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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: 

Vi har lige det du skal bruge for at blive forårsklar  
Skal dine net repareres eller skiftes ud? 

Måske skal båden forkæles med ny bundmaling? 

Kik på webshoppen og ring bare, hvis du har spørgsmål! 

BEMÆRK! VI HAR FÅET NYE ÅBNINGSTIDER I BUTIK OG KONTOR PR. 1. APRIL 2020 

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00  Fredag kl. 7.30 -13.00 

Om fredagen kan Jess Rasmussen og Tom Nielsen kun træffes på telefonen fra          
kl. 7.30 - 16.00 og ikke i butikken. Jess: 40 26 26 11  Tom: 40 35 60 87 

Følg os på  Facebook.com/daconet.dk 

Vi kender forholdene til bunds! 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

På grund af Corona krisen, måtte 
vi desværre udskyde forbundets 
årsmøde. Alt ansvarlighed bød os 
at følge regerings appel om ikke 
at samles i større forsamlinger. 
Ikke fordi vi overskred det anbe-
falede antal, men i lyset af gen-
nemsnitsalderen og det faktum 
at mange var i risikogruppen hvis 
uheldet var ude. Så det er med en 
god mavefornemmelse at mødet 
blev aflyst. Forretningsudvalget 
indkalder til et årsmøde, når fa-
ren er drevet over.

Den nye sælbekendtgørelse har 
været i høring, og igen må vi 
erkende at der ikke er mange 
værktøjer i den, som fritidsfisker-
ne kan bruge til noget. Dette har 
vi selvfølgelig påtalt i et hørings-
svar til Miljøstyrelsen, i skrivende 

stund er den endelige bekendtgø-
relse ikke offentlig gjort endnu, 
så vi ved ikke om vi er blevet 
hørt.

Der er bekymringer omkring 
hummerfiskeriet i Limfjorden, 
og et møde har været afholdt 
på Skaldyrscenteret Nykøbing 
Mors. På mødet deltog 57 per-
soner, mest fritidsfiskere, men 
også en del erhvervsfiskere. Der 
var enighed om at der er pres på 
fiskeriet! Men spørgsmålet var, - 
hvad skal værktøjerne være for 
at nedbringe presset? Min per-
sonlige overbevisning, er at det 
værste pres er ved at forsvinde, 
i det jeg har registreret væsent-
lig færre garn i fjorden over de 
sidste par sæsoner. Gad vide om 
fiskerikontrollen kan bekræfte 
dette. De var slet ikke tilstede på 
mødet.

Fiskeriministeren afholdte d. 28/2 
et møde i København omkring 
fiskeriet i Østersøen. Det er helt 
tydeligt at torsken er under pres. 
Af de indslag der var på mødet, 
står det klart at den førstegangs-
gydende torsk er gået fra 60 cm. 
til 35 cm. på grund af fødeman-
gel. Det viser sig at den føde som 
torsken foretrækker i Østersø-

en er forsvundet fra torskens 
foretrukne område, men at den 
stadig findes længere oppe i den 
Botniske bugt, men at torsken 
ikke trækker der op, og hvor dens 
føde nu findes. En heller ikke 
uvæsentlig detalje er at antallet 
af sæler i Østersøen er eksplode-
ret. En situation vi har gjort Mil-
jøstyrelsen opmærksom på, også 
kan ske i resten af landet, hvis 
der ikke handles nu, og at man i 
den forbindelse skal indtænke fri-
tidsfiskerne i en sæl - regulering i 
resten af landet.  

Formanden.

Naturen og vandmiljøet mistede en af sine 
helt store stemmer, da Verner W. Hansen, 
formand for Danmarks Sportsfiskerforbund 
fredag d. 7. februar døde i sit hjem i Kolding 
efter kort tids sygdom.  Verner har dermed 
fanget sin sidste fisk, men han har gennem 
sit store arbejde for dansk lystfiskeri samti-
dig sikret sig, at der er rigeligt med fisk til 
resten af de danske lystfiskere.

Æret være hans minde

Sportsfiskernes formand 
Verner Hansen er død
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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 
Børge Boe Pedersen
Hærvejen 111
6230 Røde Kro 
Tlf.: 30 27 53 71
bbp.nsf@gmail.com

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
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Redaktøren
I skrivende stund er der ingen tvivl 
om at Corona Virus er et af de mest 
brugte ord for øjeblikket: ”Pas på hel-
bredet” og efterfølgende “Aflysning”.
Det skyldes der  ligeledes fornuftigt, 
- af vores forbunds egen aflysning af 
Årsmødet!
Medens også flere af vore lokalfor-
eningers generalforsamlinger, som de 
også selv tog initiativ til, at varsle det 
samme!

Det lykkedes at få oplysningerne på 
hjemmesiden i nogenlunde tid,- dog 
var det i tidsnød vedrørende Års-
mødet den 14 marts, der var lige på 
”Kanten”. Det lykkedes samtidig med 
at formanden klarede det og varslede 
pr. mail og telefon.

Når jeg nævner, at dette fremkom-
mer i skrivende stund,- og at det er 
naturligvis et øjebliksbillede – samt et 

usikkert billede af dagligdagen. Men 
uanset, så er det mit ønske at bladet 
udkommer til tiden. Jeg mener at 
det ikke p.t. er nogen overdrivelse at 
situationen er mildt sagt dynamisk, 
for den udvikler sig time for time og 
dag for dag

 

Fritidsfiskere og drukneulykker
- af Bruno Müller
 
Der forår i luften! - og vi kan forvente 
mere aktivitet med fritidsfiskerne på 
havet!
Desværre perioden også hvor der 
registreres flere drukneulykker.

Hverdagen bliver ofte for de pårø-
rende uoverskuelig og kaotisk efter 
at have mistet sin kære i forbindelse 
med f.eks. en drukneulykke. 
Det er desværre en realitet, at fritids-
fiskere gennem en årrække, altid har 
ligget blandt de øverste på listen af 
omkomne.

I den periode, var alt for mange der 
mente, at man ikke havde brug for at 
have redningsvesten på under fiske-
riet!
Man var dengang og ligesom nu, om-
fattet af den ældgamle bekendtgørel-
se fra 1992,- med, at bare vesten var 
ombord med én til hver af dem som 
var der.
Min holdning, er,-selv om nogen er 
uenig, ”at hvad hjælper det når fri-
tidsfiskeren ved et uheld er faldet ud 
” - og at vesten så f.eks. ligger i jollen 
der driver.
Det skal nævnes at vi i Dansk Fritids-
fiskerforbund også dengang ligesom 

nu, havde og har en Dødsulykkesfor-
sikring for vore medlemmer på p.t. 
200.000,- kr., -der blev udbetalt til de 
pårørende ved en drukneulykke. Den 
gang konstaterede vi, at disse hændel-
ser var der for mange af.
Derfor er det tilfredsstillende, at fra 
2017, hvor vi fik indført den nye regel i 
policen med forsikringsselskabet, hvor 
der står: Ligeledes for at der er dæk-
ning ved drukneulykker, - skal vesten 
bæres under sejlads hele året.”
I de nævnte tre år har vi i forbundet 
ikke haft en eneste drukneulykke!                                             

 

Medlemskontoret har ordet
Kære Venner, disse tider taget i be-
tragtning hvor Danmark er mere eller 
mere nedlukket på grund af Corona 
virus pandemi, kan jeg love jer for at 
medlemskontoret ikke er ramt, der 
kommer dagligt rettelsers og ændrin-
ger til postlisten, og der er heldigvis 
væsentligt flere indmeldelser end 
udmeldelser.

Sidste år var et middelgodt år hvad 
medlemstilgang angik, som skrevet i 
sidste blad fik vi en netto forøgelse i 
tilgangen på 82 medlemmer. 

Fra 1 januar til blad 1 udkom fik vi 16 
nye, og i skrivende stund den 20 marts 
er der tilgået yderligere 46, og der er 
stadig en måned til i sidder med dette 
blad i hånden. Et tal jeg er rigtigt stolt 
af, og fortsætter i det gode arbejde i 

lokalforeningerne, runder vi nok 2000 
medlemmer sidst på sommeren. Jeg 
vil godt allerede nu udlove en fin lille 
præmie, til overrækkelse på årsmødet 
næste år, til den lokalforening der 
indmelder medlem nr. 2000. 

Der kommer stadig lidt reklamationer 
fra medlemmer der ikke modtager 
bladet, så sørg for at i har jeres navn 
på postkassen, det er ikke nok at 
have en postkasse siddende ude ved 
havelågen, og så navnet siddende på 
hoveddøren, de af myndighederne 
udstukne regler siger at postkas-
sen skal stå i skel, og den skal være 
tydeligt mærket med navn, så der ikke 
hersker tvivl over hvem der bor på 
adressen. Der var 0,4 % der reklame-
rede for manglende blad nr. 5-2019, 
og 0,55 % til blad 1-2020. Myndighe-

dernes krav til distributører siger 5 %. 
Bladkompagniet har en gennemsnitlig 
fejlmargen på 2,8 % og Post Nord på 
3,5 %, så selv om de der bliver for-
bigået af den ene eller anden årsag, 
og mener vi skal skifte tilbage til Post 
Nord, så er det stadig den bedste 
distributør vi benytter os af.
Der var 0,4 % der reklamerede for 
manglende blad nr. 5-2019, og 0,55 % 
til blad 1-2020. Myndighedernes krav 
til distributører siger 5 %. Bladkom-
pagniet har en gennemsnitlig fejlmar-
gen på 2,8 % og Post Nord på 3,5 %, 
så selv om de der bliver forbigået af 
den ene eller anden årsag, og mener 
vi skal skifte tilbage til Post Nord, så 
er det stadig den bedste distributør vi 
benytter os af.
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Åbent Hus!
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening.

Der inviteres hermed til Åbent Hus hos: Venoesund Fisk og Skaldyr Aps.
Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.                                                                            

Lørdag d. 6. juni 2020 kl. 11.00

Venø færgen sejler hver hele og halve time fra Kleppen. Vær derfor i god tid.
Alle interesserede, også børn og ikke medlemmer er velkomne.

Foreningen vil være vært ved en Øl eller sodavand samt en pølse med brød fra grillen.
For de som kunne tænke sig at smage på vores berømte Østers, er dette også en mulighed.

Venligst SMS antal deltager senest d.30/5 til 25 35 62 98 af hensyn til indkøb af pølser.
p.b.v. Arne Rusbjerg, formand.

Fiskerne i Kaløvig Bådelaug skrev igen 
d. 24/2. 2020 til fiskeriminister Mo-
gens Jensen og gentog deres opfor-
dring til at lade havbunden være i fred 
i Kalø Vig og Århus Bugt for muslinge-
fiskeri. 
Fiskeriministeren svarede den 13/3. 
2020. Han skriver, at der på nuværen-
de tidspunkt ikke foreligger et biolo-
gisk grundlag, som kan berettige en 
total lukning af fiskeriet efter muslin-
ger i Kalø Vig, når fiskeriet i dag drives 
lovligt i overensstemmelse med Mus-
linge,– og Østerspolitikken og med 
respekt for de særlige forhold, der gør 

sig gældende i lokalområdet. 
Vor argumentation om at lade vigene 
omkring Mols være gyde-, opvækst og 
fourageringsområde for fisk og hav-
fugle har desværre ikke gjort indtryk 
på ministeren. 

Fiskerformand Birgitte og skriver-
karlen vil om få dage mødes med en 
repræsentant for Landsforeningen 
Levende Hav, som gerne stiller deres 
ressourcer til vor rådighed. Tanken er 
at lave et event sidst på sommeren på 
kajen i KBL med deltagelse af sejlere 
fra vor egen klub, hav– og strandjæ-

gerne samt fiskerne i KBL. Her vil vi i 
et stort telt på kajen og med baggrund 
af Landsforeningens aktionsskib, 
kutteren ”Anton”, som øjenfang over 
2 dage fortælle offentligheden, hvad 
havet og vore muligheder for at udøve 
vore fritidsinteresser betyder for os. 
Her bliver der også mulighed for at 
drage havmiljø og muslinge-fiskeri 
ind i diskussionerne. Pressen vil blive 
inviteret.

Har du lyst til at læse hele Mogens 
Jensens brev, så gå til side 22 her i 
bladet.(Red.) 

Efterlysning: Biologisk grundlag 

Fritidsfiskerne i Kalø Vig er ikke tilfreds med 
ministerens svar!

Færgen er klar Formanden demonstrerer østers-spisning 
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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 

- 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.

Bliv mere tryg på vandet med 
SejlSikkert Alarm 

Download SejlSikkert Alarm-appen og 
bliv mere sikker, når du skal en tur på 
vandet. Mere end 11.000 personer 
har allerede downloadet appen, og 
77 % af appens brugere svarer, at de 
føler sig mere sikre på vandet, når de 
bruger SejlSikkert Alarm. 

SejlSikkert Alarm Bliv klogere på 
SejlSikkert Alarm kan downloades 
gratis og egner sig til alle, der færdes 
på vandet i deres fritid. Den skaber 
øget sikkerhed, fordi du med et enkelt 
klik på mobilen kan slå alarm direkte 
til Joint Rescue Coordination Centre 
(JRCC). Samtidig kan redningsmand-
skabet se positionen for alarmopkal-
det. Bruger du SejlSikkert Alarm, øger 
du chancerne for at få hurtig hjælp, 
hvis du kommer i nød. Rednings-
mandskabet kan se din position, når 
du slår alarm, så de hurtigt kan sende 
hjælpen af sted, og de kan søge mere 
præcist efter dig. 
- Appen er en væsentlig opgradering 
af sikkerheden, fordi den automa-
tisk oplyser din position, når du slår 
alarm, og du kan tracke din rute, så 

man kan se din færden, hvis du plud-
selig ikke giver lyd fra dig som aftalt. 
Hvis uheldet er ude, og du falder i 
vandet, kan appen være den, der gør, 
at du bliver fundet hurtigt og redder 
livet, siger Sten Emborg i Søsportens 
Sikkerhedsråd, specialkonsulent.
En anden fordel ved appen er, at 
dine pårørende på land har bedre 
mulighed for at slå alarm, hvis du ikke 
vender hjem fra fisketuren som aftalt. 
Appen sender automatisk besked til 
dine selvvalgte nødkontaktpersoner, 
hvis du ikke melder ”Alt ok” på et på 
forhånd aftalt tidspunkt. Samtidig kan 
du dele din tur med venner, familie 
eller klubkammerater, som på den 
måde kan følge med i, hvor du befin-
der dig. 
Hvis du gerne vil øge din egen sik-
kerhed og samtidig sørge for at dine 
pårørende er trygge ved at sende 
dig på fisketur, så download appen 
ganske gratis. 

Appen kan downloades i App Store 
og Google Play.
 

Læs mere om SejlSikkert Alarm-app her: http://www.soesport.dk/Sider/Sikkerhed/SejlSikkert-Alarm.aspx. 
SejlSikkert Alarm appen kan du:
Registrere din båd med foto og kendetegn
Tilknytte et antal nødkontaktpersoner fra din mobils adressebog
Tracke din rute, så redningsmandskabet kan spore din færden 
Slå alarm med et enkelt klik på mobilen
Oprette en sejlplan med rute og ankomsttidspunkt
Sørge for, at dine pårørende får besked, hvis du ikke melder i appen, at din tur er godt afsluttet
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Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

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

Dialogmøde om fremtidens fiskeri i Østersøen
Pårørende får udbetalt forsikring ved drukneulykker

SE DIVERSE AFLYSNINGER HER PÅ FORSIDEN
Årsmøde 2020 er aflyst

” Høringssvar vedr. sæler”
Lokalforeninger! Nu kan der igen søges  ved LOKALFORENINGSPULJEN i Friluftsrådet

Gør det nemt at få et Fisketegn
Lokalforeninger! Nu kan der igen søges fra ”LOKALFORENINGSPULJEN”

Fritidsfiskertegnet Kom nemt i gang med at fiske
Fiskerikontrollen i arbejde”

Årsmøde i Forbundet
Høringssvar vedr. Sæler

Ved køb af Fritidsfiskertegn
Dødsfald

” Fiskeplejen & Fisketegnet hænger sammen”
DTU Aqua: Kom til møde og del din viden om hummerfiskeri i Limfjorden!

Fritidsfiskerne i Kalø Vig ved Århusbugten har problemer!
”Indsigelse mod muslingeskrab i Kalø Vig”

Antallet af Gråsæler er eksploderet

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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MarineXperten er blevet stor! 
Åbent Hus arrangementet i Frederikshavn atter en stor succes!  
Den 7. marts slog MarineXper-
ten dørene op med et stort 
”Åbent Hus arrangement”, og 
hvor mange bådejere og an-
dre nysgerrige besøgte den 
flotte bådudstyr-forretning.                                                  
Foruden indehaveren, Claus 
Sørensen og personalet, var der 
flere forhandlere der viste et bredt 
sortiment frem med alverdens 
bådudstyr.

Før hen blev virksomheden drevet 
fra privat- adressen i Frederikshavn 
med navnet Fiskekortet.dk,-  og for 
5 år siden flyttede man ind i den 
tidligere Frederikshavner- Hal  på 
H.C. Ørstedvej,- og senere skiftede 
navn til MarineXperten.
Her var der den nødvendige plads 
og man kunne nu udvidede sorti-
mentet med meget mere Mari-
ne-udstyr,- så det er en traditionel 
marinebutik i dag.  Som årene gik 
spredte man sig til også at for-
øge salget af marine elektronik:                                                    

Dette blev snart en stor del af 
forretningen, hvor man har den 
rette ekspertise med vejledning og 
montering af elektronik om bord 
hos kunden.

Men det gjorde det ikke alene! 
Man kunne ligeledes i butikken 
se, at der var blevet udvidet med 
andre varer i et meget bredere 
udvalg inden for de faste kategori-
er som bådejerne ønsker.
Der blev denne lørdag vist stor 
interesse for bådudstyret,- med 
masser af personale og sælgere til 
at betjene de mange besøgende.

Der var røde pølser og samtidig 
noget at skylle ned med til de 
besøgende.

Alt i Alt – En god dag, når nu 
båden endnu ikke var kommet i 
vandet!

Inden pølsevognen blev ”angrebet”  

Indehaveren, Claus Sørensen havde også travlt 

Masser at vælge i mellem                                                             Strandby Bådsevice  viser sidste nye frem                                                      
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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 !

Tekst & foto: Bruno Müller
 
Den ligger lige på kanten af det man 
kalder ”Norden-fjords”, nemlig Hals, 
der er en mindre havne- og turistby i 
Vendsyssel med færgeforbindelse til 
Egense på fjordens sydside. 
Jeg blev modtaget af 3 fritidsfiskere 
fra bestyrelsen, og det var medens at 
der huserede en storm uden lige, så vi 
krøb ind i deres fem år gamle og dej-
lige lokaler der bl.a. er fritidsfiskernes 
tilholdssted. 

I Hals spår fritidsfiskerne ikke så 
grundigt en dyster fremtid for fri-
tidsfiskeriet! Selv om det ikke er som 
fordums tid, så er der et godt humør 
hos fritidsfiskerne i de godt 100 joller 
der ligger i deres afsnit af den drifti-
ge havn,- med restauranter  færge, 
erhvervsfiskere og mange turister især 
om sommeren.

Formanden gennem 28 år, Henning 
Pedersen, siger om medlemmerne: 
      - Vi er godt spredt geografisk langs 
fjorden og helt ind til Ålborg! Men 
trods alt er halvdelen fra Hals, hvor en 

del af dem er stoppet med fiskeriet og 
nu nyder de samværet på havnen og i 
skurene.
De charmerende skure ligger på 
havnen i den del fritidsfiskerne kalder 
man for  ” Lille Jomfru Annegade”, - 
hvor der bl.a. bliver spillet på ”Døde 
Duer”.

Det har stor værdi for os alle at det 
gode sammenhold  eksisterer og at vi 
har et hvis antal medlemmer

Bestyrelsesmedlem Preben Goldbæk 
der er lokal fra Hals, siger:
-Vi kan alle huske de gode tider med 
fiskeriet, hvor havbunden og vandet 
havde en anden kvalitet og vi skal ikke 
mere end 4 -5 år tilbage hvor vi kunne 
fange rigtigt mage torsk.
For endnu længere tilbage i de ”Gyld-
ne tider” og med ålefiskeriet, stod der 
pæle langs fjorden helt fra Hals og til 
Ålborg!
Nu venter vi på at vi kommer til juni 
– juli hvor der skal fiskes makrel og el-
lers håber vi på at det gamle ordsprog 
med ” Syv gode og Syv dårlige år” vil 
vende tilbage til os! I sær det første!

Men lyden af de mange kuttere og 
livet i auktionshallen er fordums 
tid,- men så har vi så meget andet at 
spille ud med for at holde udviklin-
gen i gang!       Vi gør alle en indsats 
og hænger på, hvilket er en stor del 
af grunden til at fiskeriet aldrig vil 
forsvinde. Det er bare lidt anderledes 
nu om dage!

Kassereren, Bjarne Dam Jensen: 
-Det er mig der til daglig styrer for-
eningens økonomi!
Og en af de gevinster for økonomien 
og andet i denne ”IT og Post Nord – 
tid” er,- at  der god økonomi ved at 
opkræve kontingentet hos de enkelte 
medlemmer. Det kan medlemmerne 
godt lide og så får vi en snak og lidt 
nyt fra bestyrelsen.

Da jeg sagde farvel fik jeg en melding 
at passe på når jeg åbnede døren, da 
det blæste 17-18 stykker!

Hals har mod på fremtiden!
Bladet har været på besøg hos en af vore lokalforeninger. 

11



Aflysninger i tiden med Virus, hvor alvoren voksede for 
hver dag, påvirkede flere planlagte generalforsamlinger, 
årsmøde og andre arrangementer! Det var uventet! 

Selvom der allerede var indkaldt, men på grund af CO-
VID-19-situationen, var det muligt for lokalforeningernes 
bestyrelser og forbundets forretningsudvalg at aflyse gene-
ralforsamlinger og årsmødet 2020.
Når situationen igen gør det muligt, så husk at en ny ordi-
nær generalforsamling skal indkaldes efter de sædvanlige 
regler.

Ud over at I indkalder på vanlig vis og efter de individuelle 
vedtægter der er rundt omkring,- så er der samtidig en 
opfordring til at I ligeledes bruger bladet FRITIDSFISKEREN 
og vores hjemmeside.

I bladet! Se perioderne for deadline for indlevering og 
udbringelse! Se det  på side 4! 

Nye generalforsamlinger!

Dansk Fritidsfiskerforbund med deres lokalforeninger og 
årsmødet undgik jo heller ikke aflysninger, som myndighe-
derne opfordrede til og udmeldte løbende med stigende 
påbud. Men det var fornuftigt!
Det er ikke nødvendigt at skrive mere om den alvorlige 
situation, - da alle vel har set 

informationerne i medierne.
Ved information på vores hjemmeside, mails og telefon, 
håber vi at alle blev informeret vedrørende aflysningerne.
I skrivende stund er det meddelt fra medlemskontoret at 
bladets omdeling foretages uforandret og til tiden. 

Voksenlærling i 
Kalø Vig FF
John Skriver har her i det tidlige forår haft John Fut i lære som 
garnfisker. 
Mon ikke lærlingen er blevet grundigt oplært i fangst af stenbider? 

Billedet viser blot landingen én af dagene, hvor skriver-karlen kom 
forbi.                                                                                     

Ud over  ca. 15 søer så bestod fangsten også af knap 100 hanner, 
som lærlingen gerne måtte tage med hjem.

HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse
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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!

 
UNDGÅ  

MOTORSTOP 
DET ER VIGTIGT AT HAVE  
EN GOD TANK HYGIEJNE 

Undgå fugt, vand og Bio-diesel i din tank!      Det er vigtigt at få tanken efterset hver 3. år  

Tlf.: 6169 7867 -  Mail: info@stopdieselpest.dk  -  kontakt: Rolf Leonhardt  
13



SØVÆRNETS KAMPAGNE
MOD HAVFALD

– Bliv Havmiljøvogter

Gør  
en lille 
indsats
med en 

stor 
effekt

Hvis du færdes på eller ved havet,  
kan du blive Havmiljøvogter og sammen 

med 25.000 andre være med til at  
undgå havfald i vores farvande, ved 
vores kyster og på vores strande. 

Når du melder dig som havmiljøvogter, 
sender vi dig alt det, du skal bruge  

for at vise din holdning – helt gratis!

Meld dig til på  
–> havmiljøvogter.dk

Siden 2006 har Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet 
olie og samlet affald på danske strande og vande. Med 25.000 
frivillige Havmiljøvogtere er initiativet den første og største fælles-
indsats til bekæmpelsen af havfald. Havmiljøvogterkampagnen 
ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvands-

overvågning, søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark.

Som Havmiljøvogter  
kan du, ved mere end  
300 udleveringssteder, 
ganske gratis hente 

havfaldsposer  
og -sække

Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!

Albatrosser afslører ulovlige 
fiskere

AF JEPPE KYHNE KNUDSEN

Franske forskere udstyrede 169 alba-
trosser med sensorer, der kan opfange 
radarsignaler fra ulovlige fiskerbåde. 
Fuglene hjalp forskerne med at opda-
ge mere end 100 ulovlige fisketogter. 
Ulovligt fiskeri er et stort problem på 
verdensplan.
Ifølge FN bliver der hvert år fanget 26 
millioner tons fisk på ulovlig vis. Og 
det er ikke kun skidt for alle de fiskere, 
som overholder reglerne.

Ulovligt fiskeri er, ifølge organisationen 
Global Initiative, en alvorlig trussel 
mod havenes økosystemer, fordi det 
kan føre til overfiskeri.
Men nu har en gruppe franske forske-
re fundet en billig og smart måde at 
opdage ulovlige fiskerbåde på.
De kom på den idé at udnytte alba-
trosser, der svæver lange afstande 
over havene på jagt efter føde, til at 
spotte fiskerbåde med de ulovlige 
metoder.

Sensorer på fuglene opsnapper signaler fra både, 
der forsøger at skjule sig.
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Børge Boe Pedersen Tlf. 30 27 53 71

  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, contor-jaeger@mail.tele.dk
KASSERER Finn Hanson, Tlf. 3094 8970, finn.hansson@snekkersten.net

NORDVESTJYDSK FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, Tlf. 9747 1918 - 2535 6298, teamstr@gmail.com

RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Niels Knudsen, Bavnevej 21, Tvede, 8930 Randers NØ, Tlf. 2033 1506, bostnd@gmail.com
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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LOKALFORENINGER

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Mors Thy Fritidsfiskerforening 

Ekstraordinær generalforsamling I RANDERSFJORDS FRITIDSFISKER FORENING
Den 25.2.2020 KL 19.30 
DAGSORDEN: 1: Velkomst-2: Valg af dirigent-3: Mistillid til formanden
1: Velkomst : 
Formand; Brian Bagger, bød kort velkommen, og gav udtryk for, at han ikke rigtig forstod, det var nødvendigt med en ekstra ordinær 
generalforsamling.
Der var mødt 18 medlemmer op, de fem var fra bestyrelsen, og Bruno Müller fra Forbundet.
2: Valg af dirigent : 
Bruno Müller blev valgt til dirigent. - Leif Jepsen og Jens Erik Nielsen valgt til stemmetællere.
3: Mistillid til formanden
Ordet blev givet frit, så der kunne komme div. argumenter frem ang. mistillid til formanden. Der blev en ordveksling mellem formand 
og resten af de fremmødte. Under ordvekslingen måtte der nogle gange bedes om, at det var den, der havde ordet, der talte. Under 
ordvekslingen kom det frem, at formanden ville trække sig under alle omstændigheder, så en afstemning blev ikke nødvendig. Så 
direkte spurgt sagde Brian Bagger, at han trak sig her og nu fra formandsposten i foreningen. 
Samtidig meddelte bestyrelsesmedlem Peter Fast, at han også trak sig fra bestyrelsen pr. d.d..

Så resultatet blev, at foreningen indtil næste generalforsamling har tre bestyrelsesmedlemmer. På førstkommende bestyrelsesmøde 
konstituerer bestyrelsen sig.
Bestyrelsen består af: Niels Knudsen, Jens Erik Nielsen og Niels Friis.
Der blev valgt to suppleanter: Kristian Smedegård og Leif Jepsen.
Dirigent Bruno Müller sagde tak for god ro og orden.

Den aflyste generalforsamling er fastsat til en ny,- som er onsdag d. 13. maj 2020 kl. 19.00 i Rønnerhavnens klubhus.
Er du i tvivl om der bliver ”NY Aflysning” på grund af en eventuel fortsættelse af restriktioner vedrørende Corona-Virus, vil vi medde-
le det  hvor det er muligt. . Ellers kontakt formanden på tlf. 21 80 36 12

Som optakt til generalforsamlingen var foreningen vært med gule ærter for de 30 fremmødte medlemmer. 
Som første punkt på dagsordenen blev Peter Hougaard Nielsen valgt som dirigent 
Under bestyrelsens beretning kom formanden ind på de mange aktiviteter, der har været afholdt i årets løb.
Foreningen deltog i Vild med vand sidst i maj. Der var fint vejr og dermed meget pæn tilslutning af både voksne og børn, vi havde en 
del røgvarer med og der blev spist op.
I august havde vi røgedag hos Karl, tilslutningen var ikke overvældende, men der blev ivrigt udvekslet gode røgetips.
I september deltog vi i Naturens dag i samarbejde med Naturgruppen fra Mors. Det blev en vældig fin dag med mere end 100 delta-
gere. Livlig aktivitet både på vandet med at røgte garn og ruser, ved vandkanten på jagt med vandkikkert efter livet i vandet. Generelt 
prøver foreningen at vise flaget i så mange sammenhænge som muligt. Vi er således med i Grønt råd både på Mors og i Thy, og med i 
Vandråd 3 både i Limfjordsrådet og lokalt.
Igen i det forgangne år har vi sat både skrubber og åleyngel ud.
Der var genvalg til bestyrelsen af Niels Lynggaard Sørensen og Karsten Willemann, som suppleanter var der genvalg til Svend Åge An-
dersen og Henrik Jensen. Revisor var der genvalg til Gerth Haaning og Verner Sørensen og genvalg til suppleant Marianne Sørensen.

RANDERS FF – Aktiviteter 2020
Sidste klubaften er den 7. maj 2020.
Hvis interessen er der, vil vi lave en ”Havtur” fra Hirtshals i maj.
Der vil blive planlagt en ”Makreltur” i august! Nærmere information kommer.

FANEBÆRER  

Tidligere formand i Ndr. Sdr. Jyllands FF, Jørgen Bork stopper som fanebærer, og der er en ny som har meldt sig!
Til Jørgen siger vi tak for arbejdet.
Stedfortræder som fanebærer er Jørgens afløser på formandsposten i lokalforeningen, Børge Boe Pedersen.
Se data vedrørende Børge på side 4.
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Tekst & foto: Bruno Müller
 
I starten af marts møder vi indehave-
ren af Strandby Bådservice, Bo Severin 
Hansen, der deltager i ”Åbent hus”- 
arrangementet ved MarineXperten i 
Frederikshavn. Han har travlt med de 
mange besøgende, som er interesse-
ret i det ”Bådgrej” der demonstreres.

Til bladet fortalte han om sin virk-
somhed:
-firmaet er godt forankret, ikke kun 
i Strandby, men også mange andre 
steder hvor vi servicerer forskellige 
typer af både. 
-Vores virksomhed er bygget op på 

erfaring med renovering og reparation 
af både. 

Han understreger videre:
-Vi løser alle opgaver – fra bunden af 
kølen til toppen af masten. Og de fle-
ste opgaver klares inden for eget hus, 
og til de opgaver vi ikke selv kan løse, 
finder vi egnede sparringspartnere i 
samarbejde med bådejeren. 
Vores mål er, at bådejeren kun skal 
have én indgang til at få sin båd klar, 
typiske opgaver findes ikke inden for 
bådbranchen. Derfor er det erfaring 
og et bredt branchekendskab, som er 
vigtige parametre, når man skal vælge 
sin bådmand.

Sidste nye tiltag er, at vi kan ultralyds-
scanne søvands gennemføringer for 
tæring og vi kan udarbejde en komplet 
analyse på batteribank, starter, gene-
rator og landstrømslader. Begge test 
er vigtige for en bekymringsfri sejlads.

Nu kan vi ikke opholde Bo Severin 
Hansen længere,- og til slut siger han:
-De projekter, der overlades til os, 
vægtes lige kvalitetsmæssigt højt, 
hvad enten det drejer sig om gode råd 
eller om det er reparationer, vedlige-
holdelse, ombygninger og forbedrin-
ger på familiebåden, fiskefartøjet eller 
kapsejleren.

Strandby Bådservice er med i udviklingen! 
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Nykøbing Mors d. 9. marts 2020

Referat af mødet om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden hos
Dansk Skaldyrcenter – DTU Aqua, Nykøbing Mors d. 24-02-2020.

DTU Aqua vil gerne takke alle deltagere på hummermødet på Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors d. 24-02-
2020. Vi har nu indsamlet jeres bidrag med viden og erfaring via spørgeskemaer samt diskussion i grupper til 
mødet.
Vi kan fortælle, at 55 personer deltog i mødet. Heraf var 27 % erhversfiskere, 62 % fritidsfiskere, 5,5 % UV-jæ-
gere samt 5,5 % ”andet”. Deltagernes fiskesteder repræsenterede et bredt udsnit af Limfjorden. 35 spørgeske-
maer og 26 kort over fiskeområder i Limfjorden blev afleveret.

Var du forhindret i at deltage i mødet, men stadig gerne vil nå at dele din viden og dine erfaringer med os, kan du finde 
spørgeskemaet fra mødet på Dansk Skaldyrcenters hjemmeside: http://www.skaldyrcenter.dk/ under ”Aktuelt på DSC”. 
Udfyld skemaet og send det til skaldyrcenter@aqua.dtu.dk. På forhånd tak for dit bidrag.

Fra spørgeskema og diskussion blev det klart, at der generelt er efterspørgsel efter mere tydelige og ensrettede regler i 
Danmark og mere information på tværs af fiskertyper samt oplysningskampagner.

Generelt var der store bekymringer om fangstmetoder med garnfiskeri, overfiskeri samt landinger af rognhummer og un-
dermålshummere. Derudover blev der også udtrykt bekymringer om fangst fra fjorden, der landes uden for fjorden samt 
ulovligt fiskeri. Nogle af de forslag, der blev diskuteret for at have et bæredygtigt hummerfiskeri inkluderede flugtgarn i 
tejner, forbud mod garnfiskeri, tidspunkt for placering af redskaber ifm. fredningsperioden, forlængelse af fredningsperi-
ode, bedre og øget kontrol samt indberetning af fangster fra alle typer fiskeri. Der blev også diskuteret genetablering af 
stenrev som levesteder for hummerne.

Alt dette bringes videre i arbejde med vores 2-årige hummerprojekt, som har deadline oktober
2021. Du kan følge med i projektet løbende via disse platforme: www.skaldyrcenter.dk, www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk 
eller www.facebook.com/skaldyrcenter/.

DTU Aqua takker alle de fremmødte for deres deltagelse og villighed til at dele deres viden og erfaringer.
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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  

Det er en ringe trøst, mener myndig-
hederne at den store gennemstrøm-
ning af vand i bæltet, vil sørge for at 
sprede kvælstoffet ud i farvandene 
omkring. Dvs problemet er ikke lokalt 
begrænset, men bredt ud så endnu 
flere bunddyr og fisk samt fauna kan 
få »glæde« af det store kvælstofud-
slip.Følgerne af dette katastrofale 
udslip af Kvælstof til Lillebælt, svarer 
til den samlede årlige udledning fra 
alle Landbrug og Byer langs Lillebælt, 
totalt set. Så Lillebælt er under et 
stadigt stigende og kontinuerligt pres 
på miljøet og biodiversiteten.
Iltsvind og algeboom
Livet i Lillebælt har efter ulykken æn-
dret sig radikalt og det var da også én 
af årsagerne til, at initiativet omkring 
Konferencen »Hjælp Lillebælt«, der 
foregik i Kolding, var skubbet i søen af 
et lokalt netværk af småbåds-fiskere, 
der med samlingen ville sætte fokus 
på Lillebælt’s store udfordringer. For 
der er næsten ingen fisk tilbage i 
Bæltet.
Selvom enigheden er stor når sam-
talen drejer sig om forureningen, så 
deler vandene sig mærkant herefter, 
for mens nogle påpeger, primært er-
hvervs- og fritidsfiskerne, at havmiljø-
et er presset af blandt andet nærings-
stoffer og skadelige miljøgifte, så går 
andre som biologer og grønne  »bevar 
mig Vel-organisationer« over i den 
anden grøft og tæller bundslæbende 
redskaber med til problemet.
Det påfaldne i dette udsagn omkring 
bundslæbende redskaber (red. trawl) 
fra miljøorganisationerne er, at der på 

mødet ikke blev nævnt bundslæbende 
redskaber, men efterfølgende på de 
sociale medier, havde der på Miljø- og 
Fødevareministeriets facebook-side 
indsneget sig følgende sætning og un-
der overskriften; »NATUREN I HAVET 
HAR DET SKIDT – Miljøminister Lea 
Wermelin var i dag i Kolding for at se 
på et minivådområde og deltage i en 
konference om naturen under over-
fladen i Lillebælt. For havmiljøet er 
presset af bl.a. udledning af nærings-
stoffer, miljøskadelige stoffer og fiskeri 
med bundslæbende redskaber.
Lyt til fiskerne for engang skyld
Hvorfor nu det, for ingen trawlere 
med respekt for sig selv, trawler i et 
område med sten og rev, men udeluk-
kende på ren havbund, hvor fiskeriet 
foregår på betryggende vis og uden 
skader på bunden. Hvordan kan man 
i det hele taget drage trawl og iltsvind 
sammen – det må biologerne og de 
grønne »Bevar mig vel-organisatio-
ner« kunne redegør for. For almin-
delige fiskere er der absolut ingen 
sammenhæng med trawl og iltsvind.                                                            
Tværtimod oplever fiskerne, at 
gentagne ganges fiskeri over et 
område, i stedet giver flere fisk og 
større udbytte. Men det er selvfølgelig 
praktisk fiske-erfaring og tæller ikke 
i en teoretisk beskrivelse af fiskeriet, 
som kan lyde som her i Analyser af 
Hollandske overvågningsdata for den 
sydlige del af Nordsø. Citat: Analyser 
af relationen mellem diversitet/mil-
jøkvalitets-mål og fiskeri-tryk viser, 
i lighed med de danske Nordsødata, 
at såvel diversitet som miljøkvalitet 

falder signifikant med stigende fiske-
ritryk. Diversitetsmål og DKI viser de 
tætteste korrelationer til fiskeritrykket 
med P < 0.0001 (alle) med R2 = 0,72 
for Shannon, R2 = 0,68 for Margalefs 
artsrigdom (D), og R2 =0,64 DKI og 
R2 = 0,60 for artsantal (S). Derimod er 
der en ringe korrelation mellem fiske-
ritrykket og individantallet (R2 = 0,08) 
og AMBI (R2 = 0,0006).
Det kan alle jo godt forstå, nogle vil 
efterfølgende sige selvfølgelig og der-
for, mens andre igen bare siger GAB 
– iøvrigt et citat fra en videnskabelig 
rapport fra DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi nr. 256 udgivet i 2018.
Det er måske ikke så sært, at biologer 
og fiskere taler forbi hinanden, da 
biologernes sprog tilsyneladende har 
forladt denne moder jord for altid, 
for at begive sig hen hvor ingen helt 
forstår eller gider ordlyden i disse 
rapporter. Derfor kan de kun ses som 
eksperternes og biologernes egne 
interne konkurrence om at udgive så 
mange rapporter som muligt og i flest 
mulige naturfaglige og naturvidenska-
belige tidsskrifter. Det er der sikkert 
også langt flere penge i.

Men få diskussionen tilbage på spo-
ret, så Lillebælt også i fremtiden kan 
blive et sted for fisk, fugle, dyr med 
frodig vegetation på havbunden. 

Kilde: Miljø- og Fødevarestyrelsen.

 

Alle er enige om at Lillebælt har det skidt
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Hos os handler det om tillid, samarbejde og service!  

Havnepladsen 7  9940 Vesterø Havn, Læsø  Nordjylland, Denmark 

61 66 89 17 –   'vesteroesmedje@outlook.dk' 

Vesterø Smedje & Bedding 
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Når du skal betale Fritidsfiskertegnet              
Som beløbsmodtager angiver du 3001 som reg.nr., og 
kontonummer 070 6000 hvis  det er lystfiskertegn,  eller  
kontonummer 4714148 hvis  det er  et fritidsfiskertegn.
I ”Tekst til beløbsmodtager” skriver du dit cpr-nummer, 
hvis det er køb af et nyt fisketegn, eller det fiskerinummer 
som du skal forny.
Hvis du betaler 15,- kr. ekstra (i alt 200,- eller 315,- kr.)  

modtager du ca. 14 efter betalingen et plastikkort-fisketegn 
med dit fiskerinummer og navn/adresse.
Der går ca. en uge før netbankbetalingen bliver registre-
ret i fisketegnssystemet. Så udskriv en kvittering for beta-
lingen, og medbring den som fisketegn under fiskeriet.
Vælg ”Overfør penge” og hvilken konto der skal overføres 
fra.

Rådets medlemmer
Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand udpeget af Søfarts-
styrelsen og medlemmer, der udpeges af de anførte myndigheder og 
organisationer.

Medlem/repræsenteret ved:
Søfartsstyrelsen - Jan Thorn, formand for Søsportens 
Sikkerhedsråd
Forsvarsministeriet - Dennis Virkelyst
Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) - Nils Bjerring 
Strandbygaard
Rigspolitiet - Jesper Schjellerup
Geodatastyrelsen - Jens Peter Weiss Hartmann 
NaturErhvervsstyrelsen - Joan Reimann
Søfartens Ledere - Per Gravgaard Hansen 
Danmarks Rederiforening - Søren Enemark
Forsikring og Pension - Marlene Lisa Eriksen
Falck Teknik - Jesper Ingeman-Petersen
Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening - 
Anders Kjøller
Dansk Sejlunion - Christian Lerche

Danmarks Jægerforbund - John Friborg
Danmarks Sportsfiskerforbund - Jesper Thykjær 
Dansk Forening for Rosport - Kate Hansen Skavin
Dansk Fritidsfiskerforbund - Bruno Müller
Dansk Amatørfiskerforening - Flemming Hørsted
Dansk Kano og Kajakforbund - Jeppe Jørgensen
Danmarks Motor Union - Helle Hausgaard Noppenau
Dansk Sportsdykker Forbund - Ken Bordig
Danske Tursejlere - Leif Nielsen
Langturssejlerne, FTLF - Kim Mathiesen
Danmarks Fritidssejler Union - Bent Hansen
Dansk Vandskiforbund - Frank Tengberg-Hansen
Dansk SøredningsSelskab - Steen Wintlev Jensen
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID - Jes-
per Højenvang
Havkajaksamrådet - Søren Andkjær
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Redigeret ved Bruno Müller

Amtets bestyrelse udarbejder i 
øjeblikket en forvaltningsplan for 
skarven, hvor den ønsker at reduce-
re antallet af skarver, blandt andet 
ved at halvere antallet af skarver. 
Det støttes af øgruppens regionale 
råd Gustav Hemming (C), der synes, 
at amtsbestyrelsen er modig, mens 
ornitologen Sören Lindén kalder for-
slaget "uforståeligt".

Størrelsen på skarvebestanden i 
Stockholms øhav og i Mälaren-søen er 
et varmt omdiskuteret emne. Profes-
sionelle fiskere og fritidsfiskere mener, 
at skarven tager for meget fisk og 
ødelægger redskaber, og de, der bor 
i nærheden af skarvkolonier klager 
blandt andet over lugten.
Stockholms ornitologiske forening 
argumenterer for eksempel på den 
anden side, at det ikke er bevist, at 
skarven gør så stor skade på fiskebe-
standen, som kritikerne mener.
Fire mål
I forslaget til en ny forvaltningsplan, 
der har været udsat for en henvisning, 
opregner amtsbestyrelsen fire mål 
vedrørende fælles:

Alvorlige skader på fiskeri, fiskered-
skaber og skovproduktion forårsaget 
af skarver bør reduceres.
Skarven skal udgøre en så lille trussel 
som muligt for fiskebestande, der er 
rødlistede og / eller ekstra vigtige for 
økosystemet.
Ny etablering af skarvkolonier skal så 
vidt muligt forhindres i og i nærheden 

af fiskebeskyttelsesområder og i nær-
heden af boliger.
Viden og dialog om det fælles problem 
i regionalt, nationalt og internationalt 
perspektiv bør øges.

Regionsrådet for øgrupper: "Modigt"
For at nå disse mål foreslås det blandt 
andet, at antallet af skarver i Stock-
holms øhav og i Mälaren-søen halve-
res fra ca. 6.000 reden til 3.000 inden 
år 2030. Det er også ønskeligt at over-
veje muligheden for at give flerårig 
tilladelse til jagt på skarven.
- Det er modigt. De har vovet at tage 
et stort skridt hen imod, hvad folk i 
øgruppen har bedt om - for at redu-
cere antallet af skarver, siger Gustav 
Hemming (C), øhavsregionrådet.

Ornitolog: "Næsten en skandale" 
Hvis Hemming er positiv til Amtssty-
rets forslag, er Sören Lindén i Stock-
holm Ornithological Association det 
modsatte.

- Det er næsten en skandale, der er 
ved at sejle.   
Ingen anden myndighed har tidligere 
overvejet at beslutte et så massivt 
massedrab af en vild svensk fugleart. 
Kun det er mest bemærkelsesværdigt, 
siger Sören Lindén, der mener, at 
amtsbestyrelsen næsten fuldstændigt 
er gået efter kritikernes linjer.

 

Svenskerne vil halvere skarv-antallet
Amtsstyrets plan og Skærgårdsregionrådet ved Gustav Hemming er meget 
positiv til planerne at reducere skarvebestanden i Stockholms øhav.

Ornitologen Sören Lindén kalder forslaget "uforståeligt". 
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Fritidsfiskerne i Kalø Vig ved Århusbugten har problemer med at der bliver fisket med bundskrabende redskaber! De får 
nu følgeskab af mange foreninger
De protesterer voldsomt og derfor er der rettet henvendelse til ministeren om at få det stoppet!
Åben linket fra TV og hør deres redegørelse, - hvor de giver udtryk for hvad de mener er på vej!                                              
Det er at fisk ikke kan leve der mere!

https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/26-01-2020/1930/stor-bekymring-havmiljoet-i-bugten-fugle-og-fisk-forsvin-
der?autoplay=1#player 

Hvor er fisken?
Vores lokalforening har store problemer med at der fiskes med 
bundskrabende redskaber!       

Norge! Fiskere landede sidste år 322.000 
hummere!
Det norske Havforskningsinstituttet har si-
den 2017, fået løbende indberetninger om 
hummerfiskeriet, efter det blev obligatorisk 
for norske fiskere, både at indberette fangst-
mængde og indsats.

Hummerfiskeri er en uhyre populær aktivitet langs den 
Norske kystlinje, både for rekreative og professionelle 
fiskere. Men der har ikke tidligere været noget samlet 
nationalt skøn over de samlede hummerlandinger. 
Mens professionelle erhvervsfiskere har rapporteret 
deres fangster, er der ikke på samme måde krav om at 
fritidsfiskerne skal rapportere! 
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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

Til skibe bliver tilsat kemiske stoffer, 
der begrænser alger, muslinger og 
krebsdyr i at gro fast på skibet af 
hensyn til skibets manøvredygtighed 
og brændstofforbrug. Disse stoffer – 
eksempelvis kobberforbindelser – kan 

være farlige for dyrelivet i vandet. 
Derfor gælder der strenge krav til pro-
dukter, der indeholder dem.
Når du vælger en bundmaling, skal du 
være opmærksom på, at der er trådt 
nye regler i kraft, og der kan derfor 

være bundmalinger i butikkerne, der 
ikke længere er tilladte at anvende i 
Danmark.

Tjek altid om din bundmaling er lovlig at bruge
Da bundmaling til skibe indeholder giftige stoffer, er det vigtigt at vælge en 
bundmaling, der lever op til kravene i lovgivningen.
Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over bundmalinger, som er lovlige at 
forhandle og anvende, så forbrugere og forhandlere kan navigere uden om 
ulovlige produkter.

Bundmaling

Kemiske stoffer til begrænsning af 
alger, muslinger og krebsdyr kaldes 
biocider og hører under EU's bio-
cidforordning. Biocidforordningen 
kræver, at bundmalinger med biocider 
skal godkendes af myndighederne.
Godkendelsen af produkter foretages 
løbende – dog har processen allerede 

medført, at nogle bundmalinger ikke 
længere er lovlige. Andre produkter 
vurderes først på et senere tidspunkt 
eller er i øjeblikket under vurdering 
hos Miljøstyrelsen. Disse produkter 
er lovlige at importere, forhandle og 
anvende, indtil der træffes afgørelse 
om deres godkendelse.

For at få sikkerhed for at en bundma-
ling er lovlig at importere, forhandle 
og anvende på skibe under 24 meter, 
anbefaler Miljøstyrelsen at kontrolle-
re, om produktet fremgår af oversig-
ten på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
www.mst.dk/bundmaling. 

Fakta om godkendelse af bundmaling

TJEK selv det hele på Miljøstyrelsens : www.mst.dk/bundmaling
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Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden blad 1-2020 fået 50 nye medlemmer

Foto: Bruno Müller 

Mange fiskearter betragtes som en 
del af den danske natur, men hele 
103 arter optræder tilfældigt eller er 
under etablering på listen.

Blandt dem er en hel del arter, der 
kun er fanget som strejfere – typisk 
mere oceaniske arter i den dybe del 
af Skagerrak samt gæster fra syd mere 
spredt i vore farvande. Der er også 
registreret en lang række fremmede 
arter i både havet og vore ferskvande, 
men ingen af disse er dog vurderet. 
Det har således været relevant at 
rødlistevurdere 135 af de 238 fiskear-
ter. Rødlisten 2019 er 135 arter af fisk 
blevet behandlet efter IUCN´s rødli-
stekriterier. 
Fiskene er rødliste-vurderet og kva-
litets-sikret af Henrik Carl og Peder 
Rask Møller fra Statens Naturhistori-
ske Museum Københavns Universitet.

Se eksempler fra listen herunder:
Torsken spiller en helt central rolle 
i havets økosystem de fleste steder 
herhjemme, da det er en af de mest 
talrige og udbredte rovfisk, har i rød-
listen har fået kategorien livskraftig 
(LC). Den store fiskerimæssige udnyt-
telse har fået de fleste bestande til at 
gå meget tilbage, men en restriktiv 
fiskeripolitik med mindstemål, kvoter 
og andre begrænsninger for torsken 
har vendt udviklingen flere steder. 
I Kattegat, hvor arten tidligere har 
været meget overfisket, er den nu i 
kraftig fremgang. Kun i selve Østersø-

en har bestanden det rigtigt dårligt, og 
det skyldes tilsyneladende en kombi-
nation af fiskeri og dårlige levevilkår 
som følge af bl.a. parasitter og lavt 
iltindhold i de dybe områder med en 
høj saltholdighed, der er vigtige for 
torsken.

Rødspætten er en af vore meget 
almindelige fladfisk, og udbredelsen 
dækker de fleste af vore farvande. 
Den har også fået tildelt kategorien 
Livskraftig (LC) Det er en vigtig kom-
mercielt art, der tidligere har været 
fisket så hårdt, at man så en nedgang. 
Nu er fiskeriet imidlertid så velregu-
leret af bl.a. kvoter og mindstemål, at 
bestandene har det rigtigt godt.

Ålen er udbredt både i ferskvand og 
saltvand herhjemme. Den henføres 
ligesom i rødlisten fra 2010 til katego-
rien kritisk truet (CR), for selvom der 
ser ud til at være sket en opbremsning 
af tilbagegangen, er generationstiden 
så lang, at tilbagegangen stadig har 
været markant inden for de seneste 
tre generationer.

Sildehajen er en af vore mere al-
mindelige hajer, men overfiskeri af 
bestandene i Nordøstatlanten har 
betydet en tilbagegang på 85-99 % 
siden 1930. I løbet af de seneste 30 år 
(hvilket passer med tre generationer 
for sildehajen) har der overordnet set 
været en tilbagegang på omkring 50 
%. Den regnes derfor til kategorien 
sårbar (VU).

Stallingen findes naturligt i en række 
jyske åsystemer. I forbindelse med 
isvinteren omkring 2009/10 begynd-
te skarver i stort antal at søge føde i 
vandløbene, og stallinger er et let byt-
te, da de ikke søger skjul. Efterfølgen-
de sås en markant nedgang i nærmest 
alle bestande. Nogle steder er arten 
stadig meget fåtallig, mens andre be-
stande er kommet sig igen. En samlet 
tilbagegang på 50 % er vurderet, og 
arten er derfor henført til kategorien 
sårbar (VU).
En opdatering af Rødlisten viser, at 
danske fisk, dyre- og plantearter ikke 
har fået det bedre siden 2010, og at 
mange arter fortsat er i risiko for at 
uddø. »Naturen har brug for hjælp, 
hvis vi skal vende tilbagegang til frem-
gang,« siger miljøministeren.
Af de cirka 10.700 danske arter, som 
forskerne har undersøgt, er cirka 42 
procent kategoriseret som rødlistede. 
Det vil sige, at arterne enten er for-
svundne, truede, næsten truede, eller 
at data om arterne er utilstrækkelige.
Aarhus Universitet konkluderer samti-
dig, at arterne generelt er blevet mere 
truede i perioden 2010 til 2019.

Ministeren
»Naturen har brug for hjælp, hvis vi 
skal vende tilbagegang til fremgang. 
Vi skal sætte målrettet ind, så arterne 
kan få det bedre. Derfor arbejder vi på 
at lave en ambitiøs natur- og biodiver-
sitetspakke, så vi igen kan få en rig og 
mangfoldig natur,« siger miljøminister 
Lea Wermelin.

Nogle fisk er ”Strejfere” 
Andre er forsvundne, truede, næsten truede, eller at data om arterne er utilstrækkelige!
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Af Niels Jepsen, Seniorforsker,
DTU Aqua

De seneste 30 år har flere kommer-
cielle fiskebestande ændret udbre-
delse, viser den seneste forskning, 
hvilket betyder store udfordringer i 
fremtiden, men samtidig også nye 
muligheder.
Med stadigt stigende havtempera-
turer, sker der løbende ændringer i 
fiskenes naturlige tilhørsforhold over 
hele kloden og i alle verdenshave.

Fiskenes migration giver ændret for-
delingsnøgle for arterne.
Det kan få betydning for den fremtidi-
ge fordelingsnøgle, som blandt andet 
benyttes under EU’s fælles fiskeri-

politik. Her er andelen af fangsten 
af hver fiskebestand opdelt mellem 
forvaltningsområder ved hjælp af en 
fast tildelingsnøgle kaldet »Relativ 
stabilitet«:
EU medlemslandene får tildelt den 
samme andel af den samlede fangst 
hvert år. Denne andel er i vid ud-
strækning udregnet og baseret på 
fangst-data fra medlemsstaterne i 
1970’erne.
Så større ændringer i fiskearternes 
naturlige opholdssted, kan resultere 
i et misforhold mellem kvoteandele 
og de faktiske mængder af fisk. Det 
er derfor vigtigt løbende at revurdere 
denne migration af fisk, for at sikre en 
passende forvaltning og bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne.

Bestandene migrerer langsomt men 
sikkert mod mere kølige havområder, 
som eksempelvis torsk, hvorimod 
andre arter er trukket længere mod 
nord og ind i Nordsøen, som ansjoser, 
hestemakrel og tunge. Men også kul-
mule, der tidligere kun blev fanget for-
svindende få af i Nordsøen, og derfor 
er det kun 3 procent af den samlede 
kvote for den nordlige kulmulebe-
stand, der må fanges i Nordsøen. Men 
nu findes hele 34 procent af den nord-
lige kulmulebestand netop dér.
Disse klimaforandringer og opvarm-
ningen af vores havområder, forventes 
at fortsætte mange år endnu og resul-
terer i ændringer af artsfordelingen. 
Ændringer som man nødvendigvis bør 
forholde sig til.

Fiskene flytter sig 

På en temadag tilkendegav alle fiske-
riorganisationerne at der bør ske en 
prisstigning i størrelsesordenen 25-30 
kr. for et årstegn. 
Desuden, at der burde indføres krav 
om fisketegn til folkepensionister. 
Der skelnes i dag, da folkepensioni-
ster som er fritidsfiskere skal betale 
fisketegn. Kan der laves en admini-
strativ prisregulering - bekendtgø-
relsesændring.Der er risiko for dob-
beltregulering, hvis der både ændres 
i bekendtgørelse og i lovprogrammet.
Det er nødvendigt med en prisstig-
ning, men det er svært at sælge, at en 
prisstigning kun skyldes administrative 
omkostninger.
Det er bekymrende, hvis der er mulig-

heder som bliver forpasset.
Det blev oplyst, at der er hjemmel i 
fiskeriloven til at regulere fisketegns-
priserne i forhold til pris- og lønudvik-
lingen (PL) ved en bekendtgørelses-
ændring, hvilket drøftes videre med 
Finansministeriet.
En PL-regulering vurderes at kunne 
generere en merindtægt på ca. 2. mio. 
kr. om året. 
Der er for nuværende ikke umiddel-
bart politisk vilje til at ændre reglerne 
for folkepensionister. 

Regulering af fisketegnspriserne
Det oplyses at regulering af fiske-
tegnspriserne er taget af det aktuelle 
lovprogram.

Nis Christensen supplerede, at det kan 
være en stor øvelse, hvis reglerne for 
folkepensionister skal ændres og som 
også kan have betydning for andre 
aspekter for folkepensionister. Mini-
steriet kigger dog forsat på mulighe-
derne. 
Spørgsmål om hvorledes administra-
tionen på ca. 4,1 mio. kr. opgøres, 
beror tallet på skøn eller deciderede 
timeangivelser. Det er vigtigt, at do-
kumentationen er der for at sikre en 
transparent proces. 
Lene Scheel-Bech bemærkede, at det 
er Fiskeristyrelsen som har ansvaret 
for dette. 

En stigning på Fisketegnet!
- og alle bør betale! 
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Stenfiskeriet har ødelagte mange 
undersøiske rev
Der er fjernet mange sten fra havbun-
den rundt Danmark i tidens løb. Det 
traditionelle stenfiskeriet er foregået i 
årtier for at skaffe kampesten til hav-
nemoler og andet kystnært byggeri.
Historisk har der kystnært været rigtig 
mange og store sten-rev, men en 
intensiv udnyttelse af disse sten-rige 
rev har desværre gjort en stort indhug 
på dem. Hvilket har haft den negative 
effekt, at fiskearter som f.eks. torsk 
efterfølgende har haft færre gem-
mesteder og gør dem derfor til et let 
bytte for deres naturlige fjender, som 
skarv og sæler.
DTU Aqua undersøger derfor løbende, 
hvordan man kan genskabe de tabte 
levesteder for fisk i de danske farvan-
de.

Der er udlagt mange stenrev ved 
Sønderborg
For at genskabe de tabte levesteder 

for fisk samarbejder DTU Aqua med 
foreningen Als Stenrev. Foreningen 
har modtaget 10,4 millioner kr. fra 
VELUX FONDEN til etablering af 
sten-rev i perioden 2016 til 2020. I 
2016 undersøgte DTU Aqua derfor 
forekomsten af fisk på Bredgrund i 
nærheden af Sønderborg. Det var 
inden, stenrevene blev udlagt. I det 
følgende år blev udlægningen af 
sten-rev planlagt og derefter udført og 
etableret i slutningen af 2017. Bred-
grund Rev ved Flensborg Yderfjord, er 
et huledannende rev, arrangeret som 
et kegle-rev med 5070 m3 sten på en 
dybde i fjorden, der vekslende mellem 
6 og 10 meter. Det var også stedet 
hvor DTU Aqua fortog undersøgelser 
året efter.
Det var i 2018 DTU Aqua tog tilbage 
for at undersøge forekomsten af fisk 
efter stenudlægningen. Forskerne blev 
overraskede over, hvor mange fisk der 
allerede var dukket op i området.

Stigning i torsk sås kun ved de ny-ud-
lagte sten-rev
Der var ingen forskel, da forskerne 
sammenlignede forekomster af torsk 
på kontrolområderne i 2016 og i 2018. 
Der var generelt få torsk i kontrolom-
råderne både i 2016 og i 2018.
Men mønsteret afveg gevaldigt og 
var helt anderledes i revområderne. I 
2016, hvor der endnu ikke var udlagt 
sten-rev i revområderne, var der me-
get få torsk – men i 2018 registrerede 
forskerne over 100 gange flere torsk i 
revområderne. Så når der blev set én 
torsk i 2016, så blev der set over 100 
torsk i samme område i 2018. Mange 
torsk havde bosat sig ved de nye rev i 
løbet af et halvt år.

Nye stenrev har givet 100 gange så 
mange torsk!
DTU forskere har efter udlægningen af nye sten-rev på Bredgrund ved 
Sønderborg, registret langt flere torsk i området end tidligere, hvilket 
bekræfter de positive effekter af, at beskytte gamle rev samt etablerer, 
an- og udlægge nye sten-rev i de danske farvande.

Planter og dyr stortrives omkring revene og især torsken oplevede et boom, 
hvor man konstaterede helt op mod 100 gange flere torsk i havområderne 
med de nyetablerede stenrev.
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Uddrag af DTU’s Fiskepleje, der omfatter 
stof om ålen.

EU’s genopretningsplan for ålebe-
standen blev sat i værk fra sommeren 
2009. I hele Europa blev en række 
tiltag gjort for at få flere voksne ål til 
at vandre ud på gydepladserne med 
henblik på at genskabe en større 
ålebestand.

Hvert år opgør åleforskere over hele 
Europa, hvor meget åleyngel, der 
kommer til Europas kyster fra yngle-

pladserne i Sargassohavet. Fra slut-
ningen af 1970’erne og frem til 2011 
gik mængden af åleyngel tilbage år for 
år, men i 2011 vendte udviklingen, og 
siden da er mængden af åleyngel ikke 
faldet, men er tværtimod begyndt at 
stige. De seneste opgørelser fra 2018 
og 2019, som netop er blevet offent-
liggjort, bekræfter denne udvikling. 
Mængden af glasål blev i 2018 og 
2019 målt til at udgøre under 9 % i 

Sydeuropa (Øvrige Europa indeks vist 
i figur 1) og under 2 % i Nordsøen 
(Nordsø indeks vist i figur 1) af den 
mængde glasål, som kom til Europas 
kyster som gennemsnit i perioden 
1960-1979. Glasål er åleyngel på det 
stadie i ålens udvikling, som kommer 
efter det helt tidlige larvestadie. Selv-
om tallene er meget lave, er der tale 
om mere end en fordobling siden det 
var lavest i 2011. 

Bestanden af Europæiske ål er fortsat kritisk lav, - men tegn på bedring !

Læs det hele på: 
https://www.fiskepleje.dk/nyhedsbrev/2019_12_10_Nyhedsbrev

En tidligere undersøgelse har vist, at 
åleyngel i kystområderne fortrækker 
en bund af småsten frem for af grus 
eller sand. Ny undersøgelse viser, at 
ynglen også rigtig godt kan lide at 
bruge muslingerev som skjulested.

DTU Aqua har tidligere vist, at åleyn-
gel i saltvand foretrækker skjulesteder 
mellem sten, som er cirka 1-6 cm i 
diameter, når de får valget mellem 
sten af denne størrelse, finkornet grus 
og sand. Et nyt studie er gået vide-

re ved at undersøge flere størrelser 
af sten samt ved også at inddrage 
blåmuslinger som mulige skjulesteder. 
Resultaterne af den nye undersøgelse 
viser, at ca. 45 % af åleynglen valgte 
at skjule sig mellem muslingerne, ca. 
30 % valgte de største sten (ca. 2,8 
cm i diameter), og ca. 20 % valgte de 
mindste sten (ca. 1,5 cm), mens ingen 
forsøgte at grave sig ned i sand. Viden 
om åleynglens levesteder kan bruges 
i forsøget på at forbedre levevilkårene 
for ålen. Der mangler viden om åleyn-

gels fortrukne levesteder i de kystnæ-
re områder, fordi man traditionelt ikke 
opfatter de kystnære områder som 
væsentlige levesteder for åleyngel. 
Tidligere studier har påvist, det i flere 
områder, f.eks. i Østersøen (Tzeng et al 
2000) og Biscayen (Daeverat og Tomas 
2006), er en væsentlig del af ålene, 
der bliver i de kystnære områder eller 
vender tilbage dertil, efter at været i 
ferskvand.

Åleyngel benytter også muslingerev som skjul                     

Der er lukket for ålefiskeri i saltvand 
for både erhvervs- og bierhvervsfiske-
re, fritidsfiskere og lystfiskere i perio-
den 1. december 2019 til og med den 
29. februar 2020.

Den nye regel  indføres på baggrund 
af en EU-beslutning om at beskytte 
ålen, der er truet.
Mindstemål, fredningstider og fiske-
redskaber. Regler for fiskeri efter ål for 

lystfiskere og fritidsfiskere, er beskre-
vet herunder. Der gælder særlige reg-
ler for erhvervsfiskere med ålelicens. 

Fiskeri efter ål - Nye regler for fiskeri efter ål i saltvand.                                            
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Hans Bomberg tog imod og sikrede at 
alle var tilmeldt og havde betalt for 
deltagelse.
Anne og Rita solgte henholdsvis 
lodder til Amerikansk lotteri, der blev 
udsolgt, ligesom der blev solgt mange 
spillekort til lottospillet. Enkelte havde 
deres egne lottokort med og betalte 
så for at få lov at bruge dem.
Til begge spil rigtig mange gode og 
flotte præmier, leveret af mange 
sponsorer og alle deltagerne havde en 
præmie med til lottospillet. Tidligere 

havde man en med for hver deltager, 
i år var det besluttet at par havde en 
præmie med af dobbelt værdi. Opfor-
dring til at man støttede sponsorerne 
som støttede foreningen.
Formand Børge bød velkommen, og 
takkede sin forgænger Jørgen Bork for 
at have afleveret en forening i top-
trimmet stand.         Han så frem til og 
håbede at han selv kunne få et lige så 
godt samarbejde og hjælp af bestyrel-
sen som Jørgen har haft.
Maden var igen  god og rigelig, den 

var anrettet som buffet. For at undgå 
skub og pletter på tøjet, blev man 
kaldt frem bord for bord.

Alt gik godt og problemfrit, på nær at 
det var formandens debut som oprå-
ber, så det skulle lige spilles ind.
Vi glæder os til at mødes igen næste 
år. 
Hilsen Børge Pedersen, formand

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforenings 
Vinterfest 2020

Fredag den 6. marts 2020 mødtes 54 festklædte og veloplagte medlemmer 
og ledsagere til en hyggelig festaften på Standgården ved Barsmark.

Fritidsfiskertegn i 2019 
Antallet af købte Fritidsfiskertegn i 2019 er nu opgjort, og med en tilbagegangi antallet af købte 

fritidsfiskertegn på minus 1438 stk.Ved udgangen af 2019 var der 28.059 registrerede.
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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

Toldvæsenet og Fiskeridirektoratet 
afslørede et forsøg på at smugle 
såkaldt turistfisk ud af Norge i en 
samarbejdsaktion i september. En 
litauisk bil blev stoppet ved Ørje med 
102,5 kg makrel og sild om morgenen 
den 16. september.

- Denne gang prioriterede vi kontrol-
len med fisketurister, der forlader 
Norge via grænseovergange i Østlan-
det og Vestlandet. Det faktum, at der 
kun var et beslag, tyder på, at største-

delen af de kontrollerede fisketurister 
kender reglerne og har tilpasset sig 
kvoterne, siger divisionsdirektør Heidi 
Vildskog i Tolletate Border Division.
-Vi sender også et signal til fiske-
turisterne om, at det betaler sig at 
overholde reglerne, og at vi følger 
trafikken, siger hun.

Hidtil i år har toldmyndigheden foreta-
get 77 beslaglæggelser af i alt 9,1 ton 
"turistfisk".

Fælles aktion i Norge mod fiskesmugling!                    
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Det blev en weekend med blæst og 
masser af regn, lige vejr for et inden-
dørsarrangement. Der var også et 
meget pænt fremmøde, med stor in-
teresse for vores stand. Som blikfang 
havde vi lånt banner fra hovedforenin-
gen, specielt banneret med medlems-
fordel, blade og forsikring, specielt 
forsikringen under fiskeri nød stor 
opmærksomhed. Derudover havde vi 
arbejdende stande, som syede ruser 

og reparerede garn. Der blev mulig-
hed for at smage på røgvarer fra vores 
medbragte trærøgeovn, varer der blev 
taget rigtig godt imod. Der var stor 
interesse for gode tips til røgning af de 
forskellige fiskearter. Vi var seks mand 
på standen hele tiden begge dage, vi 
havde en rigtig god weekend, hvor vi 
fik snakket med rigtig mange menne-
sker, der var interesseret i fiskeri eller 
på vej til at blive fritidsfiskere.

Vi fik tegnet 17 nye medlemmer og 
en del, der fik materiale med hjem for 
forhåbentlig at melde sig ind i vores 
forening senere. Med den interesse 
der blev vist vores stand, kan det 
varmt anbefales at prøve at komme 
med på messe i jeres område, der 
er flere kommende medlemmer end 
man tror, vi skal bare vise os frem. 

Thy – Mors Fritidsfiskerforening på udstilling  
Lørdag den 29. februar og søndag den 1. marts deltog foreningen i forårsmesse i 
Arenaen i Nykøbing, hvor lokalforeningen tegnede 20 nye medlemmer!
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Nye EU-regler indebærer, at det kun er tilladt at drive un-
dervandsjagt med brug af snorkeludstyr. Endvidere er det 

om natten ikke tilladt at bruge harpun. 

Forbud mod UV-jagt om natten med harpun                     

Link til vejret:                               

Forskelligt!   

https://fiskerforum.dk/service/vejret/

Link til fiskearter:                                
https://fiskerforum.dk/fakta-om-fisk/fiskearter/

Listen findes på hjemmesiden hos Miljø og fødevaremini-
steriet – fiskeristyrelsen
Er der særlige regler for fiskeri ved dit lokalområde? 

Det kan du tjekke på Landbrug og Fiskeristyrelsen’s hjem-
meside: www. lfst.dk

Mindstemål & Fredningstid For Fisk 2020

De er lige nu i gang med at kortlægge forekomsten af spø-
gelsesnet i Danmark og udvikle metoder til at fjerne dem.  

Det projekt forventes at være afsluttet i slutning af året..

Danmarks Tekniske Universitets Aqua-afdeling 

På det dybeste sted på jorden, i Marianergraven, har for-
skere fundet en helt ny art. En tangloppe, der er et alar-
merende eksempel på, hvor slemt det står til med plastik-

forureningen i verdenshavene. Tangloppen har nemlig så 
meget plastik i maven, at plastik er et af dens kendetegn.

Ny art opdaget - og den har allerede plastik i maven! 

§ 7- udvalget med fiskeriområdet er blevet flyttet tilbage til 
Miljø- og Fødevareministeriet. 
Området er overflyttet i sin helhed og politikudviklingen 
varetages af de samme personer på det rekreative områ-

de. Fysisk er fiskerikontoret nu placeret på Slotsholmen 
i København, men møderne i § 7-udvalget vil forsat blive 
afholdt i Silkeborg.

Organisatoriske ændringer på fiskeriområdet

Med et sæt på 40 rødspættegarn, hev den nordjyske fisker 
gennem 35 år, en knurrende Languster ombord. Hvilket 
overraskede fiskeren da, den knurrende lyd fra Languste-

ren, kunne forplante sig helt ud i hænderne på ham, da 
han tog det halvstore krebse-dyr på godt 500 gram ud af 
garnet.

Den knurrede af ham!

Fredag d. 12. april i 2019 afsluttede 6 svende deres uddan-
nelse til Net og Trawlmontør på EUC Nord. Det er de første 
svende på uddannelsen nogensinde og det er meget længe 
siden, der sidst var en decideret vodbinderuddannelse. De 
6 svende har alle været i lære i nordjyske virksomheder og 
de har just gennemført svendeprøven, som varede 8 dag 
og 2 timer, hvor de skulle lave et kombineret rødspætte/
torsketrawl fra stjert til løfte. Selve uddannelsen har taget 
2,5 år og er foregået dels hos EUC Nord i Frederikshavn 
og dels ude hos virksomhederne Cosmos Trawl A/S og Ege 
Fredag d. 12. april i 2019 afsluttede 6 svende deres uddan-
nelse til Net og Trawlmontør på EUC Nord. Det er de første 

svende på uddannelsen nogensinde og det er meget længe 
siden, der sidst var en decideret vodbinderuddannelse. De 
6 svende har alle været i lære i nordjyske virksomheder og 
de har just gennemført svendeprøven, som varede 8 dag 
og 2 timer, hvor de skulle lave et kombineret rødspætte/
torsketrawl fra stjert til løfte.  Udannelsen varede 2 år      
Selve uddannelsen har taget 2,5 år og er foregået dels hos 
EUC Nord i Frederikshavn og dels ude hos virksomhederne 
Cosmos Trawl A/S og Egernsund Tor-Mo Trawl i Hirtshals 
samt Strandby Net i Strandby.

Ny lærlingeudannelse som vodbinder
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Download 
SejlSikkert Alarm
- og gør din tur på vandet mere sikker!

Gør som 
11.000 andre...

Over halvdelen af appens brugere 
siger, at efter de er begyndt at bruge 

SejlSikkert Alarm, så er deres 
pårørende blevet mere trygge. 



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


