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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

Kære Fritidsfiskere og læsere af 
bladet!

Forhåbentlig er det Danske 
samfund på vej mod normale 
tilstande når bladet her er på i 
postkassen. På grund af krisen 
har der været meget stille i alle 
henseender. Dog har der været 
et par høringer hen over foråret. 
Bl.a. kan vi igen i år se frem til et 
ekstra ruseforbud som gælder 
fra 1. december og frem til 28. 
februar 2021. Det er der ikke så 
meget at sige til, og begræns-

ningen er ikke et problem for de 
fleste fritidsfiskere. Det er det 
eneste der bliver ændret i forhold 
til ålefiskeriet.

I Kaløvig har der været stor ak-
tivitet i forbindelse med muslin-
gefiskeri i Aarhus bugten. Der er 
lavet et stort arbejde fra forenin-
gens side, for at få stoppet skrab-
ning på deres fiskepladser. Dog 
har fiskeriministeren afvist alle 
ønsker om tiltag på området. 

Jeg har som sådan ikke nogen 
indvendinger mod muslinge-
skrab, så længe det foregår på 
et ordentligt videnskabeligt 
grundlag. Fakta er blandt andet 
at skrab af muslinger fjerner 
næringsstoffer fra vandet. Når en 
musling bliver skrabet op, giver 
det mulighed for nye muslinger 
til at sætte sig på den nu ledige 
plads. Muslinger i vækst, fjerner 
faktuelt mere næring end fuldt 
udvokset musling. Derfor er det 
altid godt at sørge for at have en 

god blanding i et område af både 
voksne muslinger, som kan give 
nyt liv til yngel. Nyt yngel kan så 
igen optage næring fra vandet, og 
så er ringen sluttet for muslinger. 
Det er de fakta vi kender omkring 
muslingefiskeri i dag. Men hvad 
sker der egentlig med de fisk der 
lever på muslingebankerne når 
de skraber. Se det ved vi faktisk 
ikke rigtig. Fritidsfiskerforbundet 
vil i fremtiden forsøge at få lavet 
en videnskabelig undersøgelse, 
som dokumenterer hvad der sker 
under vandet, når man skraber 
muslinger. Ikke med henblik på 
at få stoppet fiskeriet, men mere 
med den målsætning at udfordre 
måden det bliver gjort på, med 
tanke på at der skal være plads til 
alle.

God sommer

Formanden.

Kære medlemmer
Sommerferien står for døren, og jeg vil derfor gerne 
benytte lejligheden til at sende en sommerhilsen 
til vore medlemmer, deres familie og vores samar-
bejdspartnere.
Håber at I vil nye den og i et forhåbentligt lidt bedre 
vejr end sidste år!

Så snart ferien er ovre, er det igen tiden til at lave 
næste blad og med deadline d. 15.august 2020!

God sommerferie.

Bruno Müller

Redaktøren
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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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Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden blad 2-2020 fået 16 nye medlemmer

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 !

EU forslag om mere kontrol af det 
rekreative fiskeri
Det kan fremhæves, at der foreslås en række udvidelser af elektroniske løsninger på en række konkrete områder, skær-
pelser af regler for sanktioner og fiskerfartøjer under 12 meter og øget kontrol af rekreativt fiskeri. (Læs især de to  afsnit 
på side 3 & 6). Se hele forslaget der har været til høring på dette link:

http://www.fritidsfiskerforbundet.dk/2020/05/30/eu-forslag-om-mere-kontrol-af-det-rekreative-fiskeri/
 

Nye generalforsamlinger!
Selvom der allerede var indkaldt, men på grund af COVID-19-situationen, var det muligt for lokalforeningernes bestyrel-
ser og forbundets forretningsudvalg at aflyse generalforsamlinger og årsmødet 2020.
Når situationen igen gør det muligt, så husk at en ny ordinær 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 opfor-
dring 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! 

Fiskeri efter makrel! Så er sommeren kommet!
Makrelfiskeri starter omkring juni måned langs den jyske vestkyst. Senere på sommeren og helt hen til starten af sep-
tember kan de fanges fra kysten eller havne rundt omkring. I de danske farvande får vi i sommermånederne besøg af to 
slags makreller, Hestemakrellen og den almindelige makrel. 
For den almindelige makrels vedkommende er der 2 stammer, der kommer i danske farvande.
De overvintrer på dybt vand nær bunden i store stimer.
Den ene stamme overvintrer vest for Irland (vestmakrellen) og den anden stamme overvintrer i den nordvestlige Nordsø 
og kaldes derved Nordsømakrellen.                                                                                                                                                I 
denne periode tager makrellen næsten ingen føde til sig.
Om efteråret foregår makrelfiskeriet primært på dybere vand fra båd.
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Først vil vi gerne takke for det frem-
sendte. Dog med bemærkning om at 
høringsfristen er igen MEGET kort.

Vi støtter i det store hele op om 
formandskabets kompromisforslag af 
20. maj 2020 dog er der efter vores 
mening nogle huller og hurdler ved 
dette.

Hvad angår arter, som er underlagt 
særlige bevarelses foranstaltninger 
nævnes der nogle nuværende arter og 
“ bag limits “ bl.a. torsk og ål. Indtil nu 
er det udelukkende torsk i visse dele 
af farvandene der er underlagt disse 
“ bag limits “ så det er forkert også at 
kategorisere ålen sammen med disse, 
da de jo indtil nu ikke er omfattet af 
dette! 

Vi foreslår at hvis registrering af 
fangster bliver et must i det rekreative 
fiskeri, tillempes i videst muligt om-
fang, så dette bliver frivilligt. I det man 

kan vælge en beregningsmodel for det 
rekreative fiskeri, ud fra det videnska-
belige anerkendte Nøglefiskerprojekt 
under fiskeplejen. 

Vi mener der mangler noget omkring 
det erhvervsmæssige fiskeri efter gla-
sålene. Da dette jo er en kommende 
EU-

forordning må det jo gælde alle 
medlemslandene. Det er jo almindelig 
kendt, at der i visse syd europæiske 
lande drives et omfattende fiskeri af 
disse, og hvorfor er de ikke specifikt 
nævnt?  Dette fiskeri er efter vores 
mening en langt større trussel mod 
bestanden, end fangsten af ål som 
fanges i det rekreative fiskeri.

Registreringen af fartøjer og juridiske 
personer, som fisker efter arter, som 
er underlagt særlige bevarelses foran-
staltninger skal laves både på papir og 
pr. post, samt elektronisk, da der el-

lers vil opstå alt for mange problemer 
med de rigtig mange ældre rekreative 
fiskere, som ikke har muligheden eller 
indsigten i hvorledes man indberetter 
og registrerer elektronisk.

Endeligt vil forslaget give et kæmpe-
mæssigt behov for et langt større regi-
strerings- og kontrol- organ i et fortsat 
meget trængt offentligt myndigheds 
system, og vi savner nogle beregnin-
ger af hvad dette vil koste, så man kan 
opveje omkostningerne mod det som 
tilsyneladende er målet.

PFV Formand Arne Rusbjerg

Dansk Fritidsfiskerforbunds Høringssvar vedr. Forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, og 
ændring af Rådets forordninger (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1005/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1139, for 
så  vidt fiskerikontrol - KOM (2018) 368. angår

HØRINGSSVAR

Dansk Fritidsfiskerforbund (DFF) har følgende kommentarer til Høringen.
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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.

Fiskeristyrelsen aflyste møde i april
”På det seneste møde i kredsen omkring det rekreative fiskeri (30. oktober 2019) blev der 
varslet et nyt møde til afholdelse 29. april 2020. 
Som følge af covid-19 har vi imidlertid besluttet at udskyde mødet – foreløbigt til august. 
Vi vil snarest muligt vende tilbage med en mødedato i august. ”
 

To fritidsfiskere druknet
Først i april i år var de to fritidsfiskere 
sejlet ud i en jolle fra Holten Strand 
på Lolland.

Det var lige over middag, antageligt 
for at røgte deres garn! Da de pårø-
rende ikke havde hørt fra dem hen 
mod aftenen blev de urolige og meld-

te det til politiet!

Ved politiets ankomst kunne de kon-
statere at jollen var ikke ved både-
broen og den enes bil holdt også ved 
bådebroen. Efterfølgende blev der 
straks iværksat en eftersøgning.
Dagen efter blev de to fritidsfiskere 

fundet døde ved Holten Strand af en 
forbipasserende og ligeledes en hvid 
jolle!
Politiet oplyser at de to fritidsfiskere 
formentlig ikke havde haft rednings-
vest på.
 

NORGE: Der er blevet beslaglagt redskaber
For nylig gennemførte kystvagten på 
vegne af Fiskeridirektoratet og politiet 
en handling mod en rekreativ fisker 
i det vestlige område, hvor over 100 
krebs blev beslaglagt. De fleste af de 
beslaglagte flåter viste sig at tilhøre en 

professionel fisker, der havde rappor-
teret tyveri af et antal langusterfælder 
i 2019.
- Selvom kontrolaktiviteten i Fiskeri-
direktoratet er ændret på grund af 
koronapandemien, kan vi stadig med 

hjælp fra Kystvagten, politiet og vores 
egen søfartsservice til søs og kontrol-
lere.

 

Høring! Nyt udkast om ålefiskeri.
Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. decem-
ber 2020 til og med 28. februar 2021

Se det hele på: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63920
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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

Nyt udkast om ålefiskeri
 Betaling af fisketegnet

 Rønnerposten er udkommet
 Fiskeristyrelsen aflyser møde i april

 Lokalforening i det det ”Nordlige” fylder år!
 Fiskerikontrollen i USA
To fritidsfiskere druknet

Tilbagegang i købte Fritidsfiskertegn

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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Den verdensomspændende Corona 
Virus har fået den vestjyske pro-
ducent af fiskenet, til at spænde 
sikkerhedsnet ud under det lokale 
regionssygehus i Herning. Frydendahl 
og Daconet sendte et større parti 
mundbind til Regions-sygehuset i 
Herning.

De mange Corona-sikre mundbind 
fik Frydendahl og Daconet tidligere 
på måneden tilbudt af en leverandør. 
Trods disse mundbind ikke har så 
meget med fiskeriet at gøre, blev der 
købt et parti hjem, som Frydendahl og 

Daconet pga. Corona-virusen og Co-
vid-19 epidemien, godt kunne se var 
værnemidler der var stor efterspørgsel 
på hos de lokale sundhedsmyndighe-
der.
Derfor besluttede Frydendahl Fiske-
net, at sende de mange mundbind 
hen, hvor de virkelig kunne gøre nytte.
Den vestjyske producent af fiskenet og 
udstyr til fiskeriet, kontaktede derfor 
Hospitals-enheden Vest og her viste 
det sig at man sagtens kunne bruge 
værnemidlerne på Herning Sygehus, 
hvor man også var meget glade for 
den gratis donation af de vigtige 

Corona-sikre mundbind.Der er ikke 
langt fra ord til handling i det vestjy-
ske selskab og hurtigt blev de mange 
mundbind pakket og sendt af sted 
til Herning Regions-sygehus, med et 
takkebrev fra Frydendahl og Daconet, 
hvori de skriver:
»Vi i Frydendahl Fiskenet og ved Daco-
net er glade for, at kunne hjælpe lidt 
og sender samtidig en kæmpe tak til 
alle i sundhedssektoren, som virkelig 
gør en forskel, især i denne Coro-
na-vanskelige tid.«
Frydendahl og Daconet gør lidt mere

Frydendahl og Daconet donerede
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Tekst: Bruno Müller
 
Hos en del af samfundet er det opfattel-
sen, der deles i almindelighed, at de fleste 
fritidsfiskere er den ældre del af os der 
har en hobby på havet.

Vi der er ældre og som der er og bliver fle-
re af, går rundt med en forestilling om, at 
unge mennesker en dag kunne være med 
til at bære fritidsfiskerier videre! 
Men det er meget lidt at vi ser det ef-
fektueret, uanset hvor meget vi taler og 
skriver om problemet. Det kan skyldes 
flere årsager.

Vi ældre kan jo spørge os selv om,- hvor 
tit tager vi de unge med ud når der skal 
sættes og røgtes?       Og her skal vi huske 
på, at de unge i dag har mange ander-
ledes fritidsinteresser at vælge imellem 
og at de er vokset op langt fra havet og 
naturen!
Og med det som baggrund, kan det være 
en skelsættende oplevelse, hvor de for 
første gang stifter bekendtskab med fiske-
riet på havet og blæsten, samt til tider lidt 
sved på panden.

Hvis så de unge tænker på et forløb til 
at være på havet og fritidsfiskeriet, skal 
de jo også være klar over hvad de går ind 
til økonomisk. Mange gange med ret så 
bekostelige opstartsudgifter, nemlig at der 
skal investeres i en jolle, motor, redskaber 
og hvad der ellers kommer af løbende 
driftsudgifter i kølvandet.

Det er her, at det begynder at være 
den store hindring og interesse for give 
dem et vigtigt grundlag, med at tage en 
beslutning om det videre forløb. Det er 
indlysende, at når de unge så opstiller et 
investeringsbudget ,- kan de faktisk kun se 
udgifter og ingen indtægter,- og så er det 
her hvor mange falder helt naturligt fra!
Vi kan spørge os selv! Hvad kan vi gøre 
ved det?
Her er vi nødsaget til at tage snakken med 
de unge,- og i stedet  forsøge at bringe 
dem videre til fritidsfiskeriet, der hvor der 
er en gratis indtægt! Nemlig at være på 
havet og i naturen! 
Det er ikke umuligt, at Dansk Fritidsfi-
skerforbund og deres lokalforeningers 
overordnede målsætning, med en 
målrettet indsats indbygger i den fæl-
les medlemskampagne! At de unge der 
vælger at være med, skal støttes, vejledes 

og bringes til at kunne gennemføre en 
fremtid som kommende fritidsfisker.

I et af Dansk Fritidsfi-
skerforbunds tidligere 
blade, har formanden 
for Thy-Mors FF, Karsten 
Willemann, skrevet et 
rammende indlæg om de 
unge og fritidsfiskeriet.
I dette forår deltog de 
i en stor udstilling for-
årsmessen i Arenaen Ny-
købing Mors Her tegnede 
de tegne 20 nye medlem-
mer. 

Min tid som fritidsfisker.
Min interesse for fiskeri startede stille og 
roligt i 1980, hvor jeg flere gange var med 
min svigerfar på Flensborg fjord for at 
røgte åleruser og pilke torsk. 

I firserne blev der fisket efter ål hele året 
således også fra isen om vinteren, men 
det krævede også god følelse, jeg husker 
således, at min svigerfar og hans svoger 
stod side om side og stangede efter ål 
.Svogeren fangede men ikke svigerfar, de 
byttede hul, det hjalp ikke det var stadig 
svogeren der hentede ålene op. 

Siden syede han ruser til mig, så jeg selv 
kunne begynde fiskeri i Thisted Bredning 
sammen med Palle. Dette begyndte vi 
med i 1984 og vi har fisket sammen siden, 
da ingen af os ønsker at sejle ud alene. 
De første år havde vi ofte vores børn 
med ude (fra de var syv år). Det var det 
bedste, de vidste, når der var fangst og de 
kunne få lov at hjælpe, ellers hyggede de 
sig sammen og kappedes om, hvem der 
var først til at genkende vores grej blandt 
meget andet.  

De første år fangede vi pænt med ål, 
således kunne vi byde på stegte ål et par 
gange og havde røgede ål til julebordet. 

Omkring årtusindeskiftet var der efter-
hånden så mange krabber og så få ål, at 

vi valgte at flytte fra Fjorden og til  Ørum 
sø. Her var der flere ål, men også stor 
konkurrence fra odderen, som ofte kom til 
ruserne før os. 

Trods de gode og sjove historier omkring 
fiskeriet må vi erkende, at det kniber ge-
valdigt med at få unge mennesker i gang 
med at drive fiskeri fra småbåde. Det til 
trods for, at vi har let adgang til fjord og 
hav. I vores forening prøver vi på flere må-
der at gøre de unge mennesker interesse-
rede i livet omkring fiskeriet.

Vi har igennem flere år haft en dag i 
august vi kalder ” En dag som fritidsfisker” 
for børn fra tredje klassetrin og op. De 
første år havde vi en tilslutning på ca. 50 
børn + en del forældre, efterhånden er 
tilslutningen mindsket lidt. Interessen 
blandt de aktive fritidsfiskere for at hjæl-
pe er fantastisk. Det er dejligt og vi håber, 
at det efterhånden vil fænge hos nogle af 
de unge.

Vores samarbejde med DTU Aqua vedrø-
rende udsætning af fiskeyngel fungerer 
fint. I år har vi modtaget ca. 70.000 stk. 
skrubbeyngel og 21.000 åleyngel. Ved 
disse lejligheder har der vist sig stor enga-
gement fra vore medlemmers side med at 
være aktive ved udsætningerne, og de har 
også været gode til at få børnene inddra-
get i processen. Pressen har været god 
til at formidle begivenhederne omkring 
udsætningen. Dette skyldes bl.a DTU, der 
har været god til at give præcise meldin-
ger på, hvornår de ville komme. 
Ofte hører man beklagende bemærk-
ninger fra ældre fiskere, der har oplevet 
bedre tider, men det til trods alligevel 
forsætter fiskeriet. Så der må jo være no-
get der virker tillokkende.          Dette må 
vi se at videregive til andre, således at de 
kommer til at opleve glæden ved livet på 
søen eller havet. Der er er nye oplevelse 
hver gang man sejler ud. 

Hals har mod på fremtiden!
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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!

DIESEL PEST - 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 

Vi leverer kvalitet og service! 

Tlf.: 6169 7867- Mail: dieselpest@gmail.com- kontakt: Rolf Leonhardt
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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

Af John Gregersen
Skrubben og rødspætten var det man 
traditionelt fangede som fisker i Flens-
borg Fjord.
Disse to fisk er gået tilbage i bestand-
størrelse, og deres dominans er ved at 
blive overtaget af Rødtungen.

Det er den konklusion fritidsfiske John 
Gregersen er kommet til i rollen som " 
Naglefisker "for DTU AQUA, Institut for 
Akvatiske Ressourcer. I en  i en periode 
har John med net, udleveret af DTU, fi-
sket pa udvalgte positioner i Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor.
BI.a. ud for Vitfoss og Grasten sejlklub. 
Meget overraskende kan han konsta-
tere at rødtungen der er en fortrinlig 
spisefisk fanges i et stadigt stigende 

antal. Rødtungen fanges dobbelt sa 
hyppigt som Rødspætten hvilket John 
synes er yderst mærkelig.
AIIe  fangne fisk i de tre net bliver naje 
indrapporteret til DTU, der pa sigt skal 
bruges til at give overblik og bestand-
udviklingen af de enkelte fiskearter.
Naglefiskere er udpeget over hele lan-
det, i samtlige bzelter, fjorde og abne 
havområder.
Jeg synes det er meget bemærke-
lig  med disse iagttagelser siger John 
Gregersen. Om det skyldes en stadig 
stigning i vandkvaliteten med mindre 
forurening og zendrede temperatur-
forhold ved jeg ikke. Men forhåbentlig 
om en mindre årrække vil vi sikkert for 
en retvisende svar siger John.
 

Nye fisk i Flensborg Fjord
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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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Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER

Kalø Vig Fritidsfiskerforening

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
Obs på, at der er kommet nye numre på bådpladserne!!
Der arrangeres en makrel tur den 22-8-2020.
Vi sejler fra Mellerup færge kl 9,00. Mødes på kanaløen kl 13,00 til lidt grill mad.
Tilmelding til Niels: 2365 8460, senest den 15-8-2020.

Dødsfald
In memorandum Jørgen Boisen, Løjt Kirkeby.
Et af vore trofaste og få æresmedlemmer Jørgen Boisen døde den 27. februar 2020,
Jørgen var medstifter af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening for 35 år siden og var i mange år aktiv som bestyrelsesmedlem, 
hvor han beklædte flere poster.
lHan var en ivrig fritidsfisker lige indtil de sidste år, hvor kræfterne ikke slog til. Fiskeriet har til det sidste haft hans store opmærksom-
hed og han deltog i foreningens arrangementer til det sidste.
Jørgen var en forkæmper for vore rettigheder til at kunne udfolde vor hobby.
Med baggrund i hans mange årig engagement og som den gode ven han var, blev han udnævnt til æresmedlem. Foreningen deltog 
med forbundsfanen ved hans bisættelse 
Æret være hans minde.
På bestyrelsens vegne Børge Pedersen, formand

Dødsfald
Trist nyt fra Kolding og omegns Fritidsfiskerforening
Det er med dyb sorg at vi måtte sige farvel til en god ven og fiskekammerat, Finn Quist gennem mange år.
Finn gik bort efter kort tids sygdom i en alt for tidlig en alder
Han var med til at opbygge foreningen helt fra starten og gav altid gode råd og vejledning om fiskeriproblemer.
Han ligeledes et aktiv medlem af bestyrelsen, og gav altid en hånd med div. opgaver.
Finn vil blive savnet og efterlader et stort tomrum.
De varmeste tanker sender vi til hans kone Lissi og familien.
Ære været hans minde.
På bestyrelses vegne Daniel Farrugia, formand

Maling af skurene
Hej gode venner
Festudvalget har lavet en tilmelding vedr.  maling af skurer.  Kig forbi kabyssen (Slotskroen) og meld jer på. 
Med venlig hilsen festudvalget.
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Når foråret og solen viser sig, kribler 
det for at komme ud på vandet for de 
mange hundredetusinde danskere, 
der bruger vandet til fritidsaktiviteter. 
Men man skal ikke lade sig snyde af 
det lune vejr på land, for selvom vi 
er midt i maj, kan det stadig være en 
kold og farlig fornøjelse bevæge sig 
ud på vandet, fortæller Sten Emborg, 
specialkonsulent i Søsportens Sikker-
hedsråd, som sammen med TrygFon-
den står bag SejlSikkert-indsatsen.
- Luften ude på vandet er væsentligt 
køligere end på land, og vandet er sta-
dig under 10 grader de fleste steder. 
Så når du kommer lidt ud fra kysten, 
skal du klæde dig varmere på, end du 
umiddelbart tror. Klæd dig i tøj, der 
er egnet til formålet og kan holde dig 
varm og tør, hvis du falder i vandet. 
Det duer ikke med en tyk sweater el-
ler en vindjakke, for bliver tøjet vådt, 
suger det vandet til sig, og du bliver 
hurtig nedkølet, hvilket kan være livs-
truende, siger Sten Emborg.
Så hurtigt påvirker det kolde vand 
kroppen
Benedict Kjærgaard er overlæge 
på Aalborg Universitetshospital og 
stabslæge ved Flyvevåbnets rednings-
tjeneste og har tidligere været fast 
mand i redningshelikopteren. Gennem 
tiden har han været med til at redde 

mange mennesker op af vandet, som 
har været i livsfare på grund af ned-
køling – og andre er desværre fundet 
omkomne.
- Falder du i vandet på denne årstid 
med almindeligt tøj, kan kuldechokket 
gøre, at du i panik gisper ukontrolleret 
og ikke kan få styr på vejrtrækningen. 
I værste fald risikerer du at drukne 
hurtigt, hvis du ikke holdes oppe af 
en redningsvest. Hvis man undgår at 
drukne med det samme, vil man i lø-
bet af 10-15 minutter miste evnen til 
at svømme, fordi arme og ben afkøles 
meget hurtigere end kropskernen. Når 
musklerne afkøles, mister de evnen 
til at virke, og bare det at kravle op ad 
en redningsstige i en havn kan blive 
umuligt, siger Benedict Kjærgaard, og 
fortsætter:
- Efterhånden gør afkøling af hjernen, 
at du ikke længere kan tænke klart, 
og efter måske en time vil du være 
bevidstløs. Men så længe du forbliver 
oven vande med en redningsvest, er 
der stadig håb for, at man kan fin-
de dig. Uden redningsvest vil du for 
længst være under vandoverfladen. 

Det er ikke kun sejlere og fiskere, der 
bevæger sig et godt stykke ud fra ky-
sten, som skal være påpasselige. 
- Selv kajakroere eller SUP’er, som ikke 

sejler langt ud fra kysten, kan komme 
i alvorlige problemer. Tager man på 
vandet, bør man derfor altid have den 
rigtige beklædning på, en redningsvest 
og en vandtæt mobil i brystlommen 
eller en nødsender på vesten, så man 
kan slå alarm fra vandet. Fx kan man 
med et enkelt klik i SejlSikkert Alarm 
appen slå alarm og automatisk opgive 
sin position til redningsberedskabet. 
Jeg har oplevet mange gange, at vi er 
sendt afsted for at redde en person, 
som ikke kan opgive sin position, og 
det sinker redningen og mindsker 
chancen for at finde personen i live, 
siger Benedict Kjærgaard.  
Ligger man i vandet og venter på, at 
hjælpen når frem, skal man krybe 
sammen i ”fosterstilling” og ligge stille 
for at afgive mindst mulig kropsvarme.

Ifølge Søsportens Sikkerhedsråds op-
gørelse druknede 17 personer i forbin-
delse med fritidsaktivitet på vandet i 
Danmark i 2019.

Nu begynder højsæsonen for vandaktiviteter
- men pas på det kolde vand!
Højsæsonen for fritidsaktiviteter på vandet er for alvor skudt i gang for 
de flere end 500.000 bådejere, garn- og lystfiskere, kano- og kajakroere, 
SUP’ere og andre, som bruger vandet omkring Danmark. Men selvom 
sommermånederne er lige om hjørnet, og der er lune dage, så er van-
det stadig blot 8-10 grader. Det kan derfor være livstruende at falde i 
vandet uden den rette påklædning og udstyr til at slå alarm. Søsportens 
Sikkerhedsråd og TrygFonden opfordrer derfor til at passe på, hvis 
Kr. Himmelfartsdagene skal bruges på vandet. 
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Vinderbilledet i Danmarks Grund-
forskningsfonds Fotokonkurrence 
2020 viser en ung pighvarrer, som lige 
fylder to fingre i den hånd, der blidt 
løfter fisken over vandet. I baggrun-
den, under vandoverfladen, ses flere 
andre små pighvarrer. Billedet er taget 
af fiskeplejekonsulent Mads Christof-
fersen, DTU Aqua.
"Den lille pighvarre på fotoet er ikke 
meget mere end et halvt års tid gam-
mel, og billedet er taget lige inden, 
jeg skal til at sætte den lille fisk og 
alle dens brødre og søstre ud i Ros-
kilde Fjord. Det er en del af et større 
udsætningsprogram, hvor vi hvert år 
udsætter store mængder fisk i danske 
farvande," siger Mads Christoffersen.
Som forsker og fiskeplejekonsulent på 
DTU Aqua fokuserer Mads Christoffer-
sen på de kystnære farvande og deres 
fiskebestande, og når han er på feltar-
bejde har han altid kameraet med.
"Jeg tænker meget i at tage billeder 
og optage video, når jeg er på feltar-
bejde, så jeg kan vise, hvad vi laver. 
Den gamle vending ’Et billede siger 
mere end 1000 ord” giver jo mening, 
og jeg holder mange foredrag, hvor 
det er afgørende at have billeder med, 
som fortæller en historie", siger Mads 

Christoffersen. Det er tredje år i træk, 
at Danmarks Grundforskningsfond af-
holder sin fotokonkurrence, som skal 
bidrage til at fortælle historierne om 
videnskabelige fremskridt og opda-
gelser. I vurderingen af de indsendte 
fotos indgår, i hvilken grad billedet 
vækker følelser hos publikum og fun-
gerer som visuel indgang til historien 
bag forskningsresultatet samt bille-
dets æstetiske kvalitet. Ud over æren 
får vinderen en gavekurv.

Udsætning af pighvarrer skal styrke 
den naturlige bestand
DTU Aqua udsætter pighvarrer for at 
styrke den naturlige bestand, så den 
forhåbentlig med tiden selv kan re-
producere sig i tilstrækkeligt omfang, 
samtidig med, at der foregår et regu-
leret lyst-, fritids- og erhvervsfiskeri. 
Udsætningen finansieres af de penge, 
som kommer ind ved salg af fisketegn.
I de senere år har forskerne arbejdet 
på at sikre, at de fisk, der skal ud-
sættes, er genetisk tilpassede til de 
områder, de udsættes i, fordi det øger 
sandsynligheden for, at de overlever 
og trives. I praksis foregår det ved, 
at DTU Aqua med hjælp fra lokale 
fiskere indfanger (og genudsætter) 

lokale forældrefisk, når der skal pro-
duceres yngel til udsætning. Ynglen 
skal opholde sig i et halvt års tid på 
et opdrætsanlæg, indtil den har en 
passende størrelse og kan udsættes. 
Ved at holde de små pighvarrer under 
kontrollerede forhold i nogle måne-
der, forventes det, at mange flere pig-
hvarrer overlever den meget kritiske 
periode som helt små.

Om fotografen bag vinderfotoet
Vinderbilledet er 
taget af fiskeplejekon-
sulent Mads Christof-
fersen, DTU Aqua.
Mads har været fiske-
plejekonsulent siden 
2014 og rådgiver 
myndigheder, lyst- og 

fritidsfiskerforeninger m.v. 
Han er uddannet biolog fra Roskilde 
og Københavns Universitet og er også 
erhvervsdykker. Han har arbejdet med 
fiskebiologi siden 2000 og været ansat 
på DTU Aqua siden 2008. Hans forsk-
ningsområde er kystnære økosyste-
mer, rekreativt fiskeri, ophjælpning af 
fiskebestande, restaurering af fiskenes 
levesteder m.v.

Fiskeplejen vinder konkurrence om 
bedste forskningsfoto

Her er lidt forskellige links, hvor det er 
muligt at læse mere:

https://dg.dk/foerstepladsen-dgs-fotokon-
kurrence-2020/ 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Ny-
hed?id={0F644C8C-914F-42BD-A323-6EC-
8F0AA6BC0}

Et foto af en lille pighvarrer har vundet 
Danmarks Grundforskningsfonds Foto-
konkurrence 2020
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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  

Helten er en laksefisk, og den har 
sin egen familie. Den er meget tæt 
beslægtet med snæbelen.
Helten har en langstrakt krop med 
sølvskinnende skæl og en lille fedtfin-
ne bagest på ryggen mellem ryg- og 
halefinne. Halefinnen er dybt indskå-
ret. Heltens snude er tydeligt but til 
forskel fra snæbelens spidse snude.
Helten har en lille mund med overbid 
og masser af små tænder. Helten er 
en stimefisk.
Der er mange forskellige arter af helt 
inden for udbredelsesområdet. Det 
skyldes formentlig, at helt er en koldt-
vandsfisk, som findes næsten helt op 
til elvenes gletsjere, og som har fulgt 
istidernes frem- og tilbagetrækning. 
I tiden løb er heltbestande i perioder 
blevet isoleret i de store og dybe søer 
og har udviklet sig til selvstændige 
arter.
Heltfamiliens mange arter er selv 
for specialister yderst vanskelige at 
adskille.

 

Så blev der igen udsat 90.000 stk. heltyngel 
i Nissum Fjord leveret fra Venø

Sælges 
16” UDBYHØJJOLLE med dam & 6 HK TOHATSU påhængsmotor

 6. stk. 80 masket kasteruser – 2 rejeruser–4 skrubbegarn
2 sildegarn-6 stk. vager.

Tlf. 2072 6883   -  Pris 19.500,-kr.
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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 

Af Henning Mørk Jørgensen. Rådgiver 
vandmiljø, hav - og fiskeripolitik 
 
Iltfattigt og stadigt varmere havvand, 
plast og efterladte fiskeredskaber, 
trawling, råstofindvinding og meget 
mere er i dag virkeligheden for Øster-
søens arter og levesteder.

Kom op i gear og forpligt Jer på en 
forstærket indsats i Østersøen.
Sådan lyder opfordringen fra en lang 
række NGO’er fra Østersølandene, når 
organisationer, erhverv og ministre 
mødtes. De skulle tage hul på proces-
sen med at opdatere redningsplanen 
for Østersøen (Baltic Sea Action Plan) 
fra 2007. Opfordringen konkretiseres i 
en række forslag i en såkaldt ’Shadow 
Plan’, der skal tackle Østersøens stør-
ste udfordringer: Biodiversitets- og 

klimakrisen, for mange næringsstof-
fer og miljøskadelige stoffer og den 
stigende aktivitet på havet.

Målet for havet er langt fra nået
Temaerne og indsatsforslagene er 
ikke alle nye. Mange fremgår allerede 
af den eksisterende Baltic Sea Action 
Plan, som Østersølandene tilsluttede 
sig i 2007 for at genoprette Østersø-
ens havmiljø senest i 2021. Målet er 
bare langt fra nået. Ifølge den seneste 
opgørelse fra 2018, vurderer HEL-
COM, som er overordnet ansvarlig 
for planen, at kun 23 procent af de 
nationale initiativer er gennemført, 
62% er delvist gennemført, og 67 % af 
de fælles initiativer er gennemført.
Det er CCB (Coalition Clean Baltic), 
som Danmarks Naturfredningsfor-
ening er medlem af, og WWF Baltic 

Ecoregion Programme, som står bag 
Shadow planen. Håbet er nu, at for-
slagene bliver vedtaget, når HELCOM 
i løbet af 2021 skal revidere rednings-
planen for Østersøen.
- Vi er midt i en globalt anerkendt bio-
diversitets- og klimakrise. De næste 
ti år bliver afgørende i kampen for at 
vende udviklingen. Derfor må Øster-
sølandene nu forstærke indsatsen for 
at redde Østersøen. 

Østersøens redning 
Det kræver en forstærket og mere forpligtende indsats 
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- af Ejvind Jensen, Fritidsfisker, 
Kaløvig Bådelaug 
 
Mange fritidsfiskere spørger sig selv, 
hvor der endnu er fisk at fange. I År-
hus Bugt er bund-levende fisk næsten 
helt væk efter flere års tilbagegang. 
Man kan uden risiko tilføje, at dette 
også er tilfældet for de kystnære om-
råder i hele Østjylland fra Århus og til 
den dansk tyske grænse. 
Imidlertid er der i Weekendavisen 
– udgave 27/3. 2020 – opløftende 
læsning. 
Akvarie- og museumschef Jens Peder 
Jeppesen, Øresundsakvariet har udtalt 
sig til avisens journalist Maja Funch 
om tilstanden i Øresund. Han oply-
ser, at ”der er 50-70 gange flere fisk 
herude end alle andre steder, og de 
er også betydeligt større. Og hvordan 
kan det så være?”. Han ridser situatio-
nen således op: 
Havbunden er en afgørende del af 
et marint økosystem, forklarer han. 
Her er blandt andet enorme mus-
lingebanker og mudderbundsflader, 
hvor krebsdyr, børsteorm og andre 
havbundsdyr lever. Bundmiljøerne er 
havets oaser. De er artsrige i sig selv: 
På for eksempel en hestemuslinge-
bund kan man på en kvadratmeter 
finde i omegnen af 150 forskellige 

organismer over en centimeter i stør-
relse. Her kommer arter som torsk, 
rødspætte, ising, skrubbe og mange 
andre for at æde. 
”Men én gang med et bundtrawl 
gennem sådan en mudderbund her, 
og alt er revet op. To-tre gange over 
en muslingebanke, og bunddyrene er 
væk. Det store altødelæggende pro-
blem for biodiversiteten til vands er, 
at man skraber havbunden. Kattegats 
og Østersøens frodigste områder er 
smadret til ukendelighed af store tra-
wlere,” siger Jens Peder Jeppesen. 
Det kan ses med det blotte øje på 
et ekkolodskort over Kattegat i en 
rapport om effekten af fiskeri med 
bundslæbende trawl på bundfauna-
samfund (rapport nr. 256), som Aar-
hus Universitet udgav i 2018: Havbun-
den ser ud, som om den er luget på 
kryds og tværs med en rive. 
Men i Øresund blev det forbudt at 
fiske med bundtrawl allerede i 1932, 
fordi trawlerne var til stor fare for den 
intense skibstrafik. Akvariechefen slut-
ter af med at sige: ”Der er helt klart 
steder i Øresund, hvor der ikke har 
været forstyrrelser i flere hundrede år. 

Øresund er mit bedste bud på et 
intakt økosystem til vands og marint 
referenceområde for vild natur, fordi 

der er ødelagt så lidt”. 
Så meget fra Weekendavisen. 
Lokale fritidsfiskere og deres for-
eninger, Landsforeningen Levende 
Hav, foreninger som      Danmarks 
Naturfredningsforening, Danmarks 
Jægerforbund, Nationalpark Mols 
Bjerge, talrige beboerforeninger 
og ejerlav med kyst-strækninger til 
vigene i Århus Bugt inklusiv Syddjurs 
Kommune har 2 gange henvendt sig til 
fiskeriminister Mogens Jensen og an-
modet om at lade havbunden være i 
fred for ødelæggende pres fra muslin-
gefiskeri samt at sikre vigene i Århus 
Bugt som gyde, og opvækstområde 
for fisk, raste og fourageringsområde 
for havfugle og generel forbedring af 
biodiversiteten i området. 
Mogens Jensen har afvist tanken 2 
gange, og i det seneste brev fra mini-
steren dateret 13/3. 2020 efterlyser 
ministeren et ”biologisk grundlag, 
som kan berettige til en total lukning 
af fiskeriet efter muslinger i Kalø Vig”. 
Jamen, jamen ligger det biologiske 
grundlag ikke lige for? Se på Øresund! 

Giv vigene i Århus Bugt Øresundssta-
tus, tak. 

Lad dog havbunden være i fred!
Ministeren ikke enig med fritidsfiskerne i Kalø Vig
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17 millioner kroner til ”Bælt i Balance”               

-af Mads Christoffersen og Jon C. 
Svendsen, DTU Aqua.

Forsknings- og formidlingsprojektet 
”Bælt i Balance” har som mål at for-
bedre havmiljøet i Lillebælt. Projektet 
vil skabe forandring direkte ved at 
styrke Naturpark Lillebælts biologiske 
mangfoldighed og ved at forbedre 
forholdene for særligt sårbare dyre-
arter som marsvin, torsk og havørred. 
Projektet vil også arbejde indirekte 
ved at øge bevidstheden om havmiljø-
et via forskning og formidling.
Projektet er bygget op omkring et 
bredt samarbejde mellem de tre kom-
muner bag Naturpark Lillebælt – Fre-
dericia, Middelfart og Kolding – Aar-
hus Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet, fritids- og erhvervsfiskere 
samt frivillige. Projektet er støttet af 
Nordea-fonden og VELUX FONDEN 
med et samlet beløb på 17,1 mio. kr.

Fiskereservater, stenrev og en indsats 
mod krabber
I projektet, som løber fra 2020-2024, 
vil der blive skabt en lang række 
forbedringer for havmiljøet i Lille-
bælt. Det inkluderer bl.a. aftaler med 
erhvervsfiskere om frivillige fiskere-

servater, hvor hensigten er at beskytte 
torskeynglen, så fiskene får mulighed 
for at vokse sig store. Herved kan de 
bidrage til fremtidige generationer og 
dermed bedre fiskeri. 
Desuden skal der etableres et 
smoltrev, der skal beskytte de små 
ørreder imod rovdyr som skarv og 
sæler, når fiskene forlader vandløbet 
og svømmer ud i havet. Vi ved fra tidli-
gere undersøgelser, at overgangen fra 
åen til havet er en meget sårbar fase 
for de små fisk, og at en stor del af 
dem dør i denne fase. Her spiller skarv 
og sæler formodentligt en stor rolle. 

Et smoltrev giver de små fisk mulighed 
for at gemme sig og derved undgå at 
blive ædt. 
Der vil også blive genskabt huledan-
nende stenrev, som er forsvundet fra 
området på grund af stenfiskeri.
I projektet vil der derudover blive 
etableret biohuts (vuggestuer for fisk) 
i havneområderne, hvor mindre fisk 
har mulighed for at søge skjul, så de 
undgår at blive ædt. 
Der vil også være fokus på at udnytte 
de mange krabber i Lillebælt til gode 
formål. Der har gennem en årrække 
været alt for mange krabber i områ-

det, hvilket skaber udfordringer for 
det omgivende havmiljø.
Sidst, men ikke mindst, vil der være en 
informationskampagne for at nedbrin-
ge støj i havet.

Forskningen undersøger effekten af 
forbedringerne
Forskningen i projektet ”Bælt i Balan-
ce” skal undersøge, om forbedringer-
ne har den ønskede virkning. Resul-
taterne vil blive formidlet videre til 
borgerne og kan bidrage til en forvalt-
ning, der fokuserer på økosystemet i 
Lillebælt. Det giver kommunerne nye 
værktøjer til at forbedre havmiljøet i 
fremtiden.
Forskningen vil især have fokus på at 
få mere viden om virkning af fiske-
reservater, smoltrev, biohuts og støj. 
Undersøgelserne af biohuts udføres 
dog i mindre grad af forskerne og i 
højere grad af lokale aktører.
Vi ved allerede fra andre studier, at 
huledannende stenrev har en positiv 
effekt på en række arter og på biodi-
versiteten, og derfor vil forskningen 
i projektet have mindre fokus på at 
undersøge effekten af de udlagte sten-
rev.

Forskning på vej til Lillebælt for at forbedre havmiljøet
Skal styrke biodiversiteten og forbedre forholdene for sårbare arter i Lillebælt og øge 
bevidstheden om havmiljøet.
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Lidt af det faglige….
Spørgsmål: Anders Berggreen Schondelmeier: En rejeruse må så vidt jeg kan læse mig til, gerne sættes ud nu. Men skal det mel-
des ind omkring placering, hvis den ikke opsættes med pæle, men derimod med anker i hver ende? Er der en der kan ridse reglerne 
op, så en nybegynder som mig, kan forstå dem! 

Svar: Formanden i Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg:  Når du fisker med en rejeruse uden pæle, regnes den for en alminde-
lig ruse, og skal således være ude af vandet d. 9/5 kl. 23.59
Fra d. 10/5 må du udelukkende fiske med den pælesatte og anmeldte rejeruse, og altså ikke en rejeruse med anker. D.1/8 må du igen 
fiske med den ankersatte ruse. Ingen siger det skal være let!

Spørgsmål: Medlem i Vendsyssel FF spørger: Er det forbudt at forære en fanget fisk væk?

Svar: Fiskerikontrollen:  Man må gerne forære et par fisk til andre, men ikke modtage betaling.

Spørgsmål: Medlem i Mariager FF: Jeg har i mange år sendt 
girokort til betaling i pengeinstitut og kunne ikke erindre at have 
fået et girokort tilsendt 

Svar: Fiskerikontrollen:  Fiskeri uden at have betalt , bliver tak-
seret til en kontrolfunktion på 1.200 kr. Yderligere  oplyses det, 
at fra nytår 2019 har ministeriet besluttet at man ikke mere ville 
sende girokort ud 

Spørgsmål: Hvor længe må mine rødspættegarn stå? 

Svar: Fiskerikontrollen: Som udgangspunkt må garn og andre 
redskaber fiske lige så længe ejeren ønsker. Dog ikke i eventuelle 
lukke/fredningsperioder eller perioder med andre redskabsbe-
grænsninger. Det afgørende er, at de bliver røgtet regelmæssigt. 
Alle fiskeredskaber skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, 
røgtes regelmæssigt og så ofte, at de fangede fisks levemulighe-
der ikke unødigt forringes.

Spørgsmål: Min girokvittering er blevet våd, så man ikke læn-
gere kan læse mit navn. Skal jeg så bede Fiskerikontrollen sende 
mig et nyt fritidsfiskertegn?

Svar: Det er nok, at du har nummeret og oplyser det sammen 
med ID. Hvis du ikke kan finde dit nummer, kan du ringe i telefon-
tiden på 72 18 56 06 og få det oplyst.

Spørgsmål: Kan dem som dyrker hobbyhaver sætte de redska-
ber de vil og uden fisketegn?

Svar: Fiskerikontrollen: En person må kun råde over et hobby-
opdrætsanlæg med liner af en samlet længde på højst 10 meter. 
Du bliver registeret som indehaver af en Hav- eller Fjordhave ved 
at indsende en ansøgning til Fiskeristyrelsen.
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-af Bjarne Hansen, Thyborøn
 
Nu er dræber algen Karenia mikimo-
toi også blevet dømt på sit rygte.
Algen er rimelig ny i danske farvan-
de. Den blev observeret første gang i 
Limfjorden i 90´erne og har siden haft 
to blomstringsperioder i 1997-99 og i 
2006-08. 
I 2006-08 blev der IKKE konstateres 
nogen dødsfald blandt fisk og bløddyr 
- begge gange mellem ugerne 27 og 
45, hvor vandet er varmest. 
Algen er blevet observeret i Løgstør 
Bredning her i vintermånederne, ikke 
noget usædvanlig i det. I efteråret 
2019 blev der, trods høje koncentrati-
oner, ikke rapporteret om døde fisk og 
bløddyr i området. 
Den 16. marts i år blev der observeret 
flere tusinde døde sild i Nissum Bred-
ning i området, hvor Kystdirektoratet 
og Miljøstyrelsen har en klappeplads / 
bypassområde.
Så var fanden løs – Miljøstyrelsen af-
sagde hurtigt dommen – det var alger 
- af den ovennævnte art.
Miljøstyrelsen indrømmer dog, at der 
ikke er taget nogle prøver fra Nissum 
Bredning, som siger at algen var til 
stede og i hvilke mængder.
 
De ved derimod at den er til stede i 
Løgstør Bredning i stor stil, men her 
slår den ikke sildene ihjel.
De dør i stedet i Nissum Bredning, 
men her ved man ikke hvad de dør af.
Hvorfor dør sildene ikke i Løgstør 
Bredning, når det er der algerne er, 

når de dør i Nissum Bredning, hvor 
man ikke ved om der er alger.
 
Nu her snart to uger efter må jeg 
konstatere, at Miljøstyrelsen (MST) 
stadig holder krampagtig fast i deres 
teori om de giftige alger - og nægter 
kategorisk at drøfte den mulighed, at 
det evt. kunne være tungmetal eller 
pesticider, som er fundet umiddelbart 
syd for Sælhunde holme løb, hvor 
sandet til klapning/bypass er kommet 
fra og smidt hvor sildene døde. De 
fakta og er noget man kan forholde sig 
til og man kan undersøge sildene for 
tungmetaller og pesticider og dermed 
udelukke den teori. 
Men det vælger Miljøstyrelsen ikke at 
gøre, hvorfor?
Miljøstyrelsen har jo stillet diagnosen 
for dødsårsag - før den afdøde er ble-
vet obduceret.
Teorien om algen hænger i en tynd 
tråd.

•Der er ingen målinger fra området - 
til at bekræfte MST´s teori.

• Man ved algen kan være til stede om 
vinteren, men man ved også at den 
ikke slår ihjel om vinteren - den kan jo 
ikke producere gift om vinteren, fordi 
denne produktion kræver varm vand 
og sollys - altså en slags fotosyntese.
 
•Ingen andre steder i vores klimabæl-
te er algen farlig og dræbende på fisk 
og bløddyr, i vintermånederne.

•MST har konstateret algen i Løgstør 
Bredning - endda mange, men De ser 
ingen døde sild.  Jeg skal hilse og sige 
fra fiskerne i området ved Løgstør, 
at de fanger heller ingen døde sild - 
algerne er med andre ord ikke giftige, 
endnu.

•Men vi har de døde sild i Nissum 
Bredning, men MST har ikke under-
søgt for alger - i det område.

•Men indrømmet man ved på ver-
densplan meget lidt om denne alge 
ved navn Karenia mikimotoi og der 
er mange teorier om hvordan den 
producerer sin gift.

Jeg er glad for, at MST sender sildene 
videre til DTU-Aqua til videre under-
søgelse, men jeg ville godt nok gerne 
om ikke De/I vil undersøge dem for 
tungmetaller og pesticider - så kan vi 
få frikendt den gamle forureningen fra 
Rønland/Cheminova for at værende 
årsagen til sildedøden. 

Nu er vinterbadene blevet advaret, 
men hvem advarer de som spiser 
østers, musling og ikke at forglemme 
sild, fra området?
 
På den måde endte algen Karenia 
mikimotoi med det dårlige rygte 
også med at få skylden for den store 
sildedød i Nissum Bredning, i vinteren 
marts 2020.

Man kan blive dømt på sit rygte 
- også selv om man er en alge.
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Drukneulykker faldet markant sidste år                

Redigering: Bruno Müller

To fritidsfiskere mistede livet på 
vandet i 2019.  Hvert år er der fritids-
fiskere, som omkommer på vandet. 
Med to druknede sidste år var antal-
let lavt i forhold til gennemsnittet for 
de seneste 10 på fem (4,7). Det er en 
positiv nyhed, lyder det fra Sejl-
Sikkert, men det er stadig to liv for 
meget. Opfordringen lyder derfor på 
at sejle sikkert og huske vesten – og 
det råd har de taget til sig i den havn, 
hvor begge omkomne fritidsfiskere 
kom fra.
 
Det var Jørn og hans fiskermakker, der 
fandt den ene omkomne fritidsfisker, 
som de kendte fra det lille fiskermil-
jø ved Ringkøbing Fjord. Båden var 
sunket, og manden var druknet. Det 
var blot en uge efter, at en fritidsfisker 
fra samme havn blev fundet livløs i 
vandet. Begge blev ifølge Joint Rescue 
Coordination Centre (JRCC) fundet 
uden redningsvest.
- Det har sat sig hårdt i mig og i resten 
af fiskerne i vores havn, at vi mistede 
to personer på så kort tid. Jeg har selv 
været en af dem, der aldrig sejlede 
med vest, men efter ulykken sørge-
de jeg for, at alle, der var med til at 
bjerge den sunkne båd, fik en red-
ningsvest, hvor der var broderet ”husk 
vesten” på, fortæller Jørn.

Fritidsfiskere, som sejler alene, løber 
en ekstra risiko
Heldigvis sker der relativt få alvorlige 
ulykker i forbindelse med vandaktivi-
teter, men for de familier, som mister 
deres kære, er det dybt tragisk. 
- I 2019 fylder fritidssejlerne ekstra-
ordinært meget i statistikken med 12 
omkomne, mod fem i gennemsnit i 
de seneste 10 år. Til gengæld er de 
to ulykker blandt fritidsfiskerne er 
lavere end normalt, fortæller Sten 
Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd, som driver SejlSikkert 
sammen med Tryg Fonden.
- Det er meget glædeligt, at vi ser så 

få alvorlige ulykker blandt fritidsfi-
skerne sidste år. Fritidsfiskerne sejler 
ofte alene og løber dermed en stor 
risiko, da der ikke er nogen tæt på til 
at hjælpe dem i nødsituationer. Typisk 
falder fiskerne i vandet og kan ikke 
selv redde sig tilbage i båden, eller 
også kæntrer eller synker båden. Har 
man fx vaders på, der bliver fyldt med 
vand, men ingen redningsvest, så er 
det meget kritisk, siger Sten Emborg 
og fortsætter:
- Det er ganske alvorligt at ende i 
vandet, og selvom man ikke tror, at 
det sker, så skal man alligevel tage 
sine forholdsregler og tænke situati-
onen igennem på forhånd. Den rette 
påklædning, en redningsvest og vand-
tæt nødopkaldsudstyr, som du har i 
lommen, kan redde dit liv. 

Ulykkerne sker ofte tæt på land for 
mænd over 50 år
Tallene fra SejlSikkert viser, at det 
oftest er mænd i alderen 50+, der 
fisker eller sejler uden vest, som fylder 
i druknestatistikken. 75 pct. af de 17 
drukneulykker i 2019 skete på dage, 
hvor det blæste mere end 5 m/s, og 
det bør give stof til eftertanke, mener 
Sten Emborg. 
- Tjek altid vejrudsigten, før du sejler 
ud, og særligt hvis du sejler i en min-
dre båd eller jolle, skal du overveje, 
om vejret er for voldsomt. Får du fx 
en bølge ind over din åbne båd, så 
den bliver fuld af vand, kommer du i 
alvorlige problemer. De fleste ulykker 
i de seneste år er sket tæt på land i 
de indre danske farvande. Vesten er 
derfor mindst lige så vigtig at bruge, 
når man sejler tæt på kysten – modsat 
hvad mange fritidsfiskere desværre 
stadig tror. SejlSikkert Alarm Appen 
er også god at have ved hånden. Med 
et enkelt klik på mobilen kan du slå 
alarm, og appen opgiver automatisk 
din position til redningsmandskabet.
Fritidsfiskerne passer ekstra på hin-
anden efter ulykkerne
For Jørn har de to drukneulykker sat 
tankerne i gang, og det er blevet helt 

legalt at påpege over for hinanden på 
havnen, hvis nogle ikke bruger vest – 
for det er at vise omsorg.
- Jeg har selv haft oppustelige veste 
liggende i båden, som jeg tilfældigvis 
testede en dag, fordi min kone spurg-
te, hvordan de virkede. En af vestene 
pustede sig ikke op, og det blev jeg 
faktisk chokeret over. Det er falsk 
tryghed at købe en vest og blot lægge 
den i båden for at overholde regler-
ne. Vesten skulle gerne virke, når det 
gælder, siger Jørn, der blev kåret til 
årets SejlSikkert-ildsjæl i 2019 for hans 
indsats for at styrke sikkerhedskultu-
ren i Bådelauget.

- Tænk over, hvad dit liv er værd. 
Er det så ikke mest fornuftigt at købe 
en redningsvest i god kvalitet og tage 
den på?
I dag bliver der holdt ekstra godt øje 
med, at alle der sejler ud, kommer 
tilbage i god behold. En af havnens 
fiskere er blevet SejlSikkert-ambas-
sadør og sørger for at dele viden om 
sikkerhed på vandet med fritidsfisker-
ne i havnen. Næsten alle sejler nu 
med vest, og alle sørger for at have en 
livline på land, der ved, hvor de sejler 
hen.
Hos Tryg Fonden håber programchef 
René Højer, at opmærksomheden 
både på de ulykker, som sker, og på 
de forebyggende initiativer for at øge 
sikkerheden, bider sig fast i alle, der 
bruger vandet til fritidsaktiviteter.
- I Danmark er vi heldige at være 
omgivet af vand, som giver mulig-
hed for en masse gode aktiviteter og 
oplevelser. Der er ingen, som tager 
på vandet og regner med at komme 
i vanskeligheder, men derfor skal 
man alligevel forberede sig på, at det 
værste kan ske. Derfor håber vi, at 
SejlSikkert-indsatsen kan være med til 
at opbygge en sikkerhedskultur, hvor 
det er naturligt at opfordre hinanden 
til at sejle sikkert og fx huske rednings-
vesten, så vi kan undgå de alvorlige 
ulykker, siger René Højer, programchef 
i Tryg Fonden.

Antallet af omkomne fritidsfiskere var med 2 druknede lavere end 
gennemsnittet i de seneste 10 år på 5 (4,7).
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DTU fejrede den nye testfacilitet for 
autonome systemers rejsegilde for de 
involverede entreprenører og nogle 
af de fremtidige brugere.
 
Autonomous Systems Test Arena 
(ASTA) er en ny facilitet for samarbej-
dende autonome systemer i luften, på 
jorden, på vandet og under vandover-
fladen. Her kan forskere og studeren-
de teste en lang række autonome sy-
stemer, herunder selvstyrende droner, 
robotter og små ubåde.

En unik testfacilitet
Testarenaen på 950 kvadratmeter, 
er 14 meter høj og holdes oppe med 
10.000 kubikmeter luft. Den unikke 
arena er opdelt i tre sektioner af 
drone-net. I den ene ende er anbragt 
en pool til test af robotter på og under 
vand. Faciliteten er placeret i tredje 
kvadrant på DTU Lyngby Campus og 
blev rejst med hjælp fra studerende 
og personale i slutningen af februar i 
år.
ASTA vil blive brugt som en midlerti-

dig testfacilitet i de næste 6-8 år, alt 
imens DTU vil arbejde på at etablere 
en mere permanent bygning.
Institutterne DTU Elektro, DTU Aqua 
og DTU Space er involveret i testa-
renaen. ASTA åbnede i foråret 2020

DTU Aqua er med i test af selvstyrende 
droner, robotter og små ubåde
Rejsegilde for Autonomous Systems Test Arena

Overvågning og 
diagnostik af syg-
domme hos fisk og 
skaldyr fortsætter 
på DTU Aqua

DTU er fortsat nationalt referencelaboratorium for sygdomme hos fisk og 
skaldyr, og prøver til diagnostik skal stadig indsendes til DTU Aqua.

Dansk Veterinær Konsortium overtog 
den veterinære myndighedsaftale 
med Miljø- og Fødevareministeriet 1. 
januar 2020, men myndighedsopga-
verne på det Akvatiske område ligger 
fortsat hos DTU. Det betyder, at DTU 
Aqua stadig er nationalt referencela-
boratorium for sygdomme hos fisk, 

krebsdyr, muslinger og østers. Ho-
vedparten af de prøver, som anven-
des til diagnostik og overvågning af 
sygdomme hos Akvatiske dyr, skal 
således fortsat indsendes til DTU Aqua 
i Lyngby. 
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-Redigeret af Bruno Müller

Godt håndværk er tidløst, og når rå-
varer og omgivelser er af højeste kva-
litet, vil erfaring, talent og fremsyn 
smelte sammen og skabe et produkt 
man kan være stolte af. Med fokus på 
dyrenes oprindelse, markens og sko-
vens sæsonbestemmelse og havets 
friske leverancer kan traditionerne 
nemt spille op mod byens hastigt 
skiftende gastronomiske impulser.                     
Det kræver en ekstrem lille indsats af 
dig, at tilberede en rigtig sildemad og 
så er det billigt.

Tre gode grunde til at spise sild
Fede fisk som f.eks. sild indeholder 
mange omega-3-fedtsyrer, som er 

essentielle for kroppen.
Sild er også rig på d-vitamin, som en 
stor del af danskerne lider af mangel 
på.
I modsætning til andre populære fisk 
som laks og torsk er det nemmere 
at få fat i bæredygtigt fanget sild, da 
bestanden er nøje kontrolleret.

Desværre bliver sild ofte købt færdige 
på glas, hvor de i en sukkerlage bliver 
serveret med lidt rødløg, karrysa-
lat eller æggesalat, hvilket er super 
ærgerligt, for sild og tilbehør er bare 
som meget mere og andet end det 
færdigfabrikeret og de massefremstil-
lede sild.
»Hvis du beder tusind danskere om at 
tage sild med til en frokost, så tager 

99 procent af dem et glas med. Der er 
ingen, der tænker på at lave sild selv 
fra bunden eller servere dem på en 
anderledes måde, og det synes jeg er 
lidt skørt, for silden gemmer virkelig 
på mange muligheder, og det kræver 
blot en ekstremt lille indsats at serve-
re en sild, som imponerer og smager 
fantastisk.

En sildemad er ikke bare en sildemad

I Danmark gælder der et mindstemål 
for Havbars på 42 cm i Nordsøen, Ska-
gerrak og Kattegat. Men i den danske 
del af den vestlige Østersø (inklusiv 
Bælterne) er der intet mindstemål 
for Havbars. Danmarks Sportsfisker-
forbund mener, at mindstemålet bør 
omfatte alle indre danske farvande.
– Så vi bakker op om mindstemålet 
for Havbars, men vi mener også, at 

det bør gælde i alle indre danske 
farvande, så beskyttelsen af Havbars 
får størst mulig effekt på den pressede 
bestand, siger Kaare Manniche Ebert.
Danmarks Sportsfiskerforbund har 
netop opfordret Miljø- og Fødevare-
ministeriet til at indføre mindstemålet 
i alle indre danske farvande. Forbun-
det leverede budskabet som en særlig 
udgangsbøn i forbindelse med et 

høringssvar om tekniske foranstalt-
ninger samt regulering af fiskeri efter 
sorthummer og Havbars i Nordsøen.

Mere om mindstemål på linket:

https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fri-
tidsfiskeri/mindstemaal-og-fred-
ningstider/mindstemaal-i-saltvand/

Danmarks Sportsfiskerforbund mener! 
- at mindstemålet for Havbars også skal omfatte den danske del af den 
vestlige Østersø
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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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Efter at forbundet er blevet bekendt 
med deres situation og utilfredshe-
den, med at man ikke havde folder 
eller andet oplysningsmateriale vedrø-
rende fredninger og fiskeri i farvandet 
ved øen.
Folderen er nu produceret i et godt 

samarbejde med Fiskerikontrollen og 
Dansk Fritidsfiskerforbund,- både i en 
A5 papirform med 300 stk. og digital 
på hjemmesiden i  www.fritidsfisker-
forbundet.dk –www.fiskeristyrelsen.
dk og www.fiskepleje.dk  og ligeledes 
Læsø fritidsfiskernes hjemmeside.

Den er udført i to versioner. En til ud-
skrivning og en til skærmlæsning.
Materialet har i april 2020 været til 
gennemsyn og kommentarer i Læsø FF 
´s bestyrelse, - med godkendelse.

Produceret i et godt samarbejde                                           

Informationsfolderen på vej til Læsø FF
- om særlige fredningsområder 

Man har valgt at tilknytte alle arealer-
ne til et fast punkt på land (Waypoint).                                                         
På den måde får fiskeren en pejling og 
en afstand.
Hvert areal har fået et centerpunkt 
med koordinater. Fra centerpunktet 

kan der tegnes en omskreven cirkel, 
som dækker de yderste punkter af 
fredningsområdet.
Denne omskrevne cirkels størrelse er 
anført med Ø (diameteren).
Afstande og størrelser er skrevet i 

sømil og meter.
Folderen er også anvendelig for 
erhvervsfiskere med bundtrukne 
redskaber.

Mere overskuelighed ved fiskeri i bestemte områder                                        

Der arbejdes på at samle alle koordi-
nater, for alle områderne, i en samlet 
KMZ-fil.
Når denne KMZ-fil åbnes, i et Google 
Earth baseret program, vil alle folde-

rens kort, med tilhørende frednings-
områder, blive indlæst.
Alle koordinater fra den gældende 
Kommisionsforordning (1180/2017), 
kan evt. gøres tilgængelig i tabelform.

Hvis denne løsning vælges, skal fred-
ningsområdernes kommissionsnavn 
påføres i folderen. Eksempel: (Habitat 
No. 168, site No. 192)

Flere forslag til forbedringer på vej                                          

Tekst & foto: Bruno Müller
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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

Tekst & foto: Bruno Müller
 
Det meste af sin aktive tid som dreng 
er gået med at lege hos bedsteforæl-
drene der boede i Fiskerklyngen i Fre-
derikshavn. Meget af tiden gik med at 
han sammen med legekammeraterne 
byggede og sejlede med ”Sildekasser”.

Richard siger til Rønnerposten
  - Det var appelsinkasser der blev 
”ombygget” og behørigt smurt med 
tjære, - for det gjorde de voksne fiske-
re med deres joller! Så skulle det vel 
efterlignes, så godt som vi nu kunne.

Men ellers deltog drengene meget af 
tiden med at hjælpe til og ligeledes 
især når fiskerne tog på havet og kom 
hjem med fangsten.
   - Jeg synes, det har været godt gen-
nem alle årene. Jeg elskede at være i 
nærheden af havet, og jeg ved ikke, 
hvad jeg ellers skulle kaste mig over, 
hvis det ikke skulle ha´ noget med 
fiskeri at gøre! 
Den blå kedeldragt blev i 1942 skiftet 
ud med en af dem på værftet, hvor 
han kom i lære og der efter arbejde 
han på det lokale værft i mange år.
Men efter tiden som udlært skibsbyg-
ger, kaldte marinen ham til Arresødal-
lejren ved Frederiksværk. Der fra og 
med rund hue og stribet krave, blev 

det til mange oplevelser, hvor Ri-
chard sejlede med Fregatten ”Holger 
Danske” der havde en anden stør-
relse, med sine 167 marinesoldater 
ombord! Det var ”lidt” mere end de 
fartøjer han var vant til i fiskerklyngen.
     -Senere stiftede jeg familie, hvor 
min hustru og jeg kan se tilbage på et 
liv hvor vi er meget lykkelige, og hvor 
vi har en datter boende i Aalbæk og 
barnebarn i Ålborg.  
Det er klart at man skal ikke lade sig 
narre, for selvom jeg har opnået en 
alder hvor der til tider skal ”Bankes lidt 
rust af,- så klarer jeg mig med nogle 
gode hjælpemidler! Heldigvis er jeg 
i stand til at komme på Rønnerhav-
nen så godt som hver dag.
Her er der meget at snakke om med 
vennerne, - og hvad der tidligere 
har gjort det muligt at kaste sig 
over med båden og mit fritidsfiskeri.
Ikke at forglemme alle de timer han 
har brugt ude i i hans røgeri i bag-
haven, hvor man med duften kunne 
spore sig hen til Richard, hvor han 
nød at gå og der og brugte sin tid på 
at pusle omkring de lækkerierne!
Richard har været med siden hav-
nen blev bygget i starten 80´erne 
og fulgt udviklingen fra en Jollehavn 
til en Marina og afslutningsvis siger 
han til Rønnerposten:
  -I starten lå der joller næsten over 

alt ved broerne! Desværre har havet 
ændret sig og medført, at der ikke er 
nær så mange fritidsfiskere som den 
gang! Det er jo noget der regulerer sig 
selv,- men da havnen skiftede status til 
en ”Marina” så vi forsat at økonomien 
var tilfredsstillende, i det at pladserne 
blev fyldt op med ”Sejlerne”. Hvis ikke 
den udvikling var sket, var der ikke 
mange ved ”Kasse 1” til at opretholde 
en sund økonomi.

Jeg kan da holde pauser indimellem!
Richard Skat er på havnen hver dag, og det er i en alder på 91 år. Men det 
lader han sig ikke begrænse af!
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Redigeret af Bruno Müller

Men i følge en af Danmarks mest er-
farne jagtjournalister, Henning Kørvel, 
– som har udøvet sæljagt, da for flere 
år siden var lovligt, –  lige som det 
nu er indført igen herhjemme, bare i 
mere begrænset omfang.

Dengang var der som nu, atter ønske 
om at der skydes sæler i Danmark,- 
hvilket medførte ret så stor debat, 
især fra fiskeriets organisationer.
 Men Henning Kørvel, anser det ikke 
for realistisk, at der indførtes jagt på 
hverken spættet sæl eller gråsæl. 

Henning Kørvel har udøvet sæljagt. 
Både i Danmark, og da det før var lov-
ligt og i Norge, hvor der stadig udøves 
jagt på sæler.  Men I spørgsmålet om 
genindførelse af sæljagt i Danmark, 
som der nu er gjort begrænset lovligt, 
der er han skeptisk. 
                                                                                                
Den daværende Miljøminister Eva 
Kjer Hansens plan om at åbne op for 
jagt på spættede sæler og gråsæler 
i danske farvande for at give fiskeri-
erhvervet en hjælpende hånd, fordi 
de truede erhvervet på levebrødet, 
er symbolpolitik og dømt til at bliv en 
fuser.

Gråsæler og spættede sæler har været 
fredet siden henholdsvis 1967 og 
1977, men modsat gråsæler kan nogle 
få spættede sæler, der vanskeliggør 
krog- og garnfiskeri, i dag skydes på 
dispensation. Hvis egentlig målrettet 
jagt skal lette sælernes pres mærkbart 
på fiskebestandene, så skal sælbe-
standene minimum halveres. Ellers er 
jagten nytteløs- siger Henning Kørvel
Problemet vil dog blive at kunne re-
ducere bestandene i så stort omfang, 
fordi det både vil kræve samfundsac-
cept og en mega jagtindsats.

Sæljagt og nedskydning 
Det kan være symbolpolitik med uheldige bivirkninger!
Det skrev netnatur.dk sidste sommer på deres hjemmeside...
Det viser, at der stadig er delte meninger i den danske befolkning med protester fra fiskerne med de sidste års 
verserende debat om sæljagt.  
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Lidt af hvert....   

Af ph.d. Louise D. Kristensen (Fiskeri-
styrelsen), seniorforsker Josianne Støt-
trup og seniorforsker Jon C. Svendsen 
DTU Aqua,

I Danmark har man fisket efter sten 
på havbunden gennem godt 100 år, og 
det har bl.a. ødelagt det oprindelige 
stenrev ved Læsø Trindel. 
områdets store sten var fisket væk, og 
at de mindre sten ikke var tunge nok 
til at skabe stabil forankring for tang 
De indledende undersøgelser på Læsø 
Trindel viste, at. I perioder med hårdt 
vejr fungerede tangen som sejl på 

stenene og trak dem hen over revet 
og skrabede den øvrige vegetation af, 
for til sidst at trække stenene ned på 
dybt vand, hvor der er for lidt lys til, 
at tangen kan vokse. Der var derfor 
brug for nye kampesten til at skabe 
stabilitet på revet, så tangskovene 
igen kunne etablere sig på Læsø Trin-
del.  Vi ved ikke, hvor stor betydning 
stenfiskeriet har haft for de marine 
arter, der er afhængige af stenrev 
for at gennemføre deres livscyklus. 
Men vi ved, at torskebestanden i 
Kattegat har haft alvorlige problemer 
bl.a. som følge af overfiskeri, og det 

har næppe hjulpet på situationen, at 
stenrevene, som torsken bruger som 
opvækstområde, er blevet fjernet.                                                                                                                                         

Stenrev ødelagt                                        

En fritidsfisker i USA blev en nat taget 
i ulovligt fiskeri på østkysten, hvor han 
bl.andet imellem fangsten havde en 
del fredet fisk. En bevæbnet fiskeri-

kontrol lagde fritidsfiskeren i håndjern 
og konfiskerede  båden.
Med flere tidligere domme for ulov-
ligt fiskeri, blev dommen denne gang 

skærpet til 5000 dollars(knap 35.000 
DK)  i bøde og et års fængsel. Så går 
det mere ”fredeligt” for sig her hjem-
me.

Fiskerikontrol med skyder og håndjern                                        

Af Bruno Müller 
Fiskens immunreaktioner mod hudpa-
rasitter omfatter et kompliceret
netværk af processer. Flere gener spil-
ler til tider sammen som i et veritabelt
symfoniorkester, alt med det formål at 
sikre fiskens overlevelse.

Den nyeste forskning sigter på at lade 
fisken producere sin egen vaccine
ved at indpode DNA fra snylteren i 
fiskens hud. 
Men fiskens hud kan også selv. Den 
fremtidige forskning vil fokusere på de 
mange immunstoffer som fiskens hud 

er i stand til at frembringe selvstæn-
digt.
Denne basale forskning producerer et 
arsenal af redskaber som siden
Kan bruges til udvikling af effektive 
kontrolmetoder.

Når generne tændes i fiskens hud                                        

Af Bruno Müller 

Der blev tidligere aldrig foretaget en 
analyse af fritidsfiskeriets betydning 
for turisme.

Der er mange gode ideer til at en bed-
re samfundsøkonomi, ved lidt ændrin-
ger i love og regelsæt for det rekreati-
ve fiskeri. Fritidsfiskere møder daglig 
i ferietiden turister som vil købe en 

fisk, når de ser fiskerne komme ind fra 
havet, men man må ikke sælge fangst 
på grund af omsætningsforbud, som 
blev indført .                                 Det er 
heller ikke muligt at anvise turisten til 
en erhvervsfisker, da der ikke er ret 
mange som fisker med garn og ruser 
mere og slet ikke i sommerperioden.                                                                                                   
Man kunne jo foreslå at finansiere 
undersøgelsen af Fiskeplejemidlerne 
eller lignende.Med hensigten, at der 

bør foreslås at ophæve dette forbud 
for at betjene turisterne ordentlig, så 
kommer de igen. Det vil kræve at alle 
står sammen om det,- og at der kun 
må fiskes med det lovlige antal garn 
og ruser som er gældende i dag.

Hvorfor blev der aldrig lavet analyse af fritidsfiskeriets betydning for 
samfundsøkonomien?                                       
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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


