Fiskeristyrelsen har en lagt en nyhed om ålestoppet op på 
styrelsens hjemmeside. I nyheden er et link til en åleside 
med uddybende information om mærkning af hyttefade, 

indsendelse af lagerlister samt en opdateret sektion med 
spørgsmål og svar vedrørende forbuddet med fiskeri efter 
ål.

Link til nyhed: https://fiskeristyrelsen.dk/nyheder-og-pres-
se/nyhedsarkiv/2019/november/det-erhvervsmaessi-
ge-og-rekreative-aalefiskeri-i-saltvand-lukker-den-1-de-
cember-2019-til-den-29-februar-2020/

Ålestoppet træder i kraft
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Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening 
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening har fået ny bestyrelse.  

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Børge Pedersen, Rødekro tlf. 30275371, E-mail: bbp.nsf@gmail.com
Næstformand: Svend Kramer, Hjordkær tlf. 26549814,  E-mail: s.kramer@svenet.dk
Kasserer: Hans Bomberg, Hovslund tlf. 29866650,  E-mail: hbfisken@gmail.com
Sekretær: Per Benzon, Tønder tlf. 29609084,  E-mail: benzon@stofanet.dk
Medlem: Arne Lorenzen, Højer tlf. 7478221,  E-mail: marskpolser@gmail.com
Suppleant: Tommy Kristensen, Diernæs tlf. 4783145,  E-mail: tommy.lind.kristensen@gmail.com
Revisor: Harry Lorenzen - Revisor: Poul Erik Schmidt - Revisorsuppleant: Martin Priess

Foreningen repræsenterer fritidsfiskere fra grænsen i syd - Aabenraa kommune til Haderslev kommune i nord, samt den 
sydlige del af vadehavet – Tønder kommune
Medlemstallet er pt. ca. 150 aktive fritidsfiskere, hvoraf mange mødes til garnbødning og socialt samvær i vinterhalvåret.

Henvendelser vedr. indmelding skal ske til foreningens kasserer.
Hans Bomberg, Tavlsbjergvej 15, Hovslund - 6230 Rødekro, E-mail: hbfisken@gmail.com, Tlf. 29 86 66 50
Kontingent for 2020 er kr. 275,00

VINTERFEST/BANKOSPIL

Fredag den 06-Marts-2020 kl. 18:00
På: Restaurant Strandgården, Loddenhøjvej 151, Barsmark 6200 Aabenraa.

• MENU: BUFFET, KAFFE og KRINGLE. DRIKKEVARER ER FOR EGEN REGNING.
• Pris 140,00 kr. / person som gælder for medlem med hustru / samlever / veninde / ven.
• Pris 165,00 kr. for ikke medlemmer.
• Beløbet kan indbetales på mobilpay : 40467 
• Efterfølgende, spilles der lotto og udtrækkes amerikansk lotteri med mange fine gevinster.
•Spillepæmier:  
Ægtepar og samboende medbringer en præmie til værdi ca. kr. 100,00
Enlige medbringer en præmie til værdi ca. kr. 50,00  Sponsorgaver kan ikke byttes.
Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør

HUSK BINDENDE TILMELDING, SENEST MANDAG DEN 01-Marts-2019 TIL:

Hans Bomberg: hbfisken@gmail.com Tlf. 29 86 66 50  Børge Pedersen bbp.nsf@gmail.com Tlf. 30 27 53 71
 
Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør 

På vegne af bestyrelsen Børge Pedersen, formand

Ulovligt salg 
af skaldyr på 
Facebook 

Ofte rådes Fiskeridirektoratet om 
ulovligt salg af fisk og anden skaldyr 
på sociale medier, helst på Facebook. 
Fiskeridirektoratet minder om, at 
det er en kriminel handling at sælge 
skaldyr uden for godkendte salgsteam.    
Salg af skaller uden at disse er kontrol-

leret for gift kan være direkte farligt 
for helbredet, og Fiskeridirektoratet 
ser lejlighedsvis, at privatpersoner 
tilbyder fx tunger i lukkede grupper på 
Facebook.                
 

10



Tekst & foto: Bruno Müller
 
Med denne nye regel der træder i 
kraft ved nytår, er startskuddet givet 
til at vores arrangementer på havne 
og lignende måske får svært ved at 
overleve!
Hvorfor skal små lokale fritidsfisker-
foreninger gå planken ud, hvor mange 
frivillige igennem årene har fået det 
hele til at blive afviklet på en fornuftig 
måde. Nu har Trafik-Bygge og Bolisty-
relsen pålagt alle, - og især her får de 
mindre foreninger pålagt at hyre en 
”ekstern rådgiver”! 
Til hvad man spørge! 
Det eneste jeg kan fornemme er, at 
nogle politikere vedtog denne tåbelig-
hed og fået sparket ”embedsværket” 
i gang!
Man har ikke tænkt på følgerne, da 
man har ville sikre sig noget der i for-
vejen fungerede.
 Man har hos myndighederne bragt 
sig i en position, hvor de nu som ”Bed-
re vidende” skal deltage i at lave en 
plantegning over arrangementer.
Dette,- som nu har fået titlen ”plads-
fordelingsplan”, har skabt meget stor 
frustration hos mange,- men også 
nogle politikere !
Med dette tvinger man de foreninger, 
der i forvejen tit har et mindre over-
skud, - til yderlig at belaste det med 
en kyndig rådgiver, der sagtens kan 
koste op til 1500,- kr. i timen!

Med denne ”plansikring” pålægger 
man yderlig, at alle der afholder 
arrangementer som kræmmermarked, 
byfester og større og mindre arran-
gementer, at de vil blive ramt utrolig 
hårdt på økonomien.
Sikkerhed ved arrangementer er an-
svarligt og fornuftigt!
Som regel har foreningerne lokalt, selv 
forestået dette med de lokale bered-
skabsmyndigheder og politi. 
De nye regler træder i kraft den 1. 
januar 2020, vedrørende afholdelse af 
lokale havnearrangementer og marke-
der og lignende i kraft!
Det er tvingende nødvendigt at denne 
unødvendige misforståelse bliver 
taget op til revurdering ad politisk 
vej og eventuelt nye regler opdateres 
sammen med foreningerne.
Vi kan ikke holde til at man ”Smadrer” 
noget så ”Pære Dansk” med et stykke 
skrivebordsarbejde.  
Graver man lidt i ”Årsagen” 
- så vil de nye regler gøre det nemme-
re for byggebranchen at få godkendt 
projekter! 
Man lægger virkelig op til at havnear-
rangementer, markeder, byfester bør 
være i den kategori, men man lægger 
ikke en egentlig årsag på bordet og 
hvad man kunne ha´ foretaget på 
anden facon.
En anderledes fornuftig fremgangs-
måde kunne medvirke til at det 
stadig ville give foreningerne med en 

række mindre fester, relevante vilkår 
og fremover kunne fortsætte deres 
arrangementer
Det er en meget vanskelig situation, 
og det vil få mange konsekvenser. 
Jeg har sjældent hørt noget så tåbe-
ligt i de år jeg har været med,- især 
på havnen hvor jeg hører til, og med 
glæde at arrangere forskellige arran-
gementer for vore lokale og turister.
Denne ”storm i et glas vand” er der 
heldigvis nogle politikere i Folketinget 
der har opdaget, og det er et stort 
ønske her fra, og sikkert også andre, 
at man vil tage sagen op igen.
Ellers er det folkelige startet vejen ud 
på et skråplan,- og man fjerner lysten 
fra mange frivillige.

Sidste nyt! 
Denne notits har vi har ladet stå 
sammen med ovenstående og første 
artikel der fortalte om kommende 
upopulære regler.
Det har nu medført at efter kun en 
uge efter dette tåbelige regelsæt blev 
lanceret,- så greb ministeren ind og 
sagde at nu skal det stoppe med at 
man ikke vidste, om store og små 
foreninger var købt eller solgt.
- Vi har taget det op med de henven-
delser, vi har fået fra hele landet, og 
efter det har vi bestemt os til at annul-
lere det hele!
Så følger vi igen og stadig de nuvæ-
rende retningslinjer, der er gældende.

Nye regler for havnefester & markeder
Det gælder for hele landet og her bliver vore lokalforeninger og 
andre ramt hårdt!  
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Redigeret af Bruno Müller
 
I Ringkøbing og Nissum Fjorde har 
fritidsfiskerne i forvejen mærket en 
nedgang i fangsterne, og derfor er 
frustrationen ikke blevet mindre.

Det som skaber uro hos de lokale fri-
tidsfiskere er at Miljøstyrelsen ønsker 
en opdatering af området og vil give 
skarven status som Trækfugl.
Her går de lokale politikere ind i sagen 
og kan godt se at hvis dette forslag bli-
ver en realitet, så bliver reguleringen 
og reduceringen af den, for fritidsfi-
skerne, forhadte fugl meget vanskelig.
Den i forvejen dygtige ”jæger-fugl”, 
der delvis er årsag til den dalende fi-
skebestand i Ringkøbing Fjord, har nu 
igennem de senere år og lagt sit ”visit-
kort” i Skjern-å, hvor den spiser godt 
af de udtrækkende smolt. Også her, 
som i fjorden, har man et regulerings-
projekt hvor jægere bortsyder den! 
Det er jo en karrusel uden lige, at den-

ne form bliver reduceret og vanskelig 
at udføre hvis skarven kan gå hen og 
få særlig beskyttelse, hvilket forslaget 
fra myndighederne indebærer.
Dette vil få en meget stor betydning 
for at regulere i området og det dan-
ner grundlag for at politikkerne i Ring-
købing-Skjern kommune nu sender 
høringssvar ind til Miljøstyrelsen, - for 
at få ændret deres syn på udpegnings-
grundlaget for fuglebeskyttelsesområ-
det som Ringkøbing Fjord .

FRITIDSFISKEREN har henvendt sig 
til formanden for Teknik- og Miljøud-
valget i kommunen, der siger: -Vi er i 
udvalget ikke glade for denne udvik-
ling med at skarven kommer på listen 
som trækfugl og får en beskyttelse 
som fritidsfiskerne ikke kan opnå!   Vi 
afventer nu høringssvaret og vi for-
venter at vores protest vil blive taget 
til efterretning.

FAKTA: Dansk Fritidsfiskerforbund har 

igennem flere år gjort opmærksom 
denne mangel på viden,- om skarvers 
påvirkning af fiskebestande i kystnære 
områder !
Og vi agter at fastholde indsatsen 
overfor folks opfattelse af skarvens 
hærgen med at æde fisk ,- og det 
problem det ligeledes har medført i 
fiskeri-kredse.

Beslutningen i Teknik- og Miljøudval-
get er at Administrationen indstiller 
følgende,- at kommunen indsender et 
høringssvar til Miljøstyrelsen vedrø-
rende problemstillingen med skarv på 
udpegningsgrundlaget for Fuglebe-
skyttelsesområdet Ringkøbing Fjord.
Denne indstilling til Teknik- og Miljø-
udvalget blev godkendt på udvalgs-
mødet

Redaktionen: Så snart ovenstående 
høring kendes og resultatet her af, vil 
det blive bragt i bladet

Skarven i Ringkøbing Fjord
Skal den have særlig beskyttelse?   
Skarven og de konflikter, der har været mellem skarver og fiskeri har gennem tiden givet anledning 
til mange diskussioner                                                                                                                                
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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!

I forsøget på at bringe den stigende bestand af gråsæl ned, 
har Naturstyrelsen nu ansat fire fiskere, der deler de to 
ansættelser, som miljøminister Lea Wermelin (A) har lovet 
fra 1.januar 2020.

- Vi deler timerne, så vi kan fiske samtidig. Nu skal vi bare i 
gang, lyder det fra en af de fire fiskere, Henning Finne.

De bornholmske fiskere har i over ti år døjet med et dårli-
gere fiskeri, og mener at gråsælerne har skylden.

 

Jægere sigter på sælerne
Naturstyrelsen har ansat fire bornholmske fiskere til at skyde op til 40 sæler i år.
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Stor indsats for at forhindre drukneulykker
Der er i de sidste fem år druknet 68 
personer i vore havne
 Det som gør indtryk er, at ca. halv-
delen er druknet hvor ingen kunne 
hjælpe.
Det siger sig selv at det har været 
forfærdelig at stå og kigge på, når 
en person der var i nød var på vej til 
drukning, uden at kunne hjælpe fordi 
man ikke kunne orientere sig om der 
var en redningsstige i nærheden!
Nu gør man en tiltrængt indsats rundt 
i havnene for at styrke sikkerheden 
med redningsstiger med lys og malet 

med stærk  ”fosfor-maling”, der kan 
ses ret tydeligt fra både vand og land, 
og faktisk er stigerne meget nemme at 
komme op ad.

Indsatsen kommer sig af at de re-
kreative havne bliver mere og mere 
populære, både at besøge og at have 
en båd der.

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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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 Erik Arendt Storarden, Byvej 2, 9510 Arden, Tlf. 2215 8565, el-discount@email.dk 

NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg, Tlf. 5154 2074, erik56holk@gmail.com
KASSERER Henrik Raahede, Sønderbyvej 3, 7570 Vemb, Tlf. 3137 2131, hraahede@gmail.com 

NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING - www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Børge Pedersen, Hærvejen 111, 6230 Rødekro, Tlf. 3027 5371,  bbp.nsf@gmail.com
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, Lodsvejen 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

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

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Generalforsamling 
Lørdag 7. marts 2020 i Kvarterhuset kl 10.00 .  Dagsorden ifølge vedtægterne - PBV Daniel Farrugia, formand

Ringkøbing og Stadil Fjorde’s Fritidsfiskerforening
Generalforsamling lørdag d, 21. marts 2020- Bechs Hotel i Tarm
Kl. 12.00 Spisning. Tilmelding senest lørdag den 14. marts 2020 til undertegnede eller bestyrelsesmedlemmerne Erik tlf. 24270839.- 
Kaj tlf. 20904198.- Søren tlf. 28438857. - Svend Erik 50902243. Du kan også tilmelde dig pr. mail.
Kl. 12.45 Generalforsamling. Alle medlemmer er velkomne uden tilmelding.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4 .Indkomne forslag. Forslag meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Svend Erik Madsen, Kaj Madsen, Arne Mogensen
6. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er: Tommy Kragh, Arne Christensen
7. Valg af revisorer. På valg er: Ole Iversen,Claus Meiner
8. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Ole Johannesen
9. Eventuelt
P.b.v. Formand Arne Mogensen, Kløvervænget 5, 6900 Skjern, Tlf.:3035 0862— Arnem275@gmail.com

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
Torsdag den 19/12-2019 kl 19:00 på Genner Skole, fælleslokalet
Dagsordenen : 
Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen. 
Der var fremmødt 16 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling. 
Hans Bomberg bød velkommen og foreslog Harry Lorentzen som ordstyrer. 
Harry redegjorde kort om årsagen til at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, nemlig det, at der ikke i nuværende 
bestyrelse kunne findes en formandskandidat. 
Harry fortalte også om bestyrelsens forslag, om at Tommy Kristensen udtrådte af bestyrelsen for i stedet for at blive suppleant til 
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Børge Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Der var ingen indvendinger mod forlaget og dette var dermed vedtaget. 
Her efter var generalforsamlingen færdig. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand Børge Pedersen  Næstformand Svend Kramer Kasserer Hans Bomberg 
Sekretær Per Benzon  Bestyrelsesmedlem Arne Lorenzen 
På vegne af foreningen Bestyrelsen

Generalforsamling onsdag d. 18.marts kl. 19.00. Dagsorden i.f.lg. vedtægterne
Rønnerhavnens klubhus, Frederikshavn – Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamling tirsdag d. 17. marts kl. 18.00.Fælleshuset, Sandkrogen 8, Virksund
Medlemmer med ægtefæller/ledsager inviteres til den ordinære generalforsamling. 
Fra  kl. 18 – 19.30 er foreningen vært ved ta’selv-pølsebord. Egenbetaling  kr. 50,- og derefter er foreningen vært ved kaffe & små-
kager. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 19,30 og afsluttes med amerikansk lotteri. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag der ønskes 
behandlet skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.Nødvendig tilmelding til formanden, Peder Lajgaard 
Pedersen, Virksundvej 49, 8831 Løgstrup.
Tlf. : 3029 28 86 ell. E-mail: pederlajgaard@gmail.com 17



Af Bruno Müller

Ligesom vore medlemmer i Dansk 
Fritidsfiskerforbund bliver ældre,- ja så 
gør det blad som modtages det også! 
Med andre ord: I år kan med vores 
blad notere at det har nået de 40 år 
på bagen og vi kan spørge os selv, om 
det er noget at fejre som mærkedag?
Det vides ikke! Men en ting er sikkert 
og vist, jeg er meget glad over at 
kunne dele med dig kære med-
lem. Der er blandt medlemmer-
ne stadig nogen der kan huske 
dengang da det udkom i sort/
hvid og A-5 størrelse.
Den tanke og målsætning, 
den gang som nu, var at vi 
fem gange årlig er i kon-

takt med vore læsere og lidt hjulpet, 
- til daglig med vores hjemmeside.
Som det er nu, markerer vi nemlig, 
samtidig og fortsat, vores måde at 
sende nyheder ud indenfor fritidsfi-
skeriet og lave opbygning på bladet, 
indtil vore medlemmer siger noget 
andet.

Lavet af medlemmer – Til medlem-
mer

Nu er det ikke hos underteg-
nede begivenhederne 

foregår, men 
hos jer 

der afgør med det stof som I sender 
ind, hvor meget der gøres ud af en 
nyhed eller historie.
Men alene om historien er vigtig og 
væsentlig for vores læsere - Fritidsfi-
skerne.
I dag hører vi engang imellem roser, 
for den måde vi har bygget vores blad 
op på! Det er vi jo selvfølgelig glade 
for, men kan i samme åndedrag sige, 
af kritik bliver du bedre af!
Det sætter vi øget fokus på og ikke 
mindst, når der er væsentlige gode 
indlæg og debatter der følger med.

        

 

Bladet bliver 40 år 

Bladet for 15 år siden          
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Deltagere: Arne Rusbjerg   (Formand 
), Finn Frandsen  (næstformand),Bjar-
ne Christensen (kasserer) Jørgen 
Skytte Jeppesen ( sekretær) ) Hans 
Bomberg, Brian Bagger, Bruno Müller 
( Bladet og hjemmesiden ) , - Afbud 
fra Jørgen Bork

Dagsorden godkendt. Referat fra 
forrige FU møde godkendt. 

3.Orientering ved formanden
Arne indledte med, at byde Brian 
Bagger velkommen som suppleant for 
Bjarke Thisen. Brian vil opstille til valg 
af FU medlemmer ved næste årsmø-
de.
Arne orienterede om, at tilstanden 
i Lillebælt efter den store brand i en 
gødnings virksomhed i Fredericia  for 
et par år siden med efterfølgende ud-
slip gives skylden for, at fiske fangster-
ne i de berørte farvande efterfølgende 
er gået brat ned. Man ser et støt 
stigende iltsvinds problem brede sig 
og de lokale foreninger forsøger nu at 
få politikerne på banen. 
Affødt af en ny sag mellem en Læsø 
fisker og fiskerikontrollen vedrørende 
fiskeri i et ellers fredet område har 
desværre og fejlagtigt medført det, 
at nogle Læsø fiskerne nu klandrer 
hovedforbundet for at have været 
medvirkende til, at disse fredninger 
overhovedet er blevet indført. Bruno 
har gjort et stort stykke arbejde ud af, 
at forklare de berørte fiskere, at der til 
trods for diverse indledende indsigel-
ser fra både hovedforbundet og de 
berørte fiskere selv, ikke er meget at 
stille op, da disse fredninger af bl.a. 
boblerev kommer som et krav fra EU, 
så det er IKKE noget hovedforbundet 
billiger, men forbundet er desværre 
magtesløst i dette spil.  

1.Nyt fra diverse udvalg.
4.1  Der er ikke afholdt møde i fiske-
riudvalget siden sidst. Der har været 
møde i saltvandsudvalget med Josian-
ne og Mads Christoffersen om fremti-

dige projekter, som bl.a. handler om 
yderligere og mere specifikke registre-
ringer fra nøglefiskerne. Finn oplyser, 
at Horsens nu vil kopiere Hadsunds 
mode med indfangning af moderfisk   
( skrubber ) med efterfølgende stryg-
ning og udsætning af yngel. 
Endvidere blev påvirkningen af mag-
netfelter fra højspændings kablers 
påvirkning på trækkende fisk drøftet, 
men man har endnu ikke kunnet påvi-
se en adfærdsændring. Arne oplyser, 
at de næste 3 år forsætter arbejdet 
med udsætning af skrubbeyngel i Ma-
riager fjord og Limfjorden. Endvidere 
arbejdes der videre med indfangnings- 
strygnings- og udsætnings-projekter  
af Pighvar i Østersø farvandene.

4.2 Der var den 27. nov. §7 udvalgs-
møde og det oplyses, at Bjørn Wilan-
der er fratrådt som formand for dette 
og i stedet er det nu Niels Christian-
sen. Der diskuteredes bl.a. hvorledes 
fisketegnsmidlerne skal fordeles mel-
lem fiskeudsætninger og forskning. 
Der var bebudet en pristals reguleret 
stigning af afgiften for fritidsfiskerteg-
net, idet indtægterne fra den del er 
ca. kr. 300.000,- mindre end forrige år
og som stof til eftertanke var der i 
2007 34000 registrerede  fritidsfi-
skere i dag er vi 29500. Forslaget om 
afgiftsstigningen har dog mødt mini-
steriel modstand pga. andre hensyn 
og er foreløbigt sat på stand by. Man 
har indset, at signalkrebsen ikke kan 
udryddes og man indstiller derfor det 
målrettede fiskeri med henblik på, at 
eliminere bestanden og opfordrer i 
stedet alle til, at deltage i fiskeriet, så-
ledes bestanden kan fastholdes på et 
rimeligt niveau. Det indførte åle fangst 
forbud, som nu er indført fra den, 1. 
dec. til den, 28. feb. Medførte desvær-
re også et ruse forbud for fritidsfiskere 
i samme periode. Dette har forbundet 
protesteret imod under henvisning til, 
at ruser jo også bruges til andet end 
åle fiskeri og forbundet forstår heller 
ikke hvorfor erhvervsfiskere i samme 

periode kan benytte ruser isat en 
rude, så ålen kan slippe ud. Forbundet 
betragter det derfor som et alvor-
ligt slag mod det rekreative fiskeri.  
Behandlingen af nye bekendtgørelser 
ligger i øjeblikket stille pga. ændringer 
o.l. i forbindelse med regeringsskif-
tet. Den varslede bekendtgørelse om 
brugen af tejner er derfor heller ikke 
behandlet endnu. Der arbejdes fortsat 
på en brugbar metode for fangstrap-
portering fra fritidsfiskere. Sportsfi-
skerne mener ikke tiden er moden til, 
at opkræve fisketegnsafgift af pensio-
nister i deres rækker og føler også en 
vis politisk uvilje, idet det berører et 
meget stort område og mange vælge-
re. Syd for Storebælts- og Lillebælts-
broen er der mærket 600 ål med hen-
blik på at kortlægge deres vandrings 
mønster, samtidigt er der ved broerne 
opsat hydrofoner, som opfanger 
signalet fra de mærkede ål. Kvaliteten 
af udsætnings ål er forbedret, idet vi 
nu udelukkende modtager usorterede 
ål.  Som noget nyt har erhvervsfisker-
ne nu søgt fiskeriafgiftsfonden om kr. 
400.000,- til udsætning af ål.

4.3. Arbejdet med forsikringer, både 
livsforsikringen og fartøjsforsikringen 
overgår pr. d.d. fra Bjarke Thiesen 
til Brian Bagger og al henvendelse 
desangående skal herefter rettes til 
Brian. Bjarke havde endvidere kon-
takten til bierhvervs nævnet og dette 
overgår til Arne Rusbjerg. 

4.4. Finn oplyser, at der nu arbejdes 
på en ny skarv forvaltningsplan, som 
træder ikraft den, 1. jan. 2021 
Man har lavet nye udpegningsområ-
der, men Finn fastslår, at beskyttelsen 
af skarven ikke bør øges.
Der var under sidste optælling 30469 
skarv reder og dvs. ca. 1000.000 indi-
vider inklusive ungfugle.
Glædeligt er det, at skarven nu har 
fået modstand fra andre sider, idet 
det konstateres, at der i år har  været 
en tilvækst af havørne unger på ca. 

Referat fra Forretningsudvalgs-møde 
den 28. nov. 2019 

Forstætter på  side 20....         
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HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse

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  

70 stk. på landsplan og samtidigt ser 
det ud, som om mårhunden også gør 
indhug i skarvbestanden.
4.5 Der har ikke været indberettet nye 
miljøsager siden sidst.

4.6. Bladet fylder næste år 40 år og 
dette markeres med et indlæg om 
udviklingen gennem tiden der er gået. 
Bruno gør opmærksom på, at næste 
deadline for indlæg til bladet er den, 
15. jan. Og i øvrigt altid den, 15. i 
måneden før bladudgivelsen. Der er 
godt med indlæg fra medlemmerne, 
men Bruno efterlyser nogle indlæg fra 
FU og arbejdet omkring dette udvalg. 
Hjemmesiden opdateres efter nytår
med nye kontaktpersoner i lokalfor-
eningerne osv. De nye regler om det 
netop indførte åle stop er nu indlagt 
på hjemmesiden. Bruno opfordrer 
endvidere FU til at kontakte regerin-
gen og forsøge at få bekendtgørelsen 
om brug af redningsvest fra 1992 æn-
dret således, at det bliver et krav at
redningsvesten BÆRES under sejlads. 
Arne modsætter sig dette, idet det vil 
støde ind i en masse andre forhold, 
som vil medføre en masse sær forbe-
hold o.l. Der er via Bruno indkommet 
en henvendelse fra Kalø Vig, som 
ønsker forbundet vil medvirke til at 

arbejde med et forbud mod traditio-
nelt muslinge fiskeri med store skader 
på havbundens fauna til følge. Arne 
svarer Kalø Vig og opfordrer i stedet  
muslinge fiskerne  til nytænkning mht. 
redskaber og metoder frem for, at
forbundet skal arbejde for et egentligt 
forbud.

4.7. Bjarne gennemgik budget og 
regnskabsstatus til d.d. Regnskabet 
ville have fulgt budgettet, hvis vi ikke 
havde brugt over 20.000,- kr. på na-
turmødet i Hirtshals, hvilket der ikke 
var budgetteret med, så i stedet for et 
budgetteret overskud på 15.000,- kr. 
forventes at vi kommer ud af året med 
et underskud på små 5.000,- kr.

4.8. Vi mangler lige nu kun 2 med-
lemmer i, at have 2000 medlemmer, 
hvilket er en glædelig fremgang. 
Bjarne har udlovet 1 fl. snaps og 2 fl. 
rødvin til den forening som indmelder 
nr. 2000 præmien  uddeles til årsmø-
det i marts.

4.9. Arne overtager med omgående 
virkning kommunikationen med bier-
hvervs fiskerne og nævnet fr a Bjarke 
Thiesen.

5.  Der har været afholdt møde med 
fiskeridirektoratet Øst/Vest, som kan 
oplyse at mængden af kontrolsager 
og dermed udstedte afgifter er faldet. 
Direktoratet har kontrolleret forskelli-
ge åle pas og kan konstatere, at der er 
mange flere glasål end tidligere. Man 
har nu accepteret såkaldt hånd
vod  til bl.a. Fangst af agnfisk som et 
håndredskab og som så ikke tæller i 
redskabsbegrænsningen.

6.  Årsmødet blev fastsat til lørdag 
d. 14. marts kl. 09.30 på Orkideen i 
Mariager.

7. Bruno foreslår, at man indfører en 
eller anden form for velkomstbonus 
til nye medlemmer.  Bjarne og Bruno 
arbejder videre med dette og det 
endelige forslag vil blive præsenteret 
på næstkommende årsmøde.

8. Finn oplyser, at der i øjeblikket er 
ved at blive fastlagt en ny struktur i 
Friluftsrådet og afventer Nærmere 
deromkring.

9. Der var ingen emner til debat under 
eventuelt.
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Afstandsregler på Læsø
Folder på vej til foråret
Af Bruno Müller 

En lokal bierhvervsfisker, der er medlem hos Læsø FF, blev af 
fiskerikontrollen i november sidste år taget, i hans redskaber 
var sat ulovligt. Det fik bestyrelsen hos Læsøfiskerne til at 
reagere over for forbundet.
Man antydede, at der ikke var givet tilstrækkelig oplysninger 
til Læsø, hvor der var fredninger o.s.v.
Ved at gå arkivet kunne jeg konstatere at,- Læsø FF havde 
tidligere indsendt Høringssvar vedr. fredninger i området ved 
øen. Ligeledes at jeg havde i tidligere blad af FRITIDSFISKEREN 
havde gjort opmærksomme fredninger m.v..
Efterfølgende har jeg fået oplyst ved Fiskerikontrollen, at de 
bekræfter, at der en som er blevet taget i ulovligt fiskeri. 
Mere må de ikke sige mere om det!

Men! Set i bakspejlet er forholdene med hensyn til reglerne 
ved fiskeri ved Læsø måske ikke oplyst nok eller opdateret!                     
I Forbundet tager, undgår vi forskelsbehandling i forhold til 
vore andre lokalforeninger.
Hertil vil jeg give Læsø- fritidsfiskerne ret i,- at der er ikke til 
dem, er udgivet den folder om fiskeri og fredede områder, der 
i starten udkom i ”Papirform”,- og som i dag er på Fiskeristy-
relsens hjemmeside.
Det problem er forelagt forretningsudvalget i DFF i november 
sidste år.
Efter dette møde har jeg aftalt med Fiskeriinspektøren at der 
produceres en og at den vil komme på hjemmesiden hos dem 
og selvfølgelig også på Dansk Fritidsfiskerforbunds.

Med ønske om et godt nytår - Redaktøren
 

I bestemte områder gælder afstandsreglerne også!

Fødselsdage i lokalforeninger 2020

Vi har tre lokalforeninger i år der fylder 20 år!   
             

Vendsyssel FF -14. april
Læsø FF - 8.maj

Føns FF - 16. juni
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Bjarke Thiessen stopper
Den tidligere formand i Kolding Fritidsfi-
skerforening gennem mange år og ligele-
des i forretningsudvalget, Bjarke Thiessen 
er stoppet i forbundet.
Det er sygdom der nu har fået Bjarke til at 
beslutte sig for at stoppe.
Bjarke har i kraft af sine poster siddet med 
og lang erfaring i forbundets ledelse og 
som han har været med til at fastlægge 
kursen for i organisationen.

Vi har altid betragtet Bjarke som en rolig og 
saglig person, og hvor der er blevet lyttet 
og reageret,- særlig på forbundets forsik-

ringsområde, som han har varetaget i en 
årrække. 
Bjarke var for mange år siden, ligeledes 
den der var med til at komme med oplæg 
til hvordan vi kunne halvere produkti-
onsprisen på vores blad. Det var en god 
”Kamp” som han sent vil blive glemt for.

Vi beklager jeg dybt, at det har været 
nødvendigt for Bjarke at træffe dette valg, 
men vi har forståelse for hans beslutning 
og håber, at han over tid vil kunne få det 
bedre.
 

Jørgen Bork stopper 
i lokalforeningen og 
Forretningsudvalget
Tidligere formand i Ndr. 
Sdr. Jyllands Fritidsfisker-
forening Jørgen Bork, har i 
starten af januar meddelt 
at han trækker sig i Forret-
ningsudvalget. Som grund 
fortæller Jørgen at det er 
på grund af sygdom der 

vil gøre det vanskelig at 
fortsætte! 

Vi ønsker Jørgen god bed-
ring og god vind fremover. 
Samtidig en stor tak for 
indsatsen.
 

Ny formand i Ndr. Sdr. Jyllands 
Fritidsfiskerforening

Børge Pedersen siger! Jeg er Sønderjy-
de og opvokset i Rødekro, er 67 år og 
kommende pensionist.
Har fisket aktivt i 37 år, heraf det før-
ste mange år udelukkende med fiske-
stang. De sidste 10 år har jeg mere og 
mere fisket med garn i Aabenraa fjord 
fra en 20 fods Tappernøje Damjolle.  
Har selv monteret de nedgarn jeg 
fisker med efter fladfisk med. Når 
det gælder om at fange sild, makrel, 
torsk og havørred, anvender jeg helst 
fiskestang. 

Jeg har altid været organiseret i fi-

skeforeninger for at benytte de tilbud 
nogle sådan foreninger giver, det være 
sig personligt netværk, at de arbejder 
for at sikre vore muligheder for at 
vi kan bevare vore rettigheder til at 
udføre vor hobby. Lovene kan hurtigt 
skifte efter politikernes forgodtbefin-
dende, eller påvirkninger fra andre 
med modstridende interesser. Samti-
dig deltager jeg i foreningens bøde-
kurser hvor vi hygger os samtidig med 
at vi får optimeret vort grej.

 

Nye i bestyrelsen i 
Randers FF

Peter Fast (tv) 
& Niels Friis 
Pedersen (th)
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Det svenske Havs- och Vattenmyn-
digheten, har vedtaget en national 
forvaltningsplan for gråsæler og 
spættede sæler, der vil gavne både 
sælerne og fiskerne.
Svenske fiskere slås med lige så store 
sælproblemer, som danske fiskere.
                                                                        
Ødelagte fangstredskaber og skam-
bidte fisk er også hverdagskost på den 
svenske kyst.
Målsætningen med forvaltningspla-
nen er, at begge sælarter skal have 
status som bevaringsværdige og målet 
er ligeledes at minimere sælernes ind-
flydelse og ødelæggelse af fiskernes 
interesser og redskaber.
Hvor mange sæler der bør være er 

ikke specificeret, men målet er at 
kombinere en robust sælbestand med 
et bæredygtigt og kystnært fiskeri og 
at man lokalt kan formulere en lokal-
plan der gør en egentligt regulering af 
sælbestanden mulig. Indtil der findes 
”sæl sikre” fangstredskaber tilgænge-
ligt på marked. 

Sælbestanden på et fornuftigt ni-
veau.
”Vi vil gerne have et kystnært 
fiskeri og en sælbestand som 
ligger på et fornuftigt niveau.                                                     
Målet er at vi skal se på sælen som 
noget positivt.” slutter forsker ved 
Havs- och Vattenmyndigheten Susan-
ne Viker.

På listen over nødvendige tiltag er 
fangstredskaber der sikre sælerne 
mest muligt og samtidig at finde en 
løsning på, den meget stramt re-
guleret sæljagt, hvorledes sælerne 
kan jages, når de er i nærheden af 
fangstredskaber og fiskepladser.

I forvaltningsplanen ses gråsælen også 
som en ressource og som et eksempel 
på aktiviteter der kan udbygges er sæl 
turisme og sæl safari. Derudover kan 
det være jagtturister og salg af sæl 
produkter, der kan bidrage positivt til 
opfattelsen af sælen som en ressour-
ce. Disse nye tiltag kræver dog en 
ændring af nuværende lovgivning.
 

Sælerne i Sverige

På grund af klimaforandringerne 
spreder sælernes færden sig på 
verdenshavene! Men prisen er at de 
medbringer sygdomme som sælpe-
sten der breder helt fra Antarktis og 
ned gennem de europæiske farvande 

og en del af Stillehavet!
Man anser det muligt at sælpesten 
kommer fra Grønland, hvor sælerne 
gennem årene er blevet immune over-
for denne sygdom, der er ved at brede 
sig i forskellige verdensdele.

Sælpest dræber 50.000 
sæler! 

Økologiske blåmuslinger er nemme at dyrke på line i Dan-
mark. Alligevel finder kun få vej til danskernes tallerkner, 
for vi kender dem ikke

Moules frites. En eksotisk og lækker ret, nogen drister 
sig til at bestille på ferien i Belgien eller Frankrig. Det er 
sådan set bare blåmuslinger med pommes frites, og i en 
del tilfælde er det ikke blot spiseren, der er turist – det kan 
muslingerne også være.
Årsagen er, at en meget stor del af blåmuslinger dyrket på 
liner i Limfjorden eksporteres til Europa.  

Økologisk, dansk, men ukendt her!

Formand i Randers FF
Brian Bagger, indtræder som suppleant 
i Forretningsudvalget .
Brian overtager Ulykkes, - og Bådforsik-
ringer                                    

DFF formand 

overtager efter Bjarke Thies-
sen, pladsen i Bierhvervsfi-
sker-Nævnet.                                   
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Tekst & foto: Karl Klausen, 
Thy - Mors Fritidsfiskerforening
 
Sidste ål røget ved juletid
Op mod Julen hængte jeg de sidste ål 
i røgeriet, så der var friskrøgede ål til 
julefrokosten. 
Kom da til at tænke på, det kunne 
være udbytterig for os, der allerede 
har et røgeri, plus de der går og sysler 
med ideen, hvis nogle erfarne røge-
mestre i medlemskredsen vil bidrage 
her i bladet med nogle tips, både 
omkring fisk og kød. Det være både 
kold – og varmrøgning.
Her på Skyumvej er det kun ål der rø-
ges, så jeg indleder med et lille bidrag.

En gryde med lage 
Når ålene er friskfangede eller optø-
ede lægges de i en gryde natten over 
(22.00 – 07.00 )med en lage beståen-
de af flg.: Til 1 liter vand tilsættes 50g 
fint salt og 50g farin. 

Røgeriet er gasfyret og varmes op til 
80 grader, røgesmuld er bøg og elm,

Ålen hænges op
 Efter at ålene er skyllet i rent vand, 
hænges de op i øjenhøjde, hvorefter 
de lige drypper af. Nu kommer så 
næste trin, hvordan får man ålene til 
at åbne sig? Jeg har ikke stor succes 
med de gængse metoder, så som 
lunkent vand eller høj temperatur, nej 
det er meget simplere med den store 
ukrudtsbrænder, her sker det lynhur-
tig og man skal ikke tænke på at ålene 
skal være tørre osv.
Efter endt arbejde med brænderen 
hænges ålene i røgeriet og tempe-
raturen sænkes til max.60 grader i 4 
timer, kan være plus/ minus afhængig 
af størrelsen.

Hilsen fra Thy 
- med ønsket om et godt fiskeri i det nye år,- og med røgede ål!

Den politiske opbakning til at lukke 
Kolding Havn begynder at smuldre, 
efter at fire byrådsmedlemmer har 
trukket deres støtte til planen, som 
blev vedtaget i november sidste år. 
Kovendingen kommer efter en proces, 
der fra både havnevirksomhederne og 
enkelte byrådsmedlemmer er blevet 
kritiseret kraftigt for at være forhastet 
og blottet for dialog med borgere og 
erhvervsliv.
- Der ligger noget selverkendelse i det, 
og vi er blevet klogere. Vi forsøgte 
internt at skaffe en høringsperiode, 
men forgæves, og vi mener, at der er 
plads til både havn og byudvikling, og 
at havnen har en fremtid, siger Hans 
Holmer (SF), til Jyske Vestkysten.

Foruden Hans Holmer består firkløve-
ret af partifællen Mette Voss, Enheds-
listens Benny Dall samt løsgængeren 

Hanne Dam, som tidligere i år brød 
med Socialdemokratiet. 
I stedet foreslår de fire nu, at havne-
virksomhederne på sigt flytter over på 
nordsiden af havnebassinet. Her kan 
arealerne udvides ved at lukke den 
tungt trafikerede Jens Holms Vej, der 
så skal erstattes af en ny vej over eller 
under havnen. 
På sydsiden, hvor langt de største 
erhvervsarealer i dag er placeret, 
vil de fire politikere frigøre plads til 
iværksættervirksomheder, socialøko-
nomiske virksomheder og offentlige 
arealer, ligesom der på længere sigte 
skal gøres plads til boligbyggeri. 
Den endelige procesplan for afviklin-
gen af Kolding Havn blev godkendt i 
byrådet den 25. september i år. For-
uden Socialdemokratiets Elvis Comic 
og Per Bødker Andersen, der har væ-
ret imod havnelukningen fra begyn-

delsen, stemte også det daværende 
byrådsmedlem for Venstre Pernille 
Oehlenslager Pedersen imod. 

- Jeg fortryder inderligt mit ja fra 
sidste år. Der var så meget vrede i 
byrådssalen den novemberaften, og 
der er enormt store følelser i den her 
sag. Jeg synes ikke, at forarbejdet til 
at træffe en beslutning om at lukke 
erhvervshavnen er gjort godt nok, og 
jeg kan ikke med ro i maven være med 
til at lukke virksomhederne på havnen 
på det her grundlag, sagde hun den-
gang til Jydske Vestkysten.
Hun blev efterfølgende løsgænger, 
indtil hun kort tid efter trak sig fra sin 
plads i byrådet.

 

Gevinst for Fritidsfiskerne!
Fire byrødder trækker støtte til havnelukning i Kolding
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Tekst og foto: Bruno Müller

FRITIDSFISKEREN var heldig at få en 
snak med Palle da han kom af cyklen, 
hvilket gav nogle minder fra Palle, der 
næsten nærmede sig at starte for 100 
år siden.
Palle har mange aktiviteter at se til i 
hverdagen, - så går turen også til Røn-
nerhavnen i frederikshavn hvor han 
har et af de røde huse.
Det gør han næsten hver dag og jævn-
lig går turen også til klubhuset som 
han holder meget af og kan slet ikke 
kan undvære at komme. Der får jeg en 
snak med gutterne over en kop kaffe.

-  Jeg er født i Hals, men har levet 
næsten altid i Frederikshavn. 
Uanset om man fisker eller ej, så er 
havnen for mig, ikke er noget uden de 
mennesker der også jævnligt kommer 
på havnen. Det har jeg svært ved 
at undvære ! Det betyder noget at 
komme her og være sammen med de 
andre. Hvad skulle jeg ellers lave? 
griner Palle medens han fortsætter 
med at fortælle!

- Hele min tilværelse har været et godt 
liv, hvor jeg altid har søgt at holde mig 
frisk!
 Det var ikke så godt da jeg en gang 
kølhalede båden og faldt ned fra sti-
gen og var tæt på at dø! 
Men det var dengang og jeg klarer 
mig igen fint i hverdagen, også nu  
hvor jeg bor alene i huset og finder 
det ikke nødvendigt at få nogen hjælp. 
Bare jeg syer ruser og garn til husbe-
hov og kan komme til banko fem gan-
ge om ugen,- så er jeg egentlig godt 
tilfreds og får fyldt skemaet godt ud.

Har du stadig båden!
- Ja det har jeg, men den står nu på 
land da den er lidt defekt, men den 
skal vi nok få ordnet og så må vi se 
hvad der skal ske med den. Ellers har 
jeg mit hus her på havnen og som jeg 
købte i 1987 da havnen var forholdsvis 

ny. Men så er der nogle venners huse 
som jeg hjælper med at vedligeholde.

Hvad foretog du dig i dine unge dage!
- Jeg kom i Marinen efter krigen og 
kommanderet til Minørholdet på vest-
kysten ved Esbjerg.
Hele vestkysten var spækket med for-
strandsminer og hornminer, og dem 
skulle vi uskadeliggøre på den ene og 
anden måde.  En af gangene blev vi 
nødt til køre miner væk fra stranden 
hvor vi ikke kunne sprænge. Uofficielt 
var vi tvunget til at køre dem på ladet 
af en lastbil op igennem gaderne i Es-
bjerg. I den tid boede vi på Sømands-
hjemmet og det gik fint og oven i 
almindelig hyre, havde vi et tillæg for 
at være på minørholdet.
Efter den tid kom jeg ombord på en 
patruljebåd der sejlede som vagt i det 
sønderjyske.

Palle du er altid i et pokkers godt 
humør og hvad er det der holder dig 
så godt i gang?
- Ja! Nu er samtalen er ved at få en 
ende da jeg har lidt travlt! Men min 
læge siger,- at så længe jeg arbejder 
og holder mig i gang,- er det jo ikke så 
skidt. 
Det er det der gør mig glad for tilvæ-
relsen.

Der er sikkert mange der misunder 
Palle! 

Palle på 93 år cykler flere kilometer hver dag
Et portræt af en 93-årig fritidsfisker der holder af havet, og ikke kan 
undvære duften af saltvand.
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Vejledende priser for kasko- og ansvarsforsikring 2020 
Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund

A = Indenbordsmotor med fast aksel
B = Påhængsmotor

Ansvarsforsikring kr. 214 (ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen)

Statsafgift på kaskoforsikringen er 1% af forsikringssummen!

Forsikringssum:  Selvrisiko:
Kr. 20.000 – 90.000 Kr. 3.000
Kr. 100.000 – 175.000 Kr. 4.000
Kr. 200.000 –  Kr. 8.000

Forsikringssum A) Kasko- og ansvar inkl. 
afgift

B) Kasko- og ansvar inkl. afgift

30.000 1.249 2.369
35.000 1.387 2.577
40.000 1.523 2.785
45.000 1.660 2.993
50.000 1.797 3.202
60.000 2.071 3.618
70.000 2.345 4.034
80.000 2.619 4.450
90.000 2.893 4.867

100.000 3.053 5.025
125.000 3.635 6.012
150.000 4.216 6.999
175.000 4.798 7.986

Der gives rabat på kaskopræmien hvis der er duelighedsbevis, hvis der er 
vagtordning på havnen, hvis båden er udstyret med tyverialarm og hvis 

fartøjet ligger i en godkendt A-havn.

Priserne er gældende for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort
Læs mere om Axus Nordic A/S samt download forsikringsbetingelserne her: www.axusnordic.dk

Kontakt os på tlf.: 7022 8070
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Tekst: Bruno Müller 
Foto: Pxhere.com

Det er en længe ventet hjælp og mu-
lighed for, at med havørnens voksen-
de bestand, at den kan få skarven til 
at frygte den endnu mere, og at den 
kan få dem yderlig til at forlade deres 
ynglepladser.
Man kan jo få den tanke at skarverne 
flygtede et andet sted hen, så man 
faktisk bare flyttede problemet.
Men det kan der være delvis tvivl 
om, i det at der sidste år, i 2019 med 

de 30.469 reder hvor skarverne har 
ynglet, er der nu godt 1000 færre 
skarvpar der har haft sin base et eller 
andet sted.
 Vi må, for nogen, glæde os over at 
havørnen, rydder op og har fået skar-
ven til at flygte bare ved forekomst af 
dens indsats med at rydde op i de ca. 
70 kolonier vi har i landet.
Det er delvis effektive resultater efter 
ørneangreb, at bestanden i kolonierne 
er væsentligt forringet i for eksempel 
Brændegård sø på Fyn, der er den 
største og Tofte sø i Nordjylland med 

en kraftig reducering som de fleste 
hvor fritidsfiskere har problemer med 
dem.
En skarvkoloni herhjemme har i den 
sidste halve snese år været af en 
størrelse på  ca. 400 par,- hvor der 
i modsætning til for 30 år siden var 
godt 1000!
Det er for fritidsfiskerne en stor hjælp, 
at Naturstyrelsen og alle de private 
med tilladelse,- nu får assistance fra 
Havørnen med at bekæmpe Skarven. 
Og så må vi se frem til at ”lade natu-
ren gå sin gang”!

Danmarks effektive Skarv-Jæger
Havørnen spiller en god rolle med at få skarvbestanden til at gå tilbage!

Mariager Fjord Fritidsfiskerne
God aktivitet med Skrubbeyngel 
og nedskydning af Skarv   
Her ved årsskiftet er der tid til at se tilbage på 2019.
Vores skrubbeprojekt gik godt, hvor der blev sat 20.000 
skrubbeyngel ud i Mariagerfjord for første gang. Der går 
endnu ca.2000 stk. på Venø, hvoraf 1000 skal tibbes og ud-
sættes her først på året, og det er med henblik på at følge 
dem, og konstatere hvor mange lander under Skarvkoloni-

en ved Kilstrup sø, og hvilket som undersøges til efteråret.
Vi er godt i gang med opfølgning på skrubbe projektet, 
hvor vi har ca. 50 moderfisk gående til strygning der fore-
tages i marts måned og vi håber så på et tilsvarende godt 
resultat som i 2019.
Angående regulering af Skarv ved Kilstrup sø, blev der 
skudt 81 i efteråret, og hertil kommer ca. 25 ved fritids-
fiskeres fastslående redskaber og indsatsen fortsættes i 
første kvartal i 2020.

Indkaldelse med mail       
Væsentlige ændringer fra vores seneste afviklede general-
forsamling i Mariager, hvor vi fik nu kasserer.
 Stor tak til Henning, som har haft tilknytning til afdelingen 
i over 30 år og velkommen til Erik Arendt.
Vi ser os nødsaget til at følge udviklingen i samfundet og 
blive digital, dvs. korrespondance, vil fremover foregå på 
mail eller sms,til alle jer som ikke deltog på seneste ge-

neralforsamling, og sørg for at melde mail og mobil nr til 
Esben Pedersen tlf 42 95 30 05.Esben har påtaget sig den 
fornemme opgave, at være bindeleddet fra forening til 
medlemmerne. Tusind tak til Esben.

Vi har set os nødsaget hertil, da postvæsenet fungerer dår-
ligere og dårligere, så flere breve ikke når ud til medlem-
merne rettidig, f.eks. til en generalforsamling som er vigtig.                                                                                           
Håber på forståelse her for, og på forhånd tak. Med venlig 
hilsen Finn Frandsen, formand 
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1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning  
5. Regnskab ved kassereren  samt for-
slag til kontingent (230.-) for 2020
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse På valg er: Hen-
ning Pedersen -  Willy Axelsen
8. Suppleanter til bestyrelse. på valg 
er: Gert Sørensen - Ole Pedersen
9.  Valg af revisorer. På valg er: Mi-
chael Helm - Hugo Jørgensen
10. Valg af revisorsuppleant. På valg 
er: Niels Chr. Olsen
11. Eventuelt

1.  Harald Jensen blev valgt som 
ordstyrer.  Harald takkede og læste 
dagsorden op.

2.  Harald sikrede sig dagsorden var i 
overensstemmelse med vedtægterne.                                                                                 
Dagsordenen blev godkendt af 15 
fremmødte medlemmer ud af 89 
medlemmer i foreningen.

3. Stemmetællere blev Niels Chr. Ol-
sen og Gert Sørensen.

4. Formanden Henning Pedersen kom 
vidt omkring i sin beretning.  Den 
detaljerede beretning kan om ønskes 
tilsendes via mail. Henvendelse: Tlf. 
nr. 51 52 80 51 eller mail: glkvej@
gmail.com
Bestyrelsen har deltaget i hovedfor-
bundets møde medio marts.
På landsplan er der 18 lokalforeninger 
med omkring 2000 medlemmer.
Bladet bliver i dag omdelt af Blad-
kompagniet, som er mere stabil med 
omdeling end tidligere omdeler. 
Forsikring ved Codan dækker op til 
200.000 kr under forudsætning af at 
man bruger redningsvest.
Formanden fortalte, at flere for-
eninger ønsker tilladelse til fiskeri 
med ruser i de lukkede perioder med 
torskeruser eller åleruser med monte-
ring af vindue, så ål i ruse undgås.  En 
tilladelse hertil, er endnu ikke god-
kendt.
Det blev fortalt, i hvilket omfang 

Fiskerikontrollen kontrollerer og 
konfiskerer fiskeriredskaber, som ikke 
lever op til lovligt fiskeri. - Bøde pr. 
ulovligt redskab kr. 2.500 Sportsfiskere 
har tilladelse til kontrol af redskaber i 
ferskvand. Sportsfiskere har søgt om 
tilladelse til kontrol af fritidsfiskeres 
redskaber men har ikke fået tilladelse.
En mulighed for salg af fisk i havne 
hvor der ikke udøves erhvervsfiskeri er 
under udarbejdelse, men ikke vedta-
get endnu.
Der arbejdes på et anderledes regel-
sæt for erhvervelse af fisketegn, så at 
fisketegn skal betales af alle, uanset 
om man er lyst- eller fritidsfisker. 
Prisstigning på fritidsfiskertegn kan 
forventes.
Fiskeri med ruser er forbudt i perio-
derne 10. maj til 31. juli og 1. dec. til 
29 marts
Nordsøcentrets forsøg med åleopdræt 
er med succes indtil ålene er 5 til 6 
uger gamle. Men derefter begynder 
de at dø. Det kan evt. skyldes en 
foderblanding. Det undersøges for 
tiden at kontrollere maveindholdet på 
forskellige stadier på deres vandring. 
Åleudsætning I området hvor Hen-
ning sætter ud, er der tildelt 70.000 
ål. Der bliver givet et tilskud fra EU på 
75% til udsætning i søer og vandløb. 
Der arbejdes på at få større beløb til 
udsætning langs kyster og fjorde.
Formanden fortalte om forskellige 
former for aflivning af ål, da der har 
været en sag med bøde på 10.000 kr, 
da der var anvendt salmiakspiritus 
som aflivning.
I Danmark er der lidt over 30.000 yng-
lende skarv par. Det er en tilbagegang 
på ca. 4%. Der er 70 skarvkolonier, og 
det er en tilbagegang på 6. Tilbage-
gangen skyldes i høj grad havørnens 
fremgang.
Sæler er et stort problem, som mi-
nisteriet er gjort bekendt med. Der 
arbejdes for tiden med forsøg med 
regulering af sælen ved Bornholm.
Fritidsfiskere har svært ved at blive 
bierhvervsfiskere, da der kræves 
kursus og krav til båden, som er dyre 
omkostninger.
Ved anvendelse af flag på fiskeredska-

ber må alle farver anvendes undtagen 
hvid.
Fiskeriregler er nu kommet i fritidsfi-
skernes blad.
For skrubbens vedkommende er der 
ingen fredningsperiode eller mind-
stemål. Ligeledes for rødspættens 
vedkommende er der ingen fredning, 
men der er mindstemål på 27cm.
Undervandsfiskeri med dykkerflasker 
er forbudt. Uden flasker er fiskeriet 
tilladt, fra solopgang til solnedgang og 
med en afstand til udsatte fiskeredska-
ber på 300 meter.
For fritidsfiskere er der 50 meters 
afstand for garn, krogliner, kasteruser, 
hummertejner og kinatejner. Ålerør 
må ikke anvendes til fiskeri.
Angående medlemmer i vores lokal-
forening er der en lille tilbagegang, 
det er meget svært og få unge med-
lemmer.  Beretningen blev godkendt.

5. Bjarne Dam Jensen gennemgik års-
regnskabet, som viste et overskud på 
754 kr. Bjarne delte selv indbetalings-
kort ud, hvilket var billigere end ved 
Post Danmark. Uændret kontingent kr. 
230,00.  Regnskab blev godkendt.

6. Indkomne forslag var der ingen af.

7. Der var genvalg af bestyrelsesmed-
lemmer: Henning Pedersen og Villy 
Akselsen.

8. Der var genvalg af bestyrelses-
suppleanter: Gert Sørensen og Ole 
Pedersen

9. Genvalg af revisorer Michael Helm 
og Hugo Jørgensen

10. Niels Chr. Olsen genvalgt som revi-
sorsuppleant

11. Ved eventuelt blev diskuteret bø-
dekursus & tilskud hertil. Bestyrelsen 
undersøger muligheden for kursus og 
egnede lokaler. Ordstyreren afsluttede 
generalforsamlingen.

Hals og Omegns Fritidsfiskerforening Generalforsamling
Torsdag den 3. 0ktober 2019 kl. 19.00
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Aflivning af ål - Vi har ”gravet” et lille tillæg frem: 

Generel udtalelse:
Rådet finder ikke, at aflivning af ål ved 
anvendelse af nedlægning i isvand, 
salt, overhældning med en opløsning 
af salmiakspiritus i vand, kvælning 
med CO2 eller frysning er dyreværns-
mæssigt forsvarlige metoder til afliv-
ning af ål, idet de ikke opfylder kravet 
om, at aflivning skal foregå så hurtigt 
og smertefrit som muligt.

Spørgsmål:
Såfremt man ønsker at undgå deka-
pitering af ålene, kunne en korrekt 

udført bedøvelse/aflivning med elek-
tricitet så anses for at være en dyre-
værnsmæssig forsvarlig metode?  
”Rådet skal indledningsvis anføre, at 
det er problematisk at angive sikkert 
dokumenterede og dyreværnsmæssigt 
forsvarlige aflivningsmetoder.
”Rådet finder på baggrund af ovenstå-
ende oplysningerne i ovenfor nævnte 
litteratur om emnet, at en korrekt 
udført bedøvelse/aflivning med elek-
tricitet er den aflivningsmetode, der 
bedst kan opfylde de dyreværnsmæs-
sige krav og samtidig er en praktisk 

håndterbar metode.
Rådet kan derfor med vores nuværen-
de viden anbefale metoden til afliv-
ning af ål”
”Rådet vurderer således såvel dekapi-
tation med efterfølgende knusning af 
hovedet som elektrisk bedøvelse/afliv-
ning som fuldt forsvarlige metoder til 
aflivning af ål, idet det forudsættes, at 
begge metoder udføres korrekt”

Sådan skrev ”Det Veterinære Sundhedsråd” for seks år siden!
                     

Overfiskeri!
Overfiskeri ødelægger EU’s ha-
vområder og deres rigdomme. 
Hvis der ikke bliver skredet til 
handling nu, vil overfiskeri få 
katastrofale følger for vores 
fiskebestande og de samfund, 
der er afhængige af, at der er 
masser af fisk i havet.
I år er der en række gode mu-
ligheder for at ændre på den 
dårlige udvikling, men vi har 
brug for din hjælp til at over-
bevise politikerne om at skride 
til handling. Vi håber, at du 
vil bakke op om vores under-
skriftsindsamling og kræve, at 

dit lands fiskeriminister sætter 
hårdt ind over for overfiskeri.

Sagens kerne
EU’s medlemslande har heldig-
vis allerede skrevet under på 
en lov, der skal stoppe over-
fiskeri. Desværre bliver loven 
ikke tilstrækkeligt håndhævet 
af de selvsamme medlemslan-
de. Det kan ende med at blive 
katastrofalt for vores havområ-
der og fiskebestandes fremtidi-
ge sundhed. 

For høje fiskekvoter og 
udsmid af døde eller 
døende fisk ødelægger 
vores fiskebestande. 
Hjælp os med at vende 
skuden i den rigtige ret-
ning 
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Tekst: Erik Andersen, Ringkøbing

”Hensigten med gruppen er, at det 
skal være et sted, hvor der vises bille-
der og hvor vi kan lære hinanden om 
regler og give hinanden lovlige fiduser, 
samt "prale" lidt overfor hinanden, 
men sproget skal være sober. Grup-
pen er ikke et sted for diverse salg og 
salgstilbud, dog er fiskegrej undtaget. 
Administrationen forbeholder sig 
retten til at slette salgs-annoncer, som 
skønnes ikke at være relevante for 
gruppen.”
Gruppen er neutral, således at alle 
der har lyst, uorganiserede såvel som 
organiserede, som kan se en opgave 
ved at være medlem i Gruppen, også 
kan være det.   Gruppen ledes og 
overvåges af tre, ”Administratorer”:  
En fra DAFF og to fra DFF  Gruppens 
medlemstal er støt vokset siden opret-
telsen. 

 Gruppens medlemstal er d. 16. janu-
ar 2020 på 3370 medlemmer og det 
er medlemmer, som er meget aktive 
og yder gode bidrag til Gruppen. De 
gode bidrag i Gruppen, er i form af  
iderige indslag.
Indslagene kan til tider opfordre til og 
kan igangsætte heftige diskussioner.  

Diskussionerne kan være informative 
og indlærende, hvilket er gruppens 
ide og hensigt. frem.

Medlemmerne er meget velkomne 
til at deltage med aktuelle indlæg og 
medlemmerne gør det også i stor stil.

Hvem er i gruppen Dansk Fritidsfiskeri?
Dansk Fritidsfiskeri er en Facebook-gruppe som oprettedes 24. marts 2013.

Ikke glade for muslingeskrab i Kalø Vig 
Fritidsfiskere undrer sig: Hvorfor er 
her ingen fisk længere?
 
Muslingefiskeri er en af presfaktorerne, som påvirker flora 
og fauna i Kaløvig. Det er dog ikke den væsentligste. Den 
væsentligste årsag til tilbagegangen er i følge Aarhus Uni-
versitet (undersøgelse 2018) udledningen af kvælstof og 

fosfor fra landbruget og bysamfundene. Dette kombineret 
med stigende havtemperaturer bevirker, at flora og fauna i 
havet lider. Det er et stigende problem langs hele østkysten 
af Jylland syd for Århus,- og var helt sikkert medvirkende til 
de miserable forhold. 

Altså en meget kompleks problemstilling.   
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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

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 29. november.  

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.
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Tekst: Bruno Müller

Med den nye lov, der blev vedtaget i 
december sidste år, betyder det også 
for Rønnerhavnen, at der ved fremti-
dige projekter, især byggeri, der kan vi 
se frem til mindre administration og 
flere muligheder der kan understøtte 
vores lokale udvikling. Kommunen har 
længe ventet på svar om ansøgningen 
der vedrører ønskede projekter på 
havnen,- og dermed også vores med 
eks. sørøverskibet, udvidelse med 
huse, og mere.
Det ligger i kortene, at denne ophæ-
velse af strandbeskyttelsesloven er 
vigtig for os, da det nu åbner gode 
muligheder for at udvikle havnen 
endnu mere.

Mange ansøgninger
Det skulle være muligt med nænsom-
hed at, der på de ca.7500 kilometer 
kyst,- og strand vi har i Danmark, at 
der punktvis godt kan åbnes for frem-
synethed og med den lokale udvik-
ling ,uden at komme til at ødelægge 
naturen.
Årsagen til at man politisk har vurde-
ret det positivt, er at de 111 arealer 
der ligger i sammenhæng med be-
byggelse og rummer ikke væsentlige 
naturværdier. Derfor ophæver miljø-
ministeren strandbeskyttelsen helt 55 
steder og delvist 56 steder. I alt havde 
47 kommuner søgt om ophævelse ved 
166 lokaliteter.

Fakta
Ved lovændring i 1999 blev det 
vedtaget, at strandbeskyttelseslinjen 
og klitfredningslinjen skulle indlæg-
ges i matrikelkortet og registreres i 
matrikelregisteret. Det blev samtidig 
vedtaget, at miljø- og energiministe-
ren skulle sætte linjerne i kraft amtsvis 
i modsætning til oprindelig for hele 
landet på én gang.
I 1994 besluttede Folketinget at 
udvide naturbeskyttelseslovens 
strandbeskyttelses- og klitfrednings-
zone fra 100 m til 300 m fastlagt efter 
nærmere definerede bestemmelser. 
Hovedsigtet er en bedre beskyttelse af 
de åbne og i særdeleshed de uberørte 
kyststrækninger.

Strandbeskyttelseslinjen ændret
Med ny lov er det nemmere for havnen at udvikle sig

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 bæ-
redygtig og ansvarlig vis. udover fiskeri 
og akvakultur, er der mange andre, 
som ønsker at få andel i udnyttelsen 
af havets naturressourcer og derfor er 
det nødvendigt med en stærk forvalt-
ning som kan sikre balance 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.

Havet forurenes og bestandene under pres  
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Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden blad 5-2019 fået 36 nye medlemmer

Torsken er lille og mager. Den sulter 
ihjel, siger  Peter Löfgren.

Forskere advarer om, at antallet af 
moden torsk i det østlige Østersøen 
og Kattegat bliver færre . Men det 
handler ikke kun om at blive færre - 
mange er også sultende og fulde af 
orme.  - Det sidste år har jeg forsøgt 
at finde stor torsk i Østersøen. Jeg 
har rejst med fremtrædende forskere, 
fiskere og de bedste dykkere, men 
det er ikke lykkedes os. Torsken er lille 
og mager. Det sulter ihjel, siger han i 
Morning Studio.

Parasitten har dræbt torsk
Det viser sig også, at flere torsk er 

fulde af maske. Masken kommer fra 
sælerne, der er blevet mere og mere 
i Østersøen.  I sælernes fæces er æg, 
som små fisk får. Når torsken på sin 
side spiser disse fisk, kommer parasit-
ten ind blandt andet i tran.
- I hver torsk, vi finder, er der nu 
denne parasit. Det er ikke kun grimt 
at spise det, men det skader også 
torsken, siger Peter Löfgren.

Hvordan påvirker dette os menne-
sker?
- Vi kan også blive syge og få mavepro-
blemer. Men du kan tilberede den, så 
masken forsvinder, eller du fryser den. 
Men problemet påvirker ikke kun os 
mennesker, men torsken dør. Hvis den 

forsvinder, stiger algeblomsten, det 
betyder, at vi får døde bundforhold, 
hvor der ikke findes noget Hvis den 
forsvinder, stiger algeblomsten,

Det betyder, at vi får døde bundfor-
hold, hvor der ikke findes noget liv.       

Tynd og fuld af parasitter 
Sultende og fuld af parasitter. Her giver det den dystre situation af torsken i 
Østersøen.

To Havbars per dag må du tage med 
hjem fra fiskeriet og det gælder fra 
perioden 1. marts og til 30. november 
2020.

Med hensyn til Havbarsen mindstemål 
så er mindstemålet stadig 42 cm. Det-
te gælder i Nordsøen fra Hanstholm i 
nord ved vestkysten og sydover.

Men ligeledes på Vestkysten nord 
for Hanstholm og op i Kattegat, 
men også i de indre danske farvan-
de, - gælder der ingen begrænsnin-
ger i forhold til antallet af fisk, der 
må tages med i land, men husk at 
mindstemålet på 42 cm stadig gæ-
ler i Skagerrak og Kattegat, og dog 
undtagelsesvis ikke i Østersøen.                                                                              

Sæsonen strækker sig typisk fra Juni 
til September og nogle gange til 
oktober. Hvis du gerne vil sætte dig 
yderlig ind i reglerne, anbefales at 
læse dem på :

https://fishmania.dk/havbars-fiskeri-
havbars-her-finder-du-dem/

Havbarsen dobler op i 2020                   
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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 over 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


