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SKAL FANGSTEN I HUS? 

 

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

Umonterede og monterede net, ruser,         
bøjer, bøjestager, flåd, overalls, busseronner,       
gummistøvler, knive, kurve, rusebøjler, synkeliner,       

flydeliner, fletliner, slået tovværk, twine og sytråd, bødenåle,                
åletænger, garnhaler, hummertænger, mærketape, bøjeflag, handsker….  

OG EN MASSE ANDET….. 

VORES ÅBNINGSTIDER I BUTIKKEN OG PÅ TELEFONEN 

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 7.30 - 16.00. Jess: 40 26 26 11  Tom: 40 35 60 87 

 

Følg os på : 

Facebook.com/
daconet.dk 

Vi kender forholdene til bunds! 

DU KAN BESTILLE PÅ MOBIL, 
TABLET ELLER PC, GIVE OS ET 

KALD, SENDE OS EN MAIL ELLER 
KIGGE FORBI BUTIKKEN. 

VI HAR DET DU SKAL BRUGE HOS    
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Her midt på sommeren fik jeg 
en invitation til at mødes med 
landsforeningen Levende Hav.
Agendaen var spøgelsesgarn i 
Limfjorden, og med fokus på Nis-
sum Bredning ved Lemvig. Spø-
gelsesgarn, jooo, men måske ikke 
lige det jeg så som det største 
problem. (Det skulle jeg så få syn 
for sagen senere på dagen om at 
det var.)

Jeg mødtes med Kurt Svennevig, 
som er landsformand for forenin-
gen Levende Hav kl. 7.00 på deres 
kutter Anton på havnen i Lem-
vig. Vi skulle tidligt på fjorden, 
i det DR P4 havde meldt deres 
ankomst og ville sende live fra 
dagens togt efter spøgelsesgarn.
 
Vel ude i Nissum bredning, blev 
ankerdræget smidt i vandet, og 
trækket var i gang. Vi havde kun 
sejlet 2 minutter før der var bid. 

Et spøgelsesgarn var fundet, og 
skulle bjærges. Dette blev klaret 
mens DR sendte live. Garnet vi 
her havde fanget var flere hund-
rede meter langt, og fyldt med 
levende og døde taskekrabber, og 
en del hummer skjolde.

Da der var plads til flere garn 
ombord, blev ankerdræget smidt 
igen, og denne gang skulle der 
kun gå 1 minut før der blev råbt; 
``Der er bid´´ i min vildeste fanta-
si havde jeg ikke på nogen måde 
forestillet mig at problemet skulle 
være så omfattende, men det det 
skulle blive endnu vildere. Dette 
garn blev også bjærget, (det var 
også flere hundrede meter) og 
turen gik til Lemvig havn, hvor 
kommunen havde sørget for en 
container til de bjærgede garn. 

På grund af P4 udsendelse, havde 
DR Nyheder nu fattet interesse 
for projektet, og meldte deres 
ankomst lige over middag, så 
et nyt eftermiddagstogt blev 
hurtigt planlagt. Endnu engang 
stævnede vi ud i Bredningen, og 
ankerdræget blev smidt et nyt 
sted hvor der ikke var trukket før. 
Halvandet minut efter var der bid 
igen. Endnu et flere hundrede 
meter langt garn blev bjærget, og 
afleveret i containeren på Lemvig 
havn.

Efter sådan en omgang, må jeg 
bare erkende at problemet med 
spøgelsesgarn er langt større end 
jeg i min vildeste fantasi havde 
forestillet mig, og at vi som bru-
gere af havet og fjordens ressour-
cer har et ansvar, og det uanset 
at disse garn ikke er efterladt af 
os.

Jeg vil nu gå i tænkeboks på 
hvordan vi som brugere af havet 
og fjorden kan være behjælpelig 
med at få ryddet op.     
                                                                           
Læs i øvrigt inde i bladet på side 
5 en fælles pressemeddelelse, 
som vi har udsendt sammen med 
vores søsterforening Dansk Ama-
tørfisker Forening. 

Formanden.

Aflyste NØGLEFISKERMØDE lørdag 12. september 2020

Det kunne undre Nøglefiskerne at de ikke modtog nogen invitation eller dagsorden i god tid!
Dette skyldes at man grundet Covid-19 situationen har været i tvivl om hvor vidt det var en 
god ide at bringe folk sammen fra hele landet og sidde i et mødelokale en hel dag.
Efter lidt mailen frem og tilbage (DTU Aqua og de to forbund imellem) er man kommet frem til
udsættelse af mødet til lørdag d. 20 marts 2021.
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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)

Medlem Forretningsudvalg
Børge Boe Pedersen
Hærvejen 111
6230 Røde Kro 
Tlf.: 30 27 53 71
bbp.nsf@gmail.com

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 
path@outlook.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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To landsformænd skriver fælles klumme
Med baggrund i de særdeles overraskende og bekymrende 
resultater med eftersøgning og optagning af mange tons 
spøgelsesgarn udført af Landsforeningen Levende Havs 
kutter M/S Anton i Limfjordens Nissum Bredning i slutnin-
gen af juli i år, skriver vi dette til jer: Spøgelsesgarn er et 

grimt problem i vores kystnære havmiljø. Dels kan de stå 
på havbunden i årevis og fiske videre og forvolde død for 
fisk og bunddyr. Dels er garnene af nylon – plastik, som 
over tid nedbrydes til mikroplast og desuden kan garnene 
have undertæller af bly, der er et giftigt metal. 

Resultaterne af M/S Antons arbejde er forelagt fiskerimi-
nister Mogens Jensen. Han fortæller, at problemet i denne 
tid undersøges af DTU Aqua.
Fra Fiskerikontrollen  har vi modtaget dette skriftlige svar 
på vores henvendelse om emnet:
Ift. reglerne om max 3 garn vil en fritidsfisker ikke blive 
sanktioneret, hvis den pågældende har 3 garn ombord og 
under sejlads finder et spøgelsesgarn og tager dette med 
i land, såfremt der ikke er tvivl om, at der er tale om et 
spøgelsesgarn. Er man i tvivl, om der er tale om et spø-
gelsesgarn, er man meget velkommen til at kontakte den 
regionale fiskerikontrol mhp. at få afklaret, hvordan man 
skal forholde sig. Ved planer om større indsatser for at 
opsamle garn m.v., vil vi anbefale, at I kontakter den regi-
onale fiskerikontrol på forhånd mhp. at undgå eventuelle 
misforståelser. 
Venlig hilsen Uffe Sveistrup  Chefkonsulent | Fiskerikon-
trolkontoret

Indtil forskernes resultater foreligger, må vi skærpe vores 
opmærksomhed på emnet. Hvis nogen af os mister et sæt 
garn, anbefaler vi at gøre følgende: Forsøg selv at finde 
grejet ved at dræge på stedet. Hvis man under drægning 
finder andet grej på havbunden end ens eget, noter GPS 
position og sæt eventuelt en kugle ved det. Kontakt nær-
meste fiskerikontrol og oplys position for det mistede grej 
og evt. fundet af andet.
Spøgelsesgarn i vores havmiljø er både fortidens og den 
umiddelbare fortids synder. Vi bør ikke pege fingre af 
nogen grupper af fiskere, men åbent tage et medansvar for 
problemet og medvirke til at løse det på bedste måde.

Arne Rusbjerg, Landsformand Dansk Fritidsfiskerforbund &  
Ib Ivar Dahl. Konst. Landsformand Dansk Amatørfiskerfor-
ening.
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FRITIDSFISKER HER ER ET TILBUD TIL DIG 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

I Dansk Fritidsfiskerforbund er du  
kontingentfri det første halve år af dit medlemskab  

- og på samme betingelser som de over 
2000 fritidsfiskere der allerede er medlem! 

 
I dit medlemskab er der inkluderet en dødsulykkesforsikring 

ved drukning under fiskeri på kr. 200.000,-.  
Vi samarbejder med forsikringsselskab der har bådforsikringer til favorable priser.  

Du får 5 årlige forbundsblade tilsendt direkte i din postkasse. 
Her finder du meget relevant stof der vedrører fritidsfiskeri, - og om de udvalg hvori vi er 

repræsenteret ved myndighederne.  
Du bestemmer selv hvilken af de 18 lokalforeninger du vil tilhøre, hvor der er et godt 

sammehold omkring fritidsfiskeri, garnsyning, havne- og klubarrangemenger, bådpladser og 
meget andet.  

Gennemsnitskontingentet for betalende medlemmer KUN kr. 275,- årlig.  
Hvis du ikke bor i nærheden af en lokalforening, eller ikke ønsker at være medlem i den, 

kan du være direkte forbundsmedlem, - også på samme betingelser!   
Du kan finde indmeldelses-blanketten på www.fritidsfiskerforbundet.dk 

 
Efter tilmeldingen sender vi en velkomstpakke med en orientering, 

samt de sidste to udkomne blade.  
Ved spørgsmål, kan du kontakte medlemskontoret på tlf.: 2180 3612.  

De sidste par år har vi set en stigende tilgang i medlemsskaren, 
der sidste år rundede over 2000 fritidsfiskere. 

 
Her er du velkommen  

 
 
 

En af vore 
målsætninger er at samle  
fritidsfiskerne i Danmark! 
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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 !

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.

Handlingsplan for Fiskeplejens udsætning 
af ål i 2020 - Her blev de udsat i sommer
Tabellen viser, hvor mange ål hvert 
hovedområde er tildelt. Fordeling i 
procent tager udgangspunkt i fri-
tidsfisker-licensernes landsfordeling. 
Hoved omr. Navn Fordeling (%) Antal 
tusinde.

Vestlige Limfjord 3,13 5 –  Østlige 
Limfjord 6,29 9  - Vestjyske Fjorde 
5,92 9 4 Østjylland Nord 8,40 13 5 - 

Østjylland Midt 8,48 13 6 - Østjylland 
Syd 4,59 7 7 Sønderjylland Øst 6,89 10 
8 - Fyn Nord 8,03 12 9 - Fyn Syd 7,89 
12 10 - Sjællands Fjorde 8,18 12 11 
-  Øresund 11,76 18 12  - Sydsjælland 
7,33 11 13 - Vestsjælland 2,92 4 14 
- Lolland 5,79 9 15 - Falster 2,66 4 16 - 
Bornholm 1,75 3 I alt 100 150

Udsætningerne fordelt på underom-
råder fremgår af nedenstående tabel 
3. Bornholm får ikke tildelt ål hvert år 
på grund af transportomkostningerne, 
men bliver til gengæld kompenseret, 
så Bornholm modtager det antal ål 
tabel 2 foreskriver. Bornholm fik sidste 
gang tildelt ål i 2019. Læs hele ”Hand-
lingsplanen” ved dette : Fiskepleje.dk 

Forretningsudvalgsmøderne i DFF
På Årsmødet i 2020 blev det besluttet suppleanterne kan deltage i møderne.
1´Supl.: Ib Jensen, Føns Vig FF &  2´Supl. Niels Friis, Randers FF 

H.K.H Kronprinsessen rokker Kattegat
Vidste du, at der findes sømrokker i Vesterhavet, Skagerrak og Kattegat?                                          

Den er god nok, men faktisk er hver fjerde af de danske rokker truet på grund af overfisker, eller fordi de bliver fanget 
som bifangst. Derfor er vi nu gået sammen med H&M om at styrke bestanden af sømrokker i Kattegat. Samarbejdet kul-
minerer den 19. august, når H.K.H. Kronprinsessen er med til at udsætte sømrokker i Kattegat. 
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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

”Særlige regler for fiskeri i Frederikshavn-området”
DANSK FRITIDSFISKERFORBUND Hjemmesiden runder 100.000 besøgende siden oktober 2017!

”Se hvad jeg skriver om spøgelsesgarn! 
”Udskiftningsredskaber i båden”

Rønnerposten nr. 3.20 er i bladkasserne
Status for fiskeplejen pr.1.marts 2020
Bedre hjælp hvis ulykken indtræffer
Bedre hjælp hvis ulykken indtræffer

Donation af redningsstiger
Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand

Forbundets svar på høringen vedr. skærpet fiskerikontrol
EU forslag om mere kontrol af det rekreative fiskeri

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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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
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For femte gang holdt Nord-
vestjysk Fritidsfiskerforening 
”Åben Hus” traditionen i gang, 
og det var lørdag den 6. Juni.
Venø ligger i meget kort 
afstand til fastlandet ved 
Struer, hvor er en sejltur med 
færgen, på 2-3 minutter over 
det strømstærke og 17 meter 
dybe Venøsund.
Til daglig er der 200 fastboen-
de og 80 efterskoleelever i et 
godt og trykt lille samfund her 
i Limfjorden, hvor også finder 
landets mindste kirke og en 
lille 100 årig fiskerihavn.
"Fritidsfiskeren" mødte denne 
dag flere fra vore lokalforenin-
ger og fik hilst på,- og hvor det 
lykkedes at få en snak med 
lokalforeningens formand 
Arne Rusbjerg.
Arne fortalte man for tiden 
er i gang med at udvide 
Venøsund Fisk og Skaldyr med 
300 m2,så virksomheden der  
bl.a. producer den kendte 
"Venoysters" og ligeledes 
fiskeyngel som skrubber og 
pighvar kan optimere produk-
tionen.

Denne yngel er beregnet til 
at fordele det i landet til ud-
sætning, hvor formålet er at 
genopbygge fiskebestanden.
Som noget forholds nyt op-
lyste Arne at på Fiskefarmen 
var "Venø Seafood" nu sælger 
østers, hummere og muslin-
ger via nethandel.

For kvaliteten angående 
fiskene og andet, er der 3 
fastansatte og en biolog, samt 
forskere Århus, København og 
DTU Aqua.
Ydermere kommer Fiske-ve-
terinær fire gange årlige, der 
udsteder certifikat for at yng-
len er klar til at blive udsat.
Et sidste spørgsmål til Arne 
var det var svært at styre alle 
de gøremål og tillidsposter 
han har.
  - Så længe man kan bevare 
overblikket og ha' gode kolle-
gaer er der ingen problemer!

Åben Hus på Venø med ”Nybyggeri, fisk 
og skaldyr” var en succes i juni

  Arne Rusbjerg viser Randersfolkene rundt   Masser af smagsprøver 
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HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse

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.

Bifangst af havfugle i garnfiskeriet

Gennem sit ph.d.-projekt har Gildas 
Glemarec, DTU Aqua skabt ny viden 
om bifangst af havfugle i det danske 
garnfiskeri. Ved at bruge data fra 
kameramonitering har han analyse-
ret den totale fiskeriaktivitet på 16 
danske garnfartøjer fra 2010 til 2018 
og identificeret 1400 havfugle som 
bifangst. Resultaterne gør det muligt 
at beskrive variationen i bifangst af 
havfugle i forskellige områder og over 
tid og at udpege de vigtigste miljø-
mæssige og fiskeritekniske forhold, 
som påvirker bifangsten. Resultater 
fra en del af studiet, som omfatter 
fiskeri i den vestlige Østersø, viser, at 
elektronisk overvågning kan bruges 
til at opgøre omfanget af bifangst af 

havfugle på mindre garnfartøjer. Af 
de 700 fugle, som blev identificeret 
som bifangst i denne del af studiet, 
udgjorde bare tre arter –  edderfugl, 
skarv og lomvie – hele 90 procent af 
bifangsten. 
Dataanalyserne viser også, at få 
tilfælde af massebifangster havde 
en særdeles stor indflydelse på den 
gennemsnitlige årlige bifangst af 
havfugle. Det indikerer, at det er nød-
vendigt at overvåge al fiskeriaktivitet 
på fartøjer med kameraovervågning 
–  og ikke kun tage stikprøver – hvis 
man skal kunne opgøre bifangsten 
af havfugle nøjagtigt. Den statistiske 
behandling af en større del af data 
fra videooptagelserne viser, at der er 

en tydelig effekt af garnets længde, 
fisketid, dybde og afstand til kysten på 
bifangsten af havfugle. Desuden viser 
resultaterne – hvis de skaleres op til 
hele flåden af garnfiskere – at garnfi-
skeriet har en betydende effekt på dø-
delighed hos edderfuglen, som er den 
mest påvirkede art i undersøgelsen. 
Gildas Glemarec har også undersøgt, 
om man kan skræmme havfugle væk 
ved at sætte enheder, som udsender 
lys eller lyd, på fiskegarn. Brugen af lys 
havde umiddelbart en positiv effekt, 
men materialet er for lille til, at man 
kan drage endelige konklusioner. 
Yderligere forskning på dette område 
er undervejs.  

Nye metoder sætter mere nøjagtige tal  
På verdensplan drukner hundredtusindvis af havfugle hvert år, fordi de fanges utilsigtet i garnfiske-
riet som bifangst.
Man ved imidlertid meget lidt om omfanget af problemet i danske farvande. 
Man har forsøgt op til flere gange at sætte tal hvor fugle der havner nette når de dykker ned efter 
føde.
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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!
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Under beretningen skulle der som vanligt afgives omkring vores 
blad, og hvordan det fulgte med på den linje der var lagt gennem 
tiderne.
”Vi forsøger hele tiden at udgaverne gengiver i ord og billeder, alt 
relevant om fritidsfiskeri.
Undertegnede blev redaktør for knap en snese år side, hvor bladet 
var sort/hvidt og i A5  størrelse,- og det var efter nu afdøde Bent 
Vissing. Siden er bladet udviklet, som du kender det i dag, på 36 
fuldfarvet papir og i A4 størrelse.

Der kommer meget stof til redaktionen
Der kommer stadig godt med nyheder og historie der relaterer til 
vores fritidsfiskeri, - og ligeledes med gode indlæg fra lokalforenin-
gernes medlemmer. 
Vores fritidsfiskerblad har igennem årene haft betydning for fritids-
fiskerne i forbundet,- og givet dem mulighed at stille skarpt på net-
op de udfordringer, vi dagligt står over for som vores hobby er. Den 
linje skal bladet fastholde de næste mange år. Der er nemlig fortsat 
mange kampe at kæmpe for, at det kan blive lettere for fritidsfisker-
ne at træffe et godt og trygt valg der vedrører udviklingen.

Annoncerne er vigtige for økonomien 
Jeg kunne ligeledes på Årsmødet orientere om en mindre stigning 
vedrørende tegnede annoncer og der blev opfordret til, at medlem-
merne i lokalområdet ville tegne annonce, for at vi kan holde bladet 
i god balance med økonomien.
Forbundet præmierer med glæde en flaske snaps hvis et medlem 
baner vejen med en annonce fra en handlende.

Ellers vil jeg afslutningsvis opfordre medlemmerne til at ”Tjekke” 
hvornår der deadline, så vi undgår at det kommer for sent ind til 
redaktion.

Tillykke med bladet og god vind fremover!
 

Bladets 40 år blev omtalt på Årsmødet
På Årsmødet orienteredes at bladet 
FRITIDSFISKEREN var blevet 40 år!

  Bruno Müller

  Bent Wissing

14



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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Hals og Omegns Fritidsfiskerforening

Læsø Fritidsfiskerforening

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
Generalforsamling
Hermed indkaldes der til generalforsamling den 22-10-20 kl 19:00 i klublokalet Fritidscentret Randers.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
Hvis man vil deltage i spisning, kl. 18,00, før generalforsamling, skal man tilmelde sig hos formanden senest 8 dage før. 
Havtur:
I første halvdel af oktober vil vi prøve at lave en havtur fra Hirtshals. Hurtig tilmelding grundet booking af pladser. Tilmelding til Niels: 
23658460.
God sommer  Mvh. Niels (RFF )

Generalforsamling onsdag den 11. november 2020 kl.19. 00 i Nybøl klubhus Skolevænget 18 Nybøl.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi kan ikke afholde generalforsamlingen hos Brag Søsport mere da han har valgt at lukke for restauranten. 
Vi har prøvet at finde et andet sted at spise, men p.g.a Corona situationen må servere til store grubber 
Derfor har vi valgt Nybøl Klubhus hvor foreningen er vært med øl og vand.
Tilmelding kan gives Til Mikael Dorow på tlf. 20 68 62 01 eller John Christiansen på tlf 30 82 26 27 - Senest den 1. november 2020.
Røgedag
Der bliver ingen røgedag i år da vi ikke ved hvordan situationen er i efteråret 
Men vi håber at den kan afholdes i 2021
Lotto
Ligeledes ved vi heller ikke om vi kan afholde lotto spil i foråret 2021
Men i vil få nærmere besked i det nye blad 2021.
Med venlig hilsen bestyrelsen Als og Sundeved fritidsfiskerforening.

Generalforsamling lørdag den 14.november 2020 kl.10.00 Orkidéen –Dania, Mariager. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vel mødt!

Generalforsamling I Vesterø Bødehus Torsdag d. 8. oktober 2020 Kl. 19.30
Dagsorden i flg. vedtægter      Vel mødt - M.V.H. Bestyrelsen.
Se den opdaterede 2020 folder om ”Særlige regler for fiskeri omkring  LÆSØ”
www.fiskeristyrelsen.dk eller fritidsfiskerforbundet.dk

Corona pandemien har sat mange begrænsninger i vores lille samfund, der i blandt også afholdelsen af vores generalforsamling. Den 
18 marts skulle den have afviklet, men blev udsat til den 13. maj, som jeg valgte også at udsætte. Nu er vi så langt henne på året vi 
har valgt helt at lukke den ned, og  indkalder til den ordinære i marts 2021.
Regnskabet 2019 viser overskud på 5.451,95 kr., således at vores egenkapital er steget til, pr. 31-12-2019, 48.845,60 kr.
Vi havde en god tilgang af nye medlemmer, således at vi nåede op på 158 medlemmer i 2019. 
I dag, d. 15-8-2020 er vi 166, så interessen for medlemskab i foreningen er stadig tilstedet.
Jeg vil ønske jer alle en fortsat rigtig god sommer, og håber i fanger de fisk i kan spise, samt nyder det gode vejr på havet.  Hilsen 
Bjarne Christensen, Formand/kasserer.

Se den opdaterede 2020 folder om ”Særlige regler for fiskeri ud for Frederikshavn”
 www.fiskeristyrelsen.dk eller fritidsfiskerforbundet.dk

Generalforsamling afholdes på Hals Søsportscenter - Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Vel mødt – Venlig hilsen bestyrelsen:
Henning Pedersen tlf. 51528051 - Bjarne Dam Jensen tlf. 29216027 - Willy Axelsen tlf. 20829681
Knud Lynge tlf. 23721545 - Preben Guldbæk tlf. 23693525
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Vi har, med medlemmernes hjælp et 
godt potentiale for udvikling i forbun-
det,- og med en fælles indsats, om at 
vi ser det nødvendigt at vi skal være 
flere!
Fritidsfiskeri er udfordrende – men 
alligevel ligetil. Noget af det særlige 
ved denne form for fiskeri er, at det 
på den ene side er lige til at gå til for 
både unge, middelaldrene og pensi-
onister, der alle sætter pris på vækst 
og udvikling, og inspirerer til positive 
forandringer der øger livskvaliteten.
Retningen for forbundets med-
lemskampagne peger på, at vi alle 
giver et ”Løft” og kommer med vores 
bud på vision og pejlemærker for 
udviklingen i forbundet de kommende 
år.
Forud har gået en proces, tanker, ide-
er og bud på de næste års udvikling,- 
og Forretningsudvalget har det sidste 
halve år  fulgt op med udarbejdelsen 
af det konkrete mål, at give fritidsfi-
skere der ikke er organiseret et godt 
tilbud!
Det organisatoriske vedrørende 
kampagnen blev vedtaget på Årsmø-
det, da bestyrelserne i lokalforenin-
gerne vedtog, at den nye linje med 
vedtægtsændring skulle videreføres. 
Hensigten var således, at der løbende 
kunne følges op på, om målene kunne 
blive nået med de valgte indsatser 
som blev forelagt.

Medlemstallet i Dansk Fritidsfiskerfor-
bund har i en årrække været faldende.
Det har været tilfredsstillende i de 

sidste par år, har vi fået bremset og 
vendt det til en stigning. Vi se at vi for-
venter at være ca. 2000 medlemmer.
Det kan vi arbejde hen imod sammen!
Hvad skal vi – med udgangspunkt i 
de nævnte udfordringer gøre for at 
fritidsfiskeriet kan overleve i en om-
skiftelig verden med et væld af regler 
og der kræver større plads og mere 
tid i fritidsfiskernes  daglige gøren på 
havet.
Dansk Fritidsfiskerforbund står over 
for en række udfordringer, som kræ-
ver at vi løfter i flok og samarbejder,- 
så er der brug for, at vi respektfuldt 
lytter til hinanden – også når vi er 
meget uenige – og at vi tager den kon-
struktive (måske lidt besværlige) dia-
log, hvor vi sammen finder de bedste 
løsninger. Vi skal alle udfordres og yde 
vort bedste både på havet og hjemme 
i lokalforeningen .Derfor ser vi frem 
til at få nye medlemmer,- og der er 
oprettet denne fritidsfiskergruppe på 
Facebook med navnet ”Dansk Fritids-
fiskeri”.   
Her vil jeg tro at langt de fleste ikke er 
organiseret. Men fint med det, det er 
jo en privat sag.
Det er nu vi alle skal gøre en indsats 
med en væsentligt strategi, at i frem-
tiden vil det derfor være at tiltrække 
nye medlemmer. De er der med deres   
ca. 5000 medlemmer og har samme 
interesse som os,- og at vi gerne vil 
samarbejde ved at tilbyde en samlet 
organisering med en gratis indmel-
delse i et halvt år og hvor får samme 
betingelser som de eksisterende som 

vi har i dag. I den periode friholder vi 
lokalforeningerne for udgiften, ved af 
vi betaler for bladet og Dødsulykkes-
forsikringen.

Undertegnede er administrator der 
sammen med Erik der bor i Ringkø-
bing, og vi modtager daglig mange 
medlemmer der vil være med i Dansk 
Fritidsfiskeri og et fællesskab med 
andre fritidsfiskere. 
Ved at samarbejde med alle der vil 
bidrage vores fritidsfiskeri til at skabe 
de bedst tænkelige vilkår er der flere 
måder at vi kan bringe budskabet ud 
om kampagnen. Det er om at informe-
re folk på havnen og andre steder om 
vores målsætning , så er vores snak 
med de eventuelt nye et effektivt red-
skab, der gør os bemærket og husket. 
 
Lad os vise hinanden en klar og  posi-
tiv tendens med en god udvikling,- og 
at det er glædeligt, at den udvikling, 
kan vi allerede fra i år se, at i ude i 
vore lokale foreninger at de tegner 
nye medlemmer.

Det kan lade sig gøre med nye kolle-
gaer. 
Materiale og oplysninger kan fås hos 
Bruno og Bjarne 

Medlemskampagne 2020 
Dansk Fritidsfiskerforbund starter ny medlemskampagne i 2020 og de 
nærmeste år fremover!
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FRITIDSFISKEREN har været på et 
spændende besøg på vestkysten hos 
en af vore annoncører, der er bosat i 
den lille landsby Stenbjerg, der havde 
deres centrale placering der, og allige-
vel tæt på firskernes  ” Landingsplads”.
Det var her hvor næsten det hele 
foregik blandt fritidsfiskerne og Bi- 
erhvervsfiskerne, når der skule sættes 
ud efter dagens fangster.

Men selve den mindre Stenbjerg er 
en kystby i Thy, og det man ved er, at 
landsbyen sandsynligvis er opstået 
sidst i 1600-tallet.

Efter den voldsomme sandflugt den-
gang og som lagde mange landsbyer 
øde og mange marker, var de svære at 
dyrke, så tog man sig til at søge deres 
udkomme ved fiskeri fra Vesterhavs-
kysten.

I starten af 1900-tallet bevirkede det, 

at fiskerne ikke kunne nøjes med at 
losse fisken, og med de ændringer i 
fiskemetoderne, fandt man det nød-
vendigt at bygge redskabshuse ved 
stranden.
Et stykke ind i 1900-tallet vandt mo-
torbådene indpas, og hvor man tidli-
gere kun havde fisket med krogliner, 
begyndte man nu at fiske med garn, 
trawl og snurrevod. Det erhvervsmæs-
sige fiskeri med store både ophørte i 
1972,- men de mindre både fortsatte 
og det er billedet at vi ser i dag med 
ophold ved ”landingsstedet”.

For godt 30 år siden indfandt Tove 
og Lars Larsen sig lokalt og startede 
forretningen STENBJERG NET.
Igennem de ca. 30 år har forretningen 
vokset sig større og større,- og hvor 
den har leveret alt i fiskegarn og tilbe-
hør til fritids-og erhversfiskere.
”Bladet” blev taget godt imod og vist 
rundt på virksomheden, der aldeles 

ikke var helt lille, med en imponeren-
de stor lagerhal, hvor alt ”stod til højre 
ret”.
Ved siden af lå systuen, hvor man 
monterede alle garnene, og hvor 
Lars kunne sige til kunderne, at man 
bestræbte sig på at der var ikke lang 
ventetid på levering.
Imedens ”Bladet” besøgte forret-
ningen, var man i gang med at sy en 
meget stor ordre til en kunde i Ska-
gen. Så travlhed var der, og ligeledes i 
butikken hvor Tove viste rundt og hvor 
der fandtes alverdens grejer til fiskeri 
og meget til fritidsfiskere.
Tove fortalte: -under Corona tiden har 
vi handlet endnu mere på nettet, og 
lige sådanne til de lokale, hvor det er 
dejligt at få en god snak om hvordan 
det går i vores dejlige lille by her på 
vestkysten.

Og her sluttede et interessant besøg 
hos Stenbjerg Net.

Stenbjerg Net 
- En lille perle med fritidsfiskergrej
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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  

Tekst: Bjarne Christensen  
-Medlemskontoret

Vi har nu i over 1 år brugt Bladkom-
pagniet til at distribuere vores med-
lemsblad rundt til medlemmerne.

Vi skiftede fra Post Danmark fordi 
vi kunne spare 25.000 kr., og fordi 
bladkompagniet havde overhalet Post 
Danmark i præcisionslevering. Mini-
steriet forlanger, at hvis man skal have 
licens til at omdele på landsplan må 
der max. være en manglende levering 
på 5 %, i vores tilfælde vil det sige at 
det accepteres at 100 medlemmer 
ved hver udgivelse, af den ene eller 
anden grund, ikke modtager deres 
blad ved første omdeling. 
Det overholder Post Danmark også, 
men deres fejl/manglende levering 
ligger i gennemsnit på landsplan på 
2,5 %, mens Bladkompagniet ligger 
på under 2 %.  Omregnet i enheder vil 
det sige at der i vores tilfælde burde 
være under 40 der ikke modtager de-
res blad. Det er selvfølgelig ikke i mine 
øjne i orden, for alle medlemmer 
skal have deres blad, som de betaler 
for via deres kontingent, men på den 
anden side er vi nødt til at leve med 
disse manglende leveringer. 
Da vi brugte Post Danmark var der 
mellem 30 og 50 medlemmer der ved 
hver udgivelse ikke fik deres blad.

Hvad er årsagen? 
Størsteparten af dem der ikke modta-
ger bladet er enten fordi de er flyttet, 
eller manglende oplysninger om navn 
på deres postkasse, og selvfølgelig 
kan der også smutte et par stykker når 
adresserne påstemples bladet. 
Derfor er det utroligt vigtigt at du 
holder øje med hvornår bladet skal 
udkomme, og kommer det ikke, så 
kontakt straks kassereren, helst på 
mail, så vil reklamationen straks blive 
videresendt til Portoservice som 
straks sender den videre til Blad-
kompagniet, der eftersender hurtigst 
muligt med Post Danmark.
Sker det gentagne gange at et medlem 
ikke modtaget bladet kan han blive sat 
på ”tvangspost”, det vil sige at bladet 
ved første omdeling bliver sendt med 
Post Danmark, det har vi p.t. 4 med-
lemmer der får.
Vedr. blad 1-20 var der 17 medlem-
mer der reklamerede for manglende 
blad, svarende til 0,85 %. Ved blad 
2-20 var der 11, svarende til 0,55 %, 
og d.d. er der 13 der ikke har modta-
get blad 3-20 svarende til 0,65 %, så vi 
ligger meget lavt hvad det angår.

Når bladet er trykt færdigt.
Så deles det ud af andre efter de 
retningslinjer der er aftalt og så er 
det faktisk ”Ude af hænderne” hos 
undertegnede! Men medlemmerne 

kan regne med at jeg sammen med 
redaktøren følger det på ”afstand”, 
indtil det ligger i postkasserne.
Der er helt sikkert flere der desværre 
ikke får det, men som måske heller 
ikke holder øje med bladet. Men dem 
kan jeg ikke hjælpe.
Vi er derfor nødt til at respektere, 
at sådan er det, og jeg er naturligvis 
lige så utilfreds som dem der ikke 
modtager bladet til tiden, samt at det 
vækker irritation hos disse.

Men, lad være med at lade denne ir-
ritation gå ud over undertegnede, jeg 
kan love jer at jeg gør alt hvad jeg kan 
for at i får jeres blad.
Det gode sprog kan også smitte!
Når der bliver rettet henvendelse fra 
disse medlemmer angående udebli-
velse af et blad, bliver det til tider ført 
i en hård tone. Lidt for hård! og med 
hadske kommentarer! 
Den dårlige tone smitter, men det gør 
den gode tone heldigvis også. Så kære 
medlemmer der er ramt af proble-
met! Være med til at skabe en bedre 
korrespondance!  Skriv til mig, som du 
gerne selv vil blive talt til!

Kan i have en fortsat god sommer.

Bjarne Christensen Kasserer og Med-
lemskontoret.

Så tar` vi den lige igen.
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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 

I løbet af efteråret 2020 skal miljø-
eksperter fra NIRAS lave de tekniske 
notater, der skal ligge til grund for 
Region Midtjyllands oprensning af 
Cheminovas gamle fabriksgrund og 
Høfde 42.

NIRAS har vundet opgaven om at lave 
de tekniske notater, der skal ligge til 
grund for et kommende udbud af Re-
gion Midtjyllands oprensning af Høfde 
42 og Cheminovas gamle fabriksgrund 
på Harboøre Tange. Sammen tæller 
disse sager for to af de ti såkaldte ge-
nerationsforureninger i Danmark, som 
bl.a. defineres ud fra, at oprydnings-
arbejdet bliver estimeret til mere end 
50 mio. kroner.

De to generationsforureninger i Vest-
jylland stammer fra en tid, hvor ord 
som bæredygtighed og cirkulær øko-
nomi endnu ikke havde fundet vej til 
alverdens ordbøger. Verden var endnu 
ikke blevet opmærksom på, hvilken 
negativ påvirkning miljøfarlige stoffer 
kunne have på miljøet. Derfor kunne 
kemifabrikanten Cheminova sammen 
med staten, fuldt lovligt, deponere 
tonsvis af kemikalieaffald i et depot på 
stranden ved Høfde 42 imellem 1957 
– 1962.
Efter årtier med udsivning af forure-
ning til Vesterhavet gjorde lokale 
fiskere og biologistuderende omver-
denen opmærksom på, at området 
var præget af døde fisk og syge måger. 

Erkendelsen af depotets indvirk-
ning på nærmiljøet tog tid, men i 
1980’erne valgte man at fjerne en lille 
del af depotet.

Efter mere end 60 år!                                         
Nu tages næste skridt for at oprense for-
ureningen på Harboøre Tange
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1. Valg af dirigent
Valgt blev Finn Frandsen
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
3. Valg af stemmetællere
John Christiansen
Peter Hald
Niels Knudsen
4. Forretningsudvalgets beretning v/ 
formand
Formanden indledte med, at mindes 
de medlemmer, som er gået bort i in-
deværende periode. Specielt nævntes 
Kaj Poulsen - DAFF, samt Werner Han-
sen – Danmarks sportsfiskerforbund
Beretningen:
Jeg vil gerne starte med at byde vel-
kommen, til alle fremmødte.
Specielt velkommen til:
IB Ivar Dahl, konstitueret Landsfor-
mand for DAFF
Flemming Kjærulf, Landssekretær i 
DAFF
Vi skal blive bedre til at få nye med-
lemmer, hvis vi fortsat skal holde fast 
i det nuværende medlemstal Hvordan 
skal vi gøre det? De unge mennesker 
er jo ikke så meget til udendørsliv, 
men sidder helst foran skærmen. 
Disse var ordene i 2016, og vi kan nu 
se, at vi ved stor aktivitet på diverse 
sociale medier har formået, ikke blot 
at fastholde, men også øge vores 
medlemstal.
Vi har en velfungerende hjemmesi-
de, som ugentligt øger sit besøgstal. 
Det udføres et stort stykke arbejde af 
vores redaktør og webmaster for at 
holde siden opdateret.
Det har på mange måder været et 
stille år, og der er først nu ved at kom-
me gang i møderækkerne igen i de 
forskellige udvalg, efter regeringsskif-
tet, så det har været en lang vandring 
for fritidsfiskeriet, inden vi igen har 
kunnet begynde at påvirke dagsorde-
nen i det politiske. Og så pludselig en 
corona krise oven i hvor landet lukker 
helt ned.
Antallet af løsere på fritidsfiskertegnet 

falder. Der er desværre de sidste 2 år 
set en tendens til at løsere af fritids-
fiskertegnet er faldende i antal. Pt. 
Mangler der 500 000 kr. i budgettet 
svarende til at der er indløst ca. 500 
færre fisketegn i 2019 i forhold til 
2018. Denne udvikling er bekymren-
de, og tendensen skal vendes for at 
forhindre stigninger i fisketegnet. Vi 
har dog nikket til at man på fisketeg-
net kan lave den pristalsregulering, 
som er tilladt ifølge lovgivningen om 
fisketegn. Dette er dog ikke med til at 
lukke hullet af manglende indbetalin-
ger fra de sidste 3 år. Naturerhvervs-
styrelsen kigger på mulige løsninger, 
som gør det nemmere at komme til at 
løse tegnet. Som ny løser af fisketegn 
har du i øjeblikket kun muligheden at 
løse tegnet på nettet, via hjemmesi-
den fisketegn.dk.
Ikke bare fritidsfisketegnet er udfor-
dret, men også det almindelige lystfi-
skertegn er i stagnation. Det skyldes 
nok mere at lystfiskertegnet ikke skal 
indløses af pensionister. I Sportsfisker-
forbundet er der en vilje til at se på 
problemet. Men rent politisk er der 
ingen vilje, da det er en sag der ingen 
stemmer er i.
Mange spørgsmål jeg modtager fra 
vores foreninger, går på Ålefiskeriet. 
Får vi lov til at fortsætte? 
Udmeldingen fra Cites, EU og Natur- 
Erhvervsstyrelsen er at den Danske 
handlingsplan for Ål er veldokumen-
teret, og målene er nået om en 50% 
reduktion for alle involverede parter. 
Derfor er der pt. Ikke tiltag i gang, 
som vil reducere fiskeriet yderligere. 
Disse forudsætninger kan dog ændre 
sig, og der er da også kræfter i EU og 
andre politiske organisationer, som 
arbejder for en totalfredning af Ålen. 
I Danmark er vi jo dukse drenge inden 
for EU, og implementering af diverse 
direktiver. Nogle gange kunne vi godt 
ønske os at Fiskeristyrelsen tog sig 
det man kalder en lidt sydeuropæisk 
tilgang til tingene. Men lige på områ-

det omkring ål er det nu nok fint nok 
at vi er fuldt implementeret i forhold 
til direktiverne. Ålehandlingsplanerne 
skal hen over efteråret og foråret 20 
og 21 gennemgås, og der skal kigges 
på nye tiltag i den forbindelse. Her 
håber og tror jeg at vores tidlige og 
gode tilgang til de nugældende regler, 
kan komme os til gode i fremtiden. 
Jeg er også ret sikker på at Flemming 
Kjærulf kan fortælle lidt om taktikken 
og forventningerne fra BSAC, når han 
kommer til orde. 
Vores nuværende regelsæt for fiskeri 
efter Ål er udarbejdet i Harry Lorent-
zens formandstid. Jeg vil gerne igen 
pointere at det er et ruseforbud, og 
ikke et Ålefiskeri forbud i perioden 10. 
maj til 31. juli. Du må således gerne 
fange Ål i perioden, og opbevare disse 
levende i din dam/hyttefad. Du må 
blot ikke anvende ruser til fiskeriet. I 
2019/20 kom så et ålefiskeri forbud i 
stand i December, Januar og Februar. 
Jeg kan allerede nu meddele at et 
tilsvarende er i støbeskeen for 20/21, 
med de samme regler.
Jeg vil ikke berette en hel masse om 
Skarv, for her ved Finn Frandsen mere 
om det end jeg gør.
Finn kan berette om hvordan den 
nye handlingsplan er udformet, og 
hvordan han selv som lokalformand 
for Mariager Fjord bruger den ved 
regulering her.
Sælproblematikken, som hen over de 
seneste år er blevet større og større. 
DTU arbejder stadig på at udvikle en 
sælsikker Torskeruse, og kigger på 
mulighederne for at udvikle tejner og 
garn, som kan afværge Sæl angreb. 
Men ind til nu må de erkende at der 
ikke er noget som er såkaldt Sæl 
sikkert.
Miljøstyrelsen har haft en ny bekendt-
gørelse om sælregulering i høring. Vi 
har i vores høringssvar påklaget at 
man stadig ikke tager Fritidsfiskeriet 
i ed, og benytter vores erfaringer, og 
vores viden om færden på vandet.

Referat af årsmøde i Dansk Fritidsfiskerforbund 
lørdag d. 13. juni 2020
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Desværre igen uden at vi blev til-
godeset som fritidsfiskere, og dog 
alligevel med den krølle at nu kan 
sportfiskerforeninger og sammenslut-
ninger omkring åer, søge om tilladelse 
til regulering. Kravet om sælregule-
ringskursus er fjernet, og det er stadig 
sådan at kender man en erhvervs eller 
bierhversfisker, så kan denne søge 
tilladelsen og videregive til dig.
Vi har igennem året modtaget en del 
høringer, der drejer sig om alt fra ud-
videlse af husdyr brug, til selvfølgelig 
fiskeri relateret høringer. Vi har på det 
seneste oplevet at vi får kortere og 
kortere tid til at svare. Altså såkaldte 
lyn høringer. Vi har protesteret kraftigt 
over for fiskeristyrelsen over denne 
tilgang til tingene, specielt når vi kan 
se at andre udvalg er blevet præsen-
teret for materialet lang tid før os. Det 
er simpelthen bare ikke i orden.
Der er stort fokus på muslingeskrab 
i øjeblikket, og der kan siges mange 
ting for og imod. En helt konkret sag 
har vi hos en af vores egne lokalfor-
eninger i Kaløvig, hvor vi har ople-
vet at der hvert 3-5 år kommer en 
muslingeskraber ind og rydder hele 
området for muslinger, og efterlader 
et område, som er fuldstændig dødt, 
og pludselig er der ingen fisk at fange. 
Jeg har lovet Ejvind Jensen, som har 
været primusmotor i sagen at han i 
forbindelse med beretningen her, får 
lov at fortælle lidt om sagen, og status 
lige pt.
Min beretning er derfor i år delt op i 
flere punkter hvor indlæggene kom-
mer fra flere. Jeg vil derfor opfordre 
dirigenten til at tage debatterne efter-
hånden som de forskellige indlægshol-
dere har været på.
Med disse ord vil jeg afslutte min del 
her.
Ib Jensen – Føns Vig har talt med den 
lokale fiskekontrol, som siger at hvis 
der er ” kalve ” i tejnen, betragtes det 
som en ruse og kontrollen vil opta-
ge tejnen, her efterlyses ensrettede 
regler, samtidigt efterspørges der 
mere viden om effekten af etablering 
af stenrev. Der efterlyses også mere 
viden omkring effekten af muslinge-
skrab. Ib beretter samtidigt om den 
formentlige langtids effekt af fosforud-
slippet for nogle år siden i Fredericia, 

hvilket har resulteret i en næsten total
fiskedød i området.
Børge Pedersen Nordlige Sønderjyl-
land efterlyser mere belysning af hvad 
fisketegns midlerne går til og hvorle-
des midlerne fordeles mellem biolo-
ger og udsætnings fisk. Han opfordrer 
også forbundet til at involvere sig 
mere i hav miljøet, hvad angår hav-
dambrug og kloakvands forurening.
Ib fra Mariager har også kendskab til 
manglende registrering af betaling for 
fisketegn.
Eivind – Kalø Vig påpeger, at en løs-
ning på kloakvandsforureningen ikke 
blot er, at føre ledningerne længere 
ud i havet, som man gjorde i 70 erne 
med skorstenene på kraftværkerne, 
som blot blev forhøjet.
Kaj Madsen fra Ringkøbing Fjord for-
tæller, at der i alle rensnings anlæg-
gene i hele landet er problemer med 
overløb.
Bruno berettede om de allieredes 
dumpning af gammel tysk krigs 
ammunition indeholdende fosfor, og 
han har selv som marine dykker ved 
dykning i områderne gennem flere år 
set hvorledes bundforholdende har 
ændret sig.

Formanden svarede tilfredsstillende 
på spørgsmålene.
Eivind fra Kalø Vig gjorde rede for 
populationen af fastboende om-
kring Kalø Vig og gjorde samtidigt              
opmærksom på den store sejler turis-
me i området. På grund af den tidlige-
re omtale af de allieredes dumpninger 
af ammunitions dele i området er 
brugen af skovltrawl forbudt. Man ser 
nu desværre effekten af både tidligere 
nuværende tiders forurening og der 
er i dag stort set ikke bundlevende 
fisk tilbage i området. Eivind blev 
opfordret til, at gøre noget ved det og 
allierede sig med Søren Jacobsen fra 
skånsomt kystfiskeri og Kurt Svennevig 
fra levende hav med det formål, at 
skabe et sundt marint miljø. Desværre 
blev samarbejdet hurtigt til om han 
var for eller imod muslingefiskeri. 
Eivind har haft kontakt til en masse 
forskellige interesseforeninger og 
samlede 25 medunderskrivere på et 
brev til fiskeriminister Mogens Jensen. 
Resultatet kom som det første fra et 

lokalt blad, som havde haft droner 
oppe i området for at dokumentere 
omfanget af muslingefiskeriet. Til sidst 
blev Eivind inviteret til en debat i TV 
2 Østjylland med ministeren, eller en 
repræsentant, men takkede nej for 
ikke, at blive stillet op mod en eller 
anden biolog. Fiskeriministeren send-
te efterfølgende et brev og forsøgte at 
lukke munden på Eivind, efterfølgen-
de gled kommunikationen igen over i 
muslingefiskeriet og ministeren gjorde 
opmærksom på, at der ikke var noget 
biologisk grundlag for, at forbyde 
muslingefiskeriet i området. Endeligt 
blev sagen afsluttet ved, at Eivind fik 
besked på, at ministeren ikke havde 
mere tid til ham. Eivind har dog stadig 
opbakning fra de grønne organisa-
tioner, han har forsøgt at sætte sig 
ind i faglitteraturen omkring emnet, 
men det er for ” langhåret ” for menig 
mand og han har tilskrevet alle   støt-
terne og gjort opmærksom på, at han 
nu kaster håndklædet i ringen. Der er 
ingen af de tilskrevne, som har budt 
ind på en videreførelse af projektet. 
Eivind takkede DAFF og Dansk Fritids-
fiskerforbund for støtten under hele 
forløbet.
Flemming Kjærulf – DAFF som er fæl-
les repræsentant i BSAC  fortæller at 
oplægget fra EU indeholder krav om 
at det rekreative fiskeri foretager en 
form for registrering af alle arter, som 
er nævnt som regulerede arter ( torsk, 
sild og Ål ) Han fortæller at arbejdet 
med ålehandlingsplanen har vist, at 
der ikke er mere at komme efter i fi-
skeriet, men resten må foregå på land 
og man begynder nu at se på hvad der 
sker i de Sydeuropæiske lande med 
hensyn til deres betydelige fiskeri af 
glasålene. Han forventer ikke, at der 
kommer flere fiskerirestriktioner på 
ålen. Torskefiskeriet lider under den 
store lystfisker turisme og forskellige 
sygdomme og vil fortsat være om-
fattet af kvotebegrænsninger. Fladfi-
skene i Østersøen har det rigtig godt. 
Laksen og silden har det også godt, 
men silden vil for det erhvervsmæssi-
ge fiskeri fortsat være kvotebelagt.
Finn Frandsen fortæller, at der på 
grund af Covid 19 situationen ikke har 
været afholdt møde før nu. Mange 
har spurgt til hvorledes man opnår en 
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regulerings tilladelse og Finn gjorde 
rede for dette og de som behøver 
hjælp til dette kan kontakte ham 
omkring reglerne. Havørnene har i 
området omkring Hadsund og Mari-
ager fjord har haft en positiv effekt på 
populationen af skarv.
Bruno fortæller, at bladet fortsætter 
med et blad på 36 sider og har kunnet 
fastholde prisen for produktionen af 
bladet. Han opfordrer alle, som har 
indlæg til bladet om at tjekke deadline 
for indlæg, så de får deres indlæg med 
i tide. Alle lokalforeningerne får i dag 
noget reklame materiale med hjem, 
for at forsøge, at tiltrække flere an-
noncører, så omkostningerne til bladet 
ikke bliver en udløsende faktor for en 
kontingentstigning. Der er også en del 
hvervemateriale med og foreningerne 
opfordres til, at forsøge at hverve nye 
medlemmer blandt de mange uorga-
niserede fritidsfiskere. Facebook siden 
har nu 4600 medlemmer og har siden 
oktober sidste år haft 194.000 besø-
gende.
Ib Ivar Dahl fra DAFF Helnæs fortæl-
ler, at der har været en muslingeskra-
ber på besøg, men de fik dog dette 
forpurret. De oplever, at der nu er 
opstået biogene rev af muslinger og 
iflg. EU konventionen SKAL man frede 
biogene rev. Opgaven består nu i at få 
fastlagt definitionen og kortlægning af 
biogene rev.

Ib Jensen fra Føns Vig opfordrer til, at 
udlægge stenrev i muslingeområderne 
og så frede disse, så muslingefiskerne 
ikke kan komme til.

Formanden beretter, at der før udlæg-
ning af stenrev skal laves undersøgel-
ser af havbunden for, at undersøge 
om denne er bæredygtig.
Erik Holk Nissum fjord siger, at de ikke 
har problemer med at få tilladelse til 
regulering af skarv.              

Beretningen blev vedtaget !
          
5. Revideret regnskab v/ kasserer
Kassereren gjorde rede for regnska-
bet, som udviser et overskud i inde-
værende år på kr. 7.322,03
Esben Pedersen fra Mariager fjord 
gjorde opmærksom på lidt dato forvir-

ring m.h.t. 
statusopgørelsen. Dette var desværre 
en fejl og kassereren beklagede.

Regnskabet blev godkendt !
Kassereren gennemgik budgettet for 
næste år udviser et forventet over-
skud på kr. 9.800,00
Børge Pedersen fra Nordlige Sønder-
jylland spurgte om hvorfor forskellen 
på momsindtægten fra indeværende 
år og næste års budget. Kassereren 
fortæller, at det er på grund af over-
gangen fra Post Danmark til Bladkom-
pagniet, hvor der ikke er moms på 
posten, men på bladkompagniet.
Budgettet blev godkendt !

6. Indkomne forslag:
• Forslag om tilføjelse til § 5 vedr. 
forbunds beklædning ( forslagsstiller 
Bjarne Christensen )
FU medlemmer der har udleveret 
forbundsbeklædning, skal bære dette 
til møder og arrangementer, ved 
deltagelse og repræsentation af Dansk 
Fritidsfiskerforbund.
Forslaget blev vedtaget !

• Forslag om vedtægtsændring i § 2 
vedr. medlemmers optagelse i lokal-
forening kontra forbundet 
( forslagsstiller Bjarne Christensen )
Forslag til vedtægtsændring §2
Hvor ingen lokalforening findes, kan 
enkeltpersoner optages som for-
bundsmedlemmer. Oprettes der en 
lokalforening i området, kan medlem-
met overføres til lokalforeningen.     
Ændres til:                      
Medlemmerne bestemmer selv hvilken 
lokalafdeling de ønsker medlemskab 
af. Hvis man ikke ønsker medlemskab 
af en lokalafdeling, kan man opta-
ges som direkte forbundsmedlem. 
Forbundsmedlemmer  underlægges 
Lands kassererens lokalafdeling, og 
betaler samme kontingent som denne, 
og opretholder de  samme rettigheder 
og fordele som alle andre medlemmer. 
Oprettes der en lokalforening i områ-
det, skal medlemmer tilbydes overfør-
sel til denne.

Svend Cramer fra Nordlige Sønderjyl-
land spurgte ind til, om kontingentet 
var det samme som i den lokale for-

ening, eller om man kan spare kontin-
gent ved, at melde sig ind i forbundet, 
idet han mener forslaget vil skade 
lokalforeningerne. 
Formanden mener dog ikke der 
ødelægges noget, idet der også er 
andre billige lokalforeninger, som nye 
medlemmer kan melde sig ind i.
Børge Pedersen foreslår, at man fast-
sætter forbundskontingentet ud fra et 
gennemsnit af prisen på et medlem-
skab i alle 20 lokalforeninger
Forslaget blev vedtaget ! 

• i § 3 Forslag om vedtægtsændring 
vedr. foreslået ændring af kontingent 
indbetaling. ( forslagsstiller Bjarne 
Christensen )

Forslag til ændret kontingent indbe-
taling:
Forslaget vedrører ændring af kontin-
gent indbetalingen.
Bruno argumenterede for forslaget 
ved, at forsøge at gøre flere interes-
serede i et medlemskab med løfte om 
1. halvår som gratis medlemskab. Han 
gør samtidigt opmærksom på alle de 
mange medlemmer af Facebook grup-
pen, som endnu ikke er medlemmer 
af forbundet, men som er potentielle 
nye medlemmer og opfordrer samti-
digt lokalforeningerne til, at uddele 
det udleverede agitationsmateriale til 
andre potentielle nye medlemmer.
Kassereren gennemgik forslaget og 
dens konsekvenser. Esben Peder-
sen synes det lyder kompliceret og 
påpeger forskellen af gratisperioden 
afhængigt af indmeldelsesdatoen. 
Formanden opfordrer lokalforeninger-
ne til selv, at fastsætte hvor meget de 
vil opkræve af det nye medlem, idet 
den gratis periode kun omhandler 
kontingentet til hovedforbundet.
Bruno bad forsamlingen vedtage 
forslaget i forhåbning om, at der vil 
komme flere nye medlemmer. Vi er i 
dag omkring 2000 medlemmer, men 
vi vil naturligvis stå stærkere jo flere 
vi er.
Erik Bahnsen fra Ringkøbing tillæg-
ger ikke forslaget så stor effekt, men 
opfordre i stedet medlemmerne til, at 
snakke med potentielle medlemmer, 
i stedet for, at omdele papirer, som 
hurtigt bliver glemt.
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Heinrich Schnoor fra Sønderborg me-
ner også det vil have en større effekt 
med en direkte dialog i stedet for.

§ 3 KONTINGENT
Kontingent til Forbundet fastsættes af 
de delegerede på årsmødet.
Kontingentet som følger kalenderåret 
opkræves af lokalforeningerne og ind-
betales 1 gange årligt til Forbundets 
kasserer.
Kontingent til Forbundet forfalder til 
betaling 15. marts efter medlemskon-
torets opgørelse, hvorfor evt. af- og 
tilmeldinger skal være medlemskonto-
ret i hænde senest 1. marts.
Nye medlemmer der indmeldes efter 
den 1. januar bliver der ikke opkrævet 
forbundskontingent for, for indevæ-
rende år. 

Nye medlemmer skal derfor have 
minimum 6 mdr´s. fri kontingent i lo-
kalafdelingen, og derfor kun opkræves 
resterende kontingent ved indmeldel-
se i lokalforeningerne.
Gamle medlemmer der betaler eller 
genindmeldes efter 1 marts skal der 
betales fuldt kontingent for.
Lokalforeningerne bør indrette deres 
vedtægter efter dette.
Restance eller ikke rettidig indbeta-
ling af forbundskontingent medfører 
udtræden af den pågældende lokal-
forenings repræsentantskab i hoved-
bestyrelsen, ligesom retten til bladet 
Fritidsfiskeren og Dødsulykkesforsik-
ringen fortabes.
Ovennævnte vil være gældende fra 
d.d., og 2`halvårs kontingent udsendes 
til betaling umiddelbart efter årsmø-
det, gældende for de medlemmer der 
er på listen pr. 15 marts

Forslaget blev vedtaget !

7. Valg

•Formand
 Arne Rusbjerg modtog genvalg og blev 
valgt !

•Sekretær
Jørgen Skytte Jeppesen modtog gen-
valg og blev valgt !

8. Valg til forretningsudvalget
Bruno opfordrede til en større spred-
ning af medlemmerne af FU

• Valg af 3 medlemmer til forretnings-
udvalget
På valg var Brian Bagger Hans Bom-
berg
Foreslået var Erik Holk fra Nissum

Alle 3 blev valgt !

• Valg af 2 suppleanter til forretnings-
udvalget
1. suppleantl blev  Ib Jensen fra Føns 
Vig
2. suppleant blev Niels Friis fra Ran-
ders
det blev samtidigt besluttet, at invite-
re suppleanterne til FU møderne, dog 
uden stemmeret.
• Valg af fanebærer
Hans Bomberg Nordlige Sønderjylland
Børge Pedersen fra Nordlige Sønder-
jylland

Begge blev valgt !

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsup-
pleant
Revisorerne Kay Hansen og Arne Præ-
stegaard modtog genvalg.
Revisor suppleant blev John Christian-
sen.
Begge blev valgt !

10. Eventuelt

Ib Ivar Dahl DAFF fra Helnæs gjorde 
rede for fokusområderne hos DAFF, 
som er etablering af biogene rev, samt 
en evt. løsningsmodel for at opbløde 
omsætnings forbuddet ved at forsøge, 
at få indført en bierhvervs ordning, 
som indebærer, at de som er under 
ordningen kun må fiske med samme 
antal redskaber som fritidsfiskerne og 
samtidigt må omsætte deres fangst.
Erik Andersen fra Ringkøbing og 
administrator af Facebook siden gør 
opmærksom på, at afmærknings 
bågerne i søen ikke altid er retvisende 
eller helt borte. Iflg. Erik Andersen er 
det fiskerikontrollen, som har opsynet 
med afmærkningen, men hvem har 
vedligeholdelsen ? han spørger om 
det kan være en mulighed, at med-
lemmerne selv overtager afmærknin-
gen. 
Jørgen Skytte Jeppesen fra Skive men-
te dog ikke det var en god ide, da vi 
ved en forkert placering kunne bringe 
nogle i uføre. 

Formanden afsluttede med, at tak-
ke for god ro og orden og takkede 
samtidigt de afgående FU medlemmer 
Bjarke Thiessen og Jørgen Bork for 
lang og tro tjeneste.

Referent
Jørgen Skytte Jeppesen
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Årsmødet 2020 i Mariager                

 Travlhed i Forretningsudvalget  Der blev lyttet  Jørgen havde travlt med referatet
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Nyt fra medlemskontoret

Vi har siden blad 3-2020 

fået 47 nye medlemmer

Katastrofal drukneulykke ved Læsø!
Først i august i år sejlede en jolle ud 
med 3 personer ud fra Læsø, ulykken 
startede med at én af dem faldt ud i 
havet, og uden redningsvest. 
De to andre begyndte at hive den 
forulykkede, 67 årige ombord igen og 
med resultat de også faldt overbord 

da jollen tippede. Heller ikke disse 
havde redningsvest på!
Efter at de ca. en times tid havde 
holdt fast i den kæntrede jolle, kom 
der to tyskere og ville hjælpe med at 
trække de tre op,- og med det resultat 
at deres speedbåd også kæntrede og 

alle fem lå i vandet og uden rednings-
vest! 
Redningsmandskabet var hurtigt på 
positionen, men den ene af de for-
ulykkede kunne ikke klare hændelsen 
og druknede.

Kære medlem!
Skaffer du en annonce til bladet,
får du en 1/1 flaske snaps!
Hvis! Så kontakt redaktionen.

Folder opdateret!  
Folderen om særlige regler for fiskeri 
i Farvandet ud for Frederikshavn er i 
august 2020 blevet udsendt og sat på 
hjemmesiden : www.fiskeristyrelsen.dk
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Tekst: Bjarne Hansen Vesterhavsgade 5 
7680 Thyborøn 
 
Indrømmet, det var ikke alger der var i 
mine tanker, da de første meldinger om 
døde sild i tusindvis, var at finde på stran-
de og bunden af Nissum Bredning.
 Det var derimod alt den gift som ligger i 
Rønlands sandede jorde – har den nu også 
nået sejlrenden Sælhundeholme løb?

Rønland er Cheminovas nuværende 
fabriksgrund og er på 1.370.000 m2 (137 
ha) – det er den største generationsfor-
urening vi har i Danmark – ingen ved, 
hvor meget gift der er i Rønlands sandede 
jorde.
I 2018 fandt man yderligere 40.000 tons 
destillations remanens fra tiden 1962-86.
I 2016 overtog Region Midtjylland ansva-
ret for forureningen fra før år 2000 og det 
vil sige alt forurening i Rønlands under-
grund.
Cheminova pumper/afværger frivillig 
på området. Men det slår slet ikke til - i 
forhold til bare nedbøren – det er som at 
ville tømme Vesterhavet med et sugerør – 
jeg har før kaldt foranstaltningerne noget 
opreklameret fis.

Høfde 42 depotet løb ind under Knopper 
enge fra vest - og vi fik Cheminova hullet.
Den gl. Fabriksgrund løber ind på Knop-
per Enge - og jægerne får deres ”Petrole-
ums vand”  
Rønland siver ud i Limfjorden - og vi vil 
får vores døde sild.

Allerede da Miljøstyrelsen (MST), Kystdi-
rektoratet (KDI) og Energistyrelsen i 2001 
blev enige med hinanden om, at der godt 
kunne stå 8 møller langs sejlrenden, var 
De klar over at området med møllerne var 
forurenet med tungmetaller og Chemino-
va stoffer (pesticider), men alligevel gav 
De tilladelsen i 2018, lov at grave/pumpe 
sand (60.000 t) fra sejlrenden (Sælhunde-
holme løb) og smide, dumpe/bypass det 
på Østers banker og i Natura 2000 område 
i Nissum Bredning.

Selvfølgelig skal sejlrenden holdes åbent, 
men sedimentet skal ikke dumpes i Lim-
fjorden, når det er muligt forurenet. MST 
har nemlig ikke analyseret sedimentet, 
før de gav tilladelsen til bypass. De påstår 
endda i tilladelsen, at der ikke var for-
urening i nærheden af området, hvor de 
gravede - hvilket er en vild underdrivelse, 

når der under 100 m væk fra renden var 
konstateret forurening i 2001.

De har kort sagt tvungen beslutningen 
igennem, med ordene ”sedimentet er rent 
og der findes ingen forurening i nærheden 
af sejlrenden”.

Også da Region Midtjylland lavede deres 
flux undersøgelse i 2017 på Rønland fik 
myndighederne endnu et praj om at gif-
ten var under vandring fra Rønland og ud 
i Limfjorden.
Da formanden for Regional Udvikling 
Jørgen Nørby efter undersøgelsen sagde, 
at forureningen var ude i Limfjorden, 
men, at de havde styr på det, mente han, 
at De havde styr på den forurening der 
var i overfladevandet, efter at det havde 
passeret en blandingszone og en fortyn-
dings zone - og først derefter kunne det 
overholde vandkvalitetskravet (VKK) i 
Limfjordsvandet, i en zone med nedsat 
krav til VKK. 
Jo, myndighederne ved det godt, men 
man akter ikke at gøre noget ved det, for 
det er for dyrt (2 mia. kr. red).
 Så kommer den berømte ”miljø Abe” 
igen op af æsken og ryger frem og tilbage 
mellem Region og Miljøministeriet – det 
er simpelthen uansvarlig!
Resultatet heraf bliver, at man tager 
chancer - og så får vi episoder som med 
de mange tusinde døde sild, hvor man har 
klappet det forurenede sand. Limfjordsfi-
skernes Østersforening, var ikke tilfredse, 
så de ankede beslutningen i 2017/18 og 
bad MST og KDI om ikke De ville finde 
et andet område at dumpe sedimentet, 
da området var Natura 2000 område og 
deres Østersbanker lå der også (54 ha).
KDIs afgørelse blev påklaget af Limfjordsfi-
skernes Østersforening, men beslutningen 
blev stadfæstet af Miljø- og Fødevarekla-
genævnet d. 28. maj 2019. Der var ikke 
noget at komme efter. Jeg vil vædde en 
tørfisk på, at den ikke havde været for 
nævnet – den er blevet ordnet som en 
ekspeditions sag.

Selv da Signe Munk (SF) rettede henven-
delse til Miljøministeriet i februar 2020 
- kort tid efter at man havde tilendebragt 
klapningen af (60.000 m3 sediment) for 
vinteren 2019/20 – om at få undersøgt 
sandet, men Signe Munk (SF) fik et klart 
NEJ.
Her var svaret kort og kontant:
”Der er ingen aktuelle planer om at 

forbyde klapning af havbunds materialer, 
der indeholder miljøfarlig forurenende 
stoffer, hvad enten det er menneskeskab-
te eller naturligt forekommende”. ”Tilla-
delse til klapning gives efter en konkret 
miljø-vurdering”. ”Der er endvidere heller 
ingen aktuelle planer om at forbyde 
klapning af havbundsmateriale (det er nu 
fjord-bunds-materialer red.) i natura 2000 
område”

Nu er denne miljøverden jo sådan skruet 
sammen, at det er menig mand, som skal 
løfte bevisbyrden, omkring de mange tu-
sinde døde sild. Når vi snakker Cheminova 
stoffer - fra fabrikkens tidligere produktion 
er vi i en periode, hvor giften var så giftig, 
at der skal så små mængder til at slå en 
sild ihjel, at kun få analyse-virksomheder i 
Europa, kan magte den opgave.

Det kan godt være at Miljøstyrelsen på 
Fyn syntes det er en fantastisk placering 
af Danmarks største generationsforure-
ning – men De glemmer at fortælle, at 
forureningen i sandet ikke ligger stille – og 
De tager ikke højde for, at forureningen på 
et tidspunkt vil nå sejlrenden, som er det 
laveste punkt i området.
 Vi står med en gordisk knude – knuden er 
knyttet med en snor af manglende tillid.
MST og KDI skal have trumfet alge-teorien 
igennem – de har så meget at tabe, hvis 
ikke det er alger og at den politik, vil få 
enorme konsekvenser, hvis ikke alge-teo-
rien holder.Lad os få undersøgt de sild for 
tungmetaller og pesticider – det er den 
eneste måde vi kan få genoprettet tilliden 
til både myndigheder og politiker.

Der ligger selvfølgelig også den mulighed, 
at vi kan undersøge grundvandet for tung-
metaller og pesticider, fra Rønland og ud 
til sejlrende Sælhundeholme løb, det er 
nemlig ikke blevet gjort i mands minde.
 
Vi ved, hvad der er i vandet og ned i 15 
cm. dybte – men, vi ved ikke hvad der 
er i sandet mellem de 15 cm. og ned til 
lerlaget, i 9 m dybte. Transporten af for-
ureningen vil foregå ud til sejlrenden og 
der er kun 5-600 m – forureningen, kan nå 
langt i 60 år.

Lad os få sildene undersøgt! 
Læserbrev 
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På årsmødet i juni 2020 blev vedtægterne ændret! 

Se hjemmesiden www.fritidsfiskerforbundet.dk

Forbundets vedtægter opdateret                                          

Vores hjemmeside runder 
100.000 besøgende!
Den d.17. oktober 2017 ”modernise-
rede” vi vores hjemmeside!   
 Vi anså, at det var vigtigt, at vore 
medlemmer og andre med interes-
se for fritidsfiskeriet at man har en 
hjemmeside, som er let tilgængelig og 
brugervenlig. 
Vi satte os det mål, at den ikke måtte 
være svær at manøvre rundt på, og 
at vi satte så meget ”Nyt” og aktuelt 

på siden vedrørende fritidsfiskeriet og 
som har interesse for dem der har det 
som hobby.
Resultatet efter ca. 28 måneder siden 
at vi præsenterede den ”Nye” side 
er, at vi i dag, d. 8.august 2020 kan 
konstatere at vi har rundet 100.000 
besøgende, hvilket er tilfredsstillende.
I samme periode er medlemstallet 
i forbundet ligeledes vokset til over 

2000 fritidsfiskere.
Hvis du også vil ha´ et kig, så se på : 
www.fritidsfiskerforbundet.dk og lad 
os høre om der noget du synes der 
kan gøre anderledes, så vi kan forbed-
re den.

Plastik har vi selv skabt!                                                                                
- og derfor har vi selv pligt til at fjerne det fra havet
Tekst: Bruno Müller
Når vi ser plastikken i havet er det 
fortrinsvis i overfladen. Den mængde 
der befinder sig der, er den minimale 
gruppe af hvad der findes i havet.
Langt, langt det meste findes på 
bunden, og min formodning er, at det 
drejer sig om den samlede mængde 
på 98 – 99 % af det som droppes i 
havet. 

Når vi ikke kan se det mere ligge på 
bunden, som f.eks. dykkere kan, bety-
der det ikke at det er forsvundet!
Risikoen for os mennesker, - trods at 
vi ikke kan se det mere er, at det er 
blevet til det usynlige ”Nanoplastik”! 
Og dette bliver optaget i fiskenes 
organismer! Og hvem spiser fiskene? 
Det gør du, jeg og alle mennesker på 
hele jordkloden.

Den mængde plastik der smides i 
havet hver dag hele året rundt, svarer 
til hvad der kan ligge på en lastvogn,- 
og så går der uendelig mange år inden 
det er forsvundet!
Nogle eksempler på varigheden er: 
plastikposer 10-20 år, bøjer 50 år, 
øldåser 200 år, plastikflasker 450 år og 
fiskeline 600 år! 
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Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. 
Bemærk hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der 
er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På 
patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må højst 
mangle 2 gram.
Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel udskiftes den. Har 
udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i 
udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes.
Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne 
sikkerhedssplit skal være intakt.
Blæs vesten op igennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket 
gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud 
via mundstykket.
Monter automatikudløser og CO2-patron. Monter en automatik-udløser/tab-
let og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden. 
Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den 
skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tjekker vesten, kan du sende den til autorise-
ret service

Sådan tjekker du din redningsvest    
-  mindst én gang om året!

En redningsvest skal tjekkes mindst 
én gang om året, så du er sikker på, at 
den virker, som den skal, hvis du skulle 
falde i vandet.

Langt de fleste redningsveste, som 
bruges i dag, er oppustelige veste. 
Bruger du ofte din vest, kan det fx 
slide på opdriftsblæren, som bliver 
utæt. Hvis du har opbevaret vesten 
forkert i løbet af vinteren, kan den 
automatik, som udløser vesten, være 
defekt. Derfor er det en god regel at 

gennemgå vesten ved sæsonstart og 
igen i løbet af sæsonen, lyder det fra 
Søsportens Sikkerhedsråd.

- Hvis du ikke tjekker din redningsvest 
regelmæssigt, giver den falsk tryghed. 
Når du går vesten igennem, opdager 
du, hvis gaspatronen er defekt, eller 
der er andre dele, som er udtjent. Det 
er også vigtigt at tage stilling til, om 
bæreevnen stadig passer til dig og din 
besætnings vægt, og mindst lige så 
vigtigt er det, at du tager vesten på, 

når du bevæger dig ud på vandet, for 
ellers gør den ingen gavn, siger Sten 
Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd, og fortsætter:  - Når 
du har været på din sidste tur om 
efteråret og pakker dit grej sammen, 
bør du tømme båden og opbevare 
redningsvesten og dit øvrige sikker-
hedsudstyr derhjemme. Så får udsty-
ret ikke fugt, der kan ødelægge eller 
reducere holdbarheden. 

Har du tjekket din redningsvest i år?

Godt en fjerdedel af alle uheld og 
assistancetilfælde for fritidssejlere og 
fritidsfiskere skyldes motorstop og 
simple fejl ved udstyret. Derfor er det 
en god idé at have en grundig tjek-
liste til båd og grej, som kan bruges, 
hver gang du skal på vandet. Tjek 

også nødraketter, VHF-radio og alt det 
andet udstyr, for udløbsdatoen kan 
være overskredet eller batterierne 
kan være flade. Gå din sikkerhedsline 
og badestige efter for slid, og se efter 
om, du har lækpropper i de nødvendi-
ge størrelser på lager.

Søsportens Sikkerhedsråd anslår, at 
ca. hver 10. selvoppustelige rednings-
vest, som er i brug, er defekt.

Fakta: Husk dit øvrige sikkerhedsudstyr
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Pælesidning i vandet mellem Langeland og Ærø
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Lidt af hvert....   

Fiskeristyrelsen har nu afsluttet 
udbuddet om, hvilket værft der skal 
bygges styrelsens nye kontrolskib ”Ny 
Vestkysten”. Hvide Sande Shipyard 
Steel & Service løb af med sejren 
– tæt forfulgt af Karstensens Skibs-
værft i Skagen. Valget af Hvide Sande 
Shipyard er sket på baggrund af en 

grundig udbudsproces med forhand-
linger med begge prækvalificerede 
værfter for at sikre, at værfternes til-
bud blev bedst muligt tilpasset Fiskeri-
styrelsens behov. Der er i udvælgelsen 
lagt stor vægt på, at værftet kunne 
tilbyde miljø- og klimarigtige løsninger 
ift. bl.a. brændstofforbrug, isolering 

og materialevalg. 
Skibet skal stå færdigt i forsommeren 
2022 og forventes taget i brug kort tid 
herefter. 
Prisen 169,8 mio. kr., der delvist finan-
sieres af EU-midler fra Den Europæi-
ske Hav- og Fiskeriudviklingsfond.
                                                                                                     

Ny kontrolskib skal bygges i Hvide Sande                                       

Klint ved Odsherred Torsdag d. 9. juli 
mistede en 68-årig fritidsfisker livet , 
da han faldt over bord fra sin jolle.
Ulykken skete ud for Klint. En efter-

søgning blev sat i gang da han blev 
meldt savnet,- og aktionen resulte-
rede i at fritidsfiskeren blev fundet i 
Nyrup Bugt, hvor efter redningsheli-

kopteren fløj ham til Rigshospitalet,- 
hvor han blev erklæret død. 

68-årig fritidsfisker druknet                                        

Den nedenstående formulering om 
udskiftningsredskaber, er den officielle 
udmelding fra Fiskeristyrelsen, som 
også kan læses i flere af deres foldere.

Rengjorte udskiftningsredskaber!
Det er tilladt at medbringe rengjorte 
udskiftningsredskaber, når du sejler 

ud for at bjærge dine tidligere satte 
redskaber. Det er således muligt, 
kortvarigt, at have det dobbelte 
antal, tilladte redskaber med i båden.               
Det tilladte antal ”beskidte” redskaber 
plus det tilladte antal ”rene” redska-
ber.
De redskaber, der allerede fiskes med, 

skal bjærges inden udskiftningsred-
skaberne sættes.
Det vil ikke blive accepteret, at der på 
noget tidspunkt er flere end det tillad-
te antal redskaber i vandet!

Brug af udskiftningsredskaber i båden                                        

Til højtidelige lejligheder og 
lignende bør Lokalforeningerne 
benytte vores fane.
Den rekvireres tur – retur på 
forbundets regning! 
Se på side 4 hvor du rekvirerer 
den!

Brug vores fane!                                      

Selvom der allerede var indkaldt, men 
på grund af COVID-19-situationen, 
var det muligt for lokalforeningernes 
bestyrelser og forbundets forretnings-
udvalg at aflyse generalforsamlinger 
og årsmødet 2020.
Når situationen gør det muligt, så 

husk at en ny ordinær generalforsam-
ling 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 i lokalforeningerne!                                       
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Redigeret og foto: Bruno Müller

Med fornuftige restriktioner og god 
skiltning, undgik vore havne, ligesom 
næsten alle andre havne i Danmark at 
blive helt lukket.
Dansk Sejlunions direktør Christian 
Lerche siger: Vandet, båden og hav-
nen er nok nogle af de bedste steder 
at befinde sig for den enkelte.  
- Vores tilgang er, at vandet, båden og 
havnen er det mest fornuftige sted at 
befinde sig i øjeblikket, og vi har selv-
følgelig ingen som helst interesse i at 
prøve at holde den enkelte sejler  eller 
fritidsfisker væk fra sin båd.
 Men hvis den danske regering på et 
tidspunkt forbyder noget, eller hvis 
politiet bestemmer noget omkring 
havnene, så skal vi selvfølgelig på 
havnene rette ind.

- Ved du hvor mange lystbådehavne 
der var lukket i den værste periode?
-Nej, det ved jeg ikke. Men der er en 
særlig udfordring på de kommunale 
lystbådehavne, fordi de offentligt 
ansatte nogle steder blev sendt hjem. 
Det gælder også de ansatte på havne-
ne. Nogle kommunale havne skriver 
på deres hjemmesider, at de har 
lukket.

Hvad tror du, der sker for danske sej-
lere og fritidsfiskere, hvis regeringen 
med Dansk Sejluinon og FLID's hjælp 
- eller manglende protester – havde 
lukket de danske marinaer?
- Vi skal huske at vandet, båden og 
havnen er nok nogle af de mest 
fornuftige steder at befinde sig for 
den enkelte. Som situationen var på 
det tidspunkt, så vi har  ingen grund 

til at overveje noget som helst i den 
retning.
Fritidsfiskerne og sejlerne havde et 
stort ansvar for at vise, at de levede 
op til de almindelige krav til afstand 
og undlader andet når de mødtes på 
havnen. 
Og det var en god og fornuftig regel! 
           

Coronasmitten satte sit præg på havnene 
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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


