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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

Godt nytår til alle...

Er der sorte skyer på vej ind over 
det rekreative fiskeri?

Hvorfor skal fiskeri, og jagt for 
den sags skyld sidestilles med 
minedrift? Det spørgsmål stiller 
mange af de grønne organisa-

tioner sig selv. Sportsfiskerne, 
jægerne, erhvervsfiskeriet, 
amatørfiskerne og selvfølgelig os 
i fritidsfiskerforbundet. Hvor kom 
den lige fra? Jo i sommeren 2020 
kom EU kommissionen med et 
forslag til den fremtidige forvalt-
ning af Natura 2000 områderne i 
EU frem mod 2030, den gang var 
alt fryd og gammen, så der var 
ingen alarmklokker der ringede. 
Men her i starten af december 
2020 da det endelige debato-
plæg kom, var vi mange der fik 
morgenkaffen galt i halsen. Lige 
pludselig skulle jagt og fiskeri i 
Natura 2000 områder sidestilles 
med minedrift, og udfases af 
områderne inden 2030. Sportsfi-
skerne og Jægerne var hurtige på 
tasterne, og protesterede straks 
samstemmende. Nu kan vi andre 
så koble os på den protest. Flere 
politikere har også været ude og 
melde ud at det ikke kommer til 
at ske, men vi må alligevel både 
som forbund, og dig som læser og 
menig mand protestere imod et 

sådant indgreb.
Så fat kuglepennen og kom i 
gang med at skrive til de Danske 
EU-politikere, og ministre der for-
valter jagt og fiskeri i Danmark. 

Tabt eller vundet?

Gennem flere år har der været 
snak om de såkaldte tejner, som 
var udformet som et rør med 
tragtindgang i begge ender. Var 
det ålerør, eller var det tejner. Vi 
har i forbundet hele vejen igen-
nem sagt at det var tejner. Nu er 
der endelig faldet dom i en sag 
om brug af disse.
Læs på side 12 om sagen, og 
udfaldet,- som du kan se på vores 
hjemmeside! Med håbet om 2021 
må blive året hvor vi igen kan 
færdes frit og uden restriktioner. 

Knæk og bræk.

Formanden.

Med denne nytårshilsen vil vi ønske 
alle medlemmer og annoncører et godt nytår og sige tak for året som gik.   

Venlig Forretningsudvalget & redaktionen.

Forretningsudvalget & redaktionen
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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
Blad 1. ------ Deadline for stof: 15. januar------------------ Omdeles 21-24 februar
Blad 2. ------ Deadline for stof: 15. marts ------------------ Omdeles 25-28 april
Blad 3. ------ Deadline for stof: 15. maj --------------------- Omdeles 26-28 juni
Blad 4. ------ Deadline for stof: 15. august ----------------- Omdeles 26-28 september
Blad 5. ------ Deadline for stof: 15. oktober --------------- Omdeles 28-30 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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Uhyggen breder sig i det rekreative fiskeri                                  

 Af: Jørgen Jeppesen, 
 Skive Fritidsfisker Forening

Limfjordssammenslutningen (kaldet LFS ) er en selvbestal-
tet og selvfinansierende forening, som repræsenterer og 
finansieres af 16 forskellige fiskeriforeninger og deres 4000 
medlemmer, alle med undtagelse af Virksund og Omegns 
Fritidsfiskerforening er sports-og lystfisker-foreninger. 
LFS er ligeledes  nøgle samarbejdspartner med Havørred 
Limfjorden.
 
Af LFS’ visioner og værdier fremgår det, at man vil frem-
me alle former for rekreativt fiskeri i både vandløbene og 
Limfjorden. Der er gjort meget ud af at redegøre for alle de 
gode tiltag, som de angiveligt vil iværksætte for såvel Lim-
fjorden, som vandløbene. (Kan ses på deres hjemmeside 
www.limfjordssammenslutningen.dk)  Efter mit første 
besøg på hjemmesiden, syntes jeg egentligt, dette var en 
forening med nogle gode visioner og værdier, som også var 
i tråd med alle rekreative fiskere inklusive os fritidsfiskeres 
interesser, hvilket formanden for LFS – Aage Grynderup 
også i en telefonsamtale bekræfter over for mig. Han siger 
” LFS repræsenterer hele fiskeridelen og ikke kun turistde-
len, som ligger under Havørred Limfjorden ” Dette har jeg 
senere måttet indse enten er en forkert udtalelse fra Aage 
Grynderup, eller en fejlfortolkning af mig.

Fejlen gik rigtigt op for mig, da jeg gennemlæste det 
digre værk stilet til § 7 udvalget omfattende 7 konkrete 
ændringsforslag til Limfjords bekendtgørelsen om brugen 
af og udformning af- fiskeredskaber samt et antal lokale 
voldsomme udvidelser af fredningszoner i Limfjorden ( kan 
ses på www.fritidsfiskerforbundet.dk )Materialet er udfær-
diget og udsendt af LFS og Danmarks Sportsfiskerforbund ( 
herefter kaldet DSF )  I gennemgangen af LFS’ hjemmeside 

finder jeg ikke noget sted det tætte samarbejde md DSF 
beskrevet og DSF er ovenikøbet ikke engang medlem af LFS 
som selvstændig forening. Efter endnu en telefonsamtale 
med Aage Grynderup ( LFS) hvor jeg spørger ind til dette 
samarbejde udtaler han ” Vi har brugt Kaare Manniche 
Ebert ( fiskebiolog og miljøkonsulent i DSF )  som konsulent 
i forbindelse med udarbejdelsen af materialet ” Her gik det 
rigtigt op for mig hvorledes tingene hænger sammen. Det 
er jo en kendt sag, at alle lyst- og sports-fiskere i en helt 
misforstået sag om brødnid og stærkt ansporet af Kaare 
Manniche Ebert, hellere så os fritidsfiskere sidde på en an-
den planet, så  Limfjordssammenslutningen  herefter  kan 
de have det hele for sig selv. Dette skinner jo lysende klart, 
når man under pkt. 2 i forslagene kan læse, at argumentet 
er at man ved at opfylde det bl.a. kan hindre dødeligheden 
blandt nedgængere  på grund af fiskeriet ?  Vi fanger IKKE 
nedgængere, de er også uanvendelige for os !  Endnu tyde-
ligere bliver det når man under pkt. 5 ser en ubehjælpelig 
kommentar om, at det er for at opnå en mere fair fordeling 
af fangsterne. Denne kommentar er netop udtryk for den 
aldeles fejlagtige opfattelse blandt lyst- og sports-fiskere 
nemlig, at fritidsfiskerne ” stjæler ” alle ørrederne og er 
kun udtryk for misforstået brødnid og kællingesladder, 
hvor 1 fjer bliver til 5 høns. Lyst- og sports-fiskerne skulle 
hellere gribe i egen barm og kigge i deres egne fangst jour-
naler og se hvor mange fisk de selv fanger, dette har jeg 
gjort og med disse tal in mente kan jeg se, at lystfiskerne 
fanger 5 – 10 gange så mange ørreder som fritidsfiskerne.                                                          

Der er altså ørreder nok til alle !
Med alt dette på plads, kan jeg nu se, at LFS har ladet DSF 
styre hele forløbet og udformningen af forslags materialet 
i kraft af deres samarbejde med konsulent Kaare Manniche 
Ebert (DSF) Undervejs forblændes LFS åbenbart i en sådan 
grad, at de sætter egne visioner og værdier overstyr og 
fuldstændigt overser den anden store del af det rekreative 
fiskeri, nemlig fritidsfiskeriet for denne meget målrettede 
enspændersag.
Så kære fritidsfisker venner - hold jer væk fra LFS de vil 
jer ikke noget godt!

Se formand Arne Rusbjerg´s bemærkninger og handlings-
plan på side 14 - her i bladet!
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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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Redigeret ved Bruno Müller
Jeg har fået mange mails om jagt 
og fiskeri i Natura 2000, og kan se 
debatter og underskriftsindsamlinger 
på sociale medier. Det er tydeligt, at 
mange er både bekymrede og forvir-
rede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt 
mere klarhed. 
Vigtigst er det at sige klart:  Ja, der 
kommer nye initiativer for natur og 
biodiversitet. 

Nej, det betyder ikke generelt forbud 
mod bekymringerne bygger på en 
misforståelse. Der er nemlig ikke tale 
om nye generelle regler for Natura 
2000 områder. Derimod handler det 
om, at vi i fællesskab med EU er ved 
at se på nye veje til bedre beskyttelse 
af natur og biodiversitet. 
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiver-
sitetsstrategi og EU-Kommissionen 
arbejder hårdt og ambitiøst med at 
gennemføre strategien. Strategien 
lægger op til, at vi beskytter naturen 
bedre og med nye mål. De nye mål-
sætninger er bl.a., at vi samlet set i EU 
skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede 
områder’, herunder 10 pct., der skal 
være ’strengt beskyttede’ naturom-
råder. Altså 10 pct. strengt beskyt-
tede områder, og derudover endnu 
20 pct., som skal være beskyttede.                 
Den ambition er vi fra dansk side me-
get enige i – og jeg er meget glad. 

Imidlertid er de nærmere kriterier for, 
hvordan vi skal udpege mere beskyt-
tet og strengt beskyttet natur endnu 
ikke fastlagt. Her vil jeg gerne under-
strege, at Natura 2000 områder fx ikke 
nødvendigvis falder under kategorien 
’strengt beskyttede områder’. 

Kommissionen har lavet et udkast til 
vejledning om kriterier og vejledning 
om udpegning af beskyttede områder. 
Det er de udkast, som jeg kan forstå, 
at mange er bekymret jagt og fiskeri. 
Det er korrekt, at der er en formule-
ring om, at der ikke bør være forstyr-
rende aktiviteter som f.eks. jagt, fi-
skeri og minedrift i strengt beskyttede 
områder. Vejledningerne er dog ikke 
endelige, og vil blive drøftet i løbet af 
2021. 
Når vi kommer så langt, at vi i Dan-
mark skal udpege beskyttet natur, skal 
vi naturligvis følge de regler, der bliver 
gældende, men det er os selv, der ud-
peger de nye typer naturområder. Og 
det er os selv, der fra sag til sag vurde-
rer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om 
det er muligt, og hvordan det i så fald 
kan sikres, at det sker bæredygtigt.
Vi kender det i dag, hvor vi har 
naturområder, hvor jagt og fiskeri er 
tilladt. Vi har også områder, hvor det 
er begrænset – ja, vi har endda na-
turområder, hvor mennesker slet ikke 
må færdes i hele eller dele af året af 

hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså 
systemet, kunne man sige. 
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de 
nye regler kommer til at vedrøre 
privatejede arealer, vil det ske efter 
de almindelige spilleregler. Altså med 
høringer, eventuelle kompensationer 
osv., inden udpegning eller ny regule-
ring af konkrete områder. Det kommer 
vejledningen ikke til at ændre på.

Til sidst er det også vigtigt at sige, at 
en vejledning ikke er juridisk bindende 
regler. Vejledninger vil dog typisk blive 
opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal 
beskytte vores natur mere end i dag. 
Det er helt nødvendigt for biodiver-
siteten. Men områderne besluttes af 
os selv, og derfor op og ned i sagen 
handler det ikke bare om at tage 
Natura 2000 områderne under ét og 
forbyde jagt og fiskeri. 

EU forslag om Natura 2000 områderne
Vi i Danmark skal selv udpege beskyttet natur
FRITIDSFISKEREN bringer denne artikel fra Folketingsmedlem Mette Gjersgård, Soc. dem. 
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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!

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 !

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

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 24. februar
Blad 2 - den 28. april
Blad 3 - den 28. juni
Blad 4 - den 28. september
Blad 5 - den 30. 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.
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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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Medlem dømt for ulovligt fiskeri Dommeren havde de ” milde” briller på!
” Brug af skrubberist som stoprist er forbudt”

 Referat fra § 7 - mødet
”Den regionale Havplan ud i høring, - og i 6 måneder”

”Vi får mange nye medlemmer”
Udkast Handlingsplan for Fiskeplejen 2021 DTU Aqua – kommentar HP21”

Uhyggen breder sig i det rekreative fiskeri
Ny fangstrapport i de kystnære områder

Fiskeri: Forslag til generelle regler for Limfjorden & Limfjordsbekendtgørelsen
”Optælling af ynglende skarver 2020” RØNNERHAVNEN – FREDERIKSHAVN

Opdaterede bekendtgørelser vedrørende fiskeri
Statistik over druknede

Mindstemål og Fredningstider 
DTU Aqua mangler Nøglefiskere 

”Sikkerhed på havet! En del af fiskeriet!” 
” Fiskekvoter for det rekreative fiskeri” 

Dagsorden til møde i § 7-Udvalget 
Forbundsbladet nr. 4.2020
”FRITIDSFISKER! SE HER! 

RØNNERPOSTEN er i Bladkasserne 
Forslag om begrænsninger i Vestlige Østersø 

”Opdateret folder om mindstemål m.m.” 
§7-UDVALGET 

NØGLEFISKERMØDET UDSAT 

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

LOKALFORENINGER! Angående Corona- Situationen - SE HER!
På grund af de korte intervaller med hensyn til meddelelser vedr. situationen, kan alle lokalforeningerne 

benytte muligheden her på Hjemmesiden/Startsiden, - hvor der kan meddeles om aflysninger m.m.. 
Hvis det er aktuelt, så kontakt redaktionen. Næste deadline på bladet er 15.3.21

HUSK I GOD TID!
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HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse

Statistik over omkomne

Ovenstående statistik: Her af 2 fritidsfiskere i 2019
Vi har ikke fået den sidste optælling fra 2020. 
Men pr. 1.oktober var der druknet 5 fritidsfiskere i 2020 
I alt 7 druknede fritidsfiskere på 2 år, - hvor ingen af de omkomne bar redningsvest!!
Ingen af de omkomne var medlem i Dansk Fritidsfiskerforbund

Bruno Müller, Forbundets repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd

Medlem delvist dømt
Dommeren i Sønderborg Ret havde de ”Blide” briller på!
Dansk Fritidsfisker Forbund har fået aktindsigt i en sag om et medlem var sigtet for ulovligt fiskeri. Kendelsen var både 
for og imod vores medlem.
Jeg har af pladshensyn i bladet, valgt at bringe hele domsudskriftet fra retssagen på vores hjemmeside. Den kan du se 
under nyheder!
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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!

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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Af: Rusbjerg, formand
 
Som jeg skrev i min julehilsen, har 
Limfjordsammenslutningen udgivet et 
idekatalog til tiltag i Limfjorden, som vil 
begrænse fiskeriet for os Fritidsfiskere i 
væsentligt omfang.
Det er derfor vigtigt at i går kataloget 
igennem, og kommer med en lokal udta-
lelse omkring de tiltag der er foreslået i 
jeres område.
 Svarene skal være saglige, og mod bevi-
sende over for de forslag som sammen-
slutningen stiller, og hvis muligt under-
bygget af videnskabelige udgivelser.
Derudover vil forbundet udsende et 
generelt svar på forslaget, men det er 
jer i lokalforeningerne der kan se hvor 

forslagene er helt umulige for jer at leve 
med.
Det vil sige, at vi skal forsøge at svare 
med enkelt stemmer for de tiltag der har 
betydning for jeres område.
Vi hovederne i blød hen over nytåret, og 
tager fat allerede i starten af året.

Se hele forslaget på forbundet hjemme-
side: www.fritidsfiskerforbundet.dk 
– under Nyheder

Limfjordsbekendtgørelsen
Forslag på vej der varsler dårligt nyt for fritidsfiskeriet!

VI forsøger at samle fritidsfiskerne i Danmark!

Du står stærkere i dit fritidsfiskeri med forbundet bag dig! 
Hvis du har interesse, kan vi oplyse at vi er godt repræ-
senteret hos myndighederne, og hvor vi arbejder for et 
fremme fritidsfiskeriet.
De udfordringer vi møder kommer på vores hjemmeside 
og i forbundsbladet, som du får i postkassen 5 gange årligt.
Igennem dit kontingent, tegner forbundet en kollektiv ulyk-
kesforsikring (Såkaldt ”Dødsulykkesforsikring”) på 200.000 
kr. der udbetales til dine pårørende i tilfælde af drukning 
under fiskeri. Vi er med til at udvikle en god atmosfære i 
fritidsfiskeriet!
 
Det gør vi sammen med vore 18 lokalafdelinger rundt om i 
landet, med over 2000 medlemmer fordelt og hvor du selv 
bestemmer i hvilken du vil være medlem.
Hvis det har interesse, - så er det første halve år kontin-
gentfri, - og uden binding. Første halve år er du fra dag et, 
berettiget til ovenstående tilbud.
Til vores oplysninger, er der noget du også bør overveje! 
De 18 lokalafdelingers kontingent årlig, har et gennemsnit 
på 275,- kr..
I beløbet er indregnet kontingent til forbundet
Vedrørende lokalforeningernes afregning til forbundet, har 

der ikke været en stigning de sidste 11 år.
Alt i alt, er det tilfredsstillende!

For indmeldelse! 
Kontakt Medlemskontoret:
Tlf.: 2180 3612 
Mail: bcnr1@webspeed.dk 
www.fritidsfiskerforbundet.dk.

Ønsker du yderlige oplysninger, er du velkommen til at 
kontakte os 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND
Hjælp os og dig selv med et nyt medlem!
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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 Hansson, 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

LOKALFORENINGER
Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Generalforsamling lørdag d. 6.marts 2021 kl. 10.00 i Kvarterhuset. Dagsorden efter vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dag før generalforsamlingen. MVH Daniel Farrugia

Generalforsamling Hals & Omegns Fritidsfiskerforening, onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00

1.  Bjarne Dam Jensen blev valgt til ordstyrer
2. Dagsorden blev godkendt
3.  Stemmetæller blev Niels Christian Olsen og Gert Sørensen
4.  Formanden, Henning Pedersen, aflagde sin beretning til de 12 medlemmer, som var mødt op til generalforsamlingen. Det lave 
antal fremmødte til generalforsamlingen skyldes evt. Corona-krisen.
Bestyrelsen har haft et bestyrelsesmøde siden sidste generalforsamling og har deltaget i Forbundets Årsmøde, som var flyttet til juni, 
på grund af Corona-krisen.
Henning gennemgik hovedtrækkene fra dette årsmøde. Det fremgik af regnskab fra Dansk Fritidsfiskerforbund at kassebeholdningen 
er på 204.000 kr. Forbundet modtager ca. 100.000 kr. årligt fra Friluftsrådet. Regnskabet havde et overskud på ca. 7.000 kr.
Medlemmer kan selv vælge hvilke lokalforeninger, de vil være knyttet til. 
Ulykkesforsikringen, som vi har igennem foreningen, er uændret, nemlig en dækning på 200.000 kr. Forsikringen gælder kun, når 
redningsvest bruges. Der er eksempel på en fritidsfisker fra Læsø, som druknede i indeværende periode. Han havde ikke redningsvest 
på. Derfor fik familien ingen dækning. Fiskerikontrollen har i perioden konfiskeret en hel del ulovligt fiskeri. Fiskerikontrollen er ble-
vet mere effektiv, da droner bruges til afsløring af ulovligt fiskeri. 1.550 fiskeriredskaber er taget i forvaring af Fiskerikontrollen. Disse 
redskaber kan selvfølgelig afhentes hos Fiskerikontrollen inden for 40 dage – imod betaling af en klækkelig bøde.
Udsætning af fiskeyngel i vores område: Vi har i år fået tildelt 48.000 stk. åleyngel til udsætning, som er fordelt med 13.000 udsatte 
ved Als odde, 25.000 udsatte i Voer å og 10.000 udsatte i Gerå.
Sportsfiskere har søgt om tilladelse til at kontrollere fiskeredskaber langs kyster, men har fået afslag og sagen er afvist. Ingen ændrin-
ger vedr. ålefiskeri i 2021.
Fritidsfiskerne har forbud mod fiskeri af ål i perioderne 10.05 til 30.07 og 1.12 til 29.02.
Erhvervs og bierhvervsfiskere må fiske med åleruser i perioden 10.05 til 31.07, men ikke i perioden 1.12 til 29.02
Alle fritidsfiskere over 12 år skal betale fritidsfiskertegn 
Der er en fisker, som måtte betale en bøde på 10.000 kr. for ulovligt at bruge salmiakspiritus til aflivning af ål. Fiskeren fik påskrevet 
dyrplageri på hans straffeattest.
Skrubbe- og ålefiskeriet i Langerak har været betydelig dårligere en tidligere år. 
Skarven har på landsplan ca. 30.000 reder. I Limfjorden og Kattegat er der en tilbagegang på 15 - 16%. 
Hvis man ønsker at blive bierhvervsfisker, kan man søge om dette. Det kræver kurser og fiskerbåden skal også godkendes dertil. En 
bierhvervsfisker må fremover have en medhjælper med.
Synkeliner med bly tilladt. Bly på lager kan anvendes til bøjer og ruserader men kan ikke købes.
Alle farver på bøjeflag må anvendes  - undtagen hvid.
Søsportens Sikkerhedsråd og Tryk Fonden har  en sikkerhedsalarm, som kan downloades som app.
Vores egen forening har samme antal medlemmer som sidste år. Medlemstallet er på 88. Det kniber med at få nye medlemmer til 
vores forening. 
Medlemmernes kontingent er det samme som sidste år – 230 kr. årligt.
Ruse- og garnbinding kursus er undersøgt. Det kniber med egnede lokaler. Det er bestyrelsens vurdering, at der kun er meget lille 
interesse for ruse- og garnbinding. Ruse- og garnbinding kursus er derfor stillet i bero indtil videre. 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Den detaljerede beretning kan om ønskes tilsendes. Henvendelse: glkvej@gmail.com
5. Der var ingen indkomne forslag.
6. Bjarne Dam Jensen gennemgik regnskab, som blev godkendt. Bjarne fortalte også om kommende budget. Kontingent bliver 230 kr. 
for år 2022
7. Bjarne Dam Jensen, Preben Guldbæk og Knud Lynge blev genvalgt til bestyrelsen.
8. Gert Sørensen og Ole Pedersen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen 
9. Michael Hjelm og Hugo Jørgensen blev genvalgt som revisorer. 
10. Niels Christian Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
11. Et medlem spørger om mere information og beretninger om lokalforeningen.
Det blev nævnt om hovedforeningen har noget , som vi kunne bruge. Der er også vores medlemsblad med oplysninger om, hvad der 
sker både lokalt og på. Der blev nævnt om hovedforbundet landsplan.
Information om lokale forhold vil kunne tilsendes via mail. 
Medlemmerne opfordres til at sende deres mail til: glkvej@gmail.com eller bjarnedam@turbopost.dk  
Ordstyreren afsluttede mødet. 
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LOKALFORENINGER
Generalforsamling i VOFF Virksund og omegns Fritidsfiskerforening
Afholdes tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 18.00 i Fælleshuset Sandkrogen 8, Virksund
Fra kl. 18 – 19.00 er foreningen vært ved et mindre traktement inkl. kaffe og småkager.
Generalforsamlingen afholdes fra kl.19.00 og afsluttes med amerikansk lotteri.
Dagsorden iflg. vedtægterne - Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden Medlemmer med ledsager inviteres til ordinær 
generalforsamling senest 8 dage før generalforsamlingen.
Nødvendig tilmelding til Peder tlf. 3029 2886 ell. Tage tlf. 4035 1420/tage.jensen@mail.tele.dk
Med venlig hilsen Peder Lajgaard Pedersen , Virksundvej 49 8831 Løgstrup Tlf. 3029 2886 / mail: pederlajgaard@gmail.com 

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
Sildetur  
Der sejles fra Mellerup kl. 9.00
Kl. 12.30 sejler vi til kanaløen, hvor der grilles, hvis det er muligt grundet Corona. Der er præmie til den båd med flest fanget fisk. 
Tilmelding til Niels: 2365 8460 senest den 17 Apr. 
Venlig hilsen Niels

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 
Indkaldelse til Ordinær generalforsamling, torsdag den 25 marts kl. 19.00 i Rønnerhavnens klubhus 
på Rønnerhavnen i Frederikshavn.
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Da Generalforsamlingen sidste år ikke blev gennemført pga. Corona restriktionerne, vil vi starte med 
gennemgang af det af revisorerne godkendte regnskab for 2019, og der efter gå direkte til den ordinære generalforsamling 2020.
Jeg kan fortælle at regnskabet i 2019 gav et overskud på 5.451 kr., og en medlemstilgang på 15 nye medlemmer således at vi den 
31-12-2019 havde 175 medlemmer. 
Regnskabet i 2020 har givet et overskud på 5.528 kr., og en yderligere medlemstilgang på 7 nye medlemmer, så vi den 31-12-2020 er 
182 medlemmer. Vores egenkapital er pr. 31-12-20, 54.373 kr.
Mød op, vi skal have valgt et par bestyrelsesmedlemmer. Hvis vi stadig pga. Corona restriktioner ikke kan gennemføre Generalfor-
samlingen, annonceres på hjemmesiden, og en ny indkaldelses dato i blad 2, der udkommer den 28 april 2021   
venlig hilsen Bjarne Christensen Formand, kasserer og sekretær. 
Alle medlemmer under Vendsyssel Fritidsfisker forening bedes sende deres mailadresse til formanden på bcnr1@webspeed.dk

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening
Endnu engang må vi desværre aflyse den udsatte generalforsamling 30. januar grundet Covid-19.
Der indkaldes hermed på ny til generalforsamling:
Lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.00 på Orkideen,  Daniavej 60 B, Dania, 9550 Mariager.
Efter generalforsamlingen vil foreningen, traditio¬nen tro, servere gule ærter – med sidevogn 
Kontingentet for 2021 er fortsat 300,- kr. og bedes indbetalt inden generalforsamlingen på reg.nr. 9338, konto-nr. 3445633762. Angiv 
dit navn på betalingen.
Er det fortsat ikke muligt at afvikle generalforsamlingen her til marts, vil den, med henvisning til ”force majore”, blive afviklet til no-
vember, sammen med den ordinære generalforsamling for 2021.
Øvrige vigtig budskaber: 
•Send din mail-adresse / mobil-nummer til: Esben68@outlook.dk  / 42 95 30 05, da vi ønsker, så vidt muligt,  at kunne sende nyhe-
der til foreningens medlemmer vila mail og sms.
• Der afvikles ikke vodbinder-/sy-kursus i år.
Medbring  venligst dagsorden og regnskab som tidligere fremsendt. 
Dagsorden er dog genoptrykt her. Der vil ved generalforsamlingen være nogle få genoptryk af regnskabet.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2....Godkendelse af udsendte dagsorden
3. Beretning ved formanden
4. Regnskab ved kassereren
5.... Indkomne forslag fra medlemmerne
6. Valg:
a) valg af formand
b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
c) valg af 2 suppleanter
d) valg af 1 revisor
e) valg af 2 suppleanter
7. Eventuelt                  
Med venlig hilsen Finn Frandsen18



LOKALFORENINGER
En forening som vores behøver konstant nye medlemmer, hertil mangler vi din hjælp.
Godt nytår og ønsker om et godt 2021
Vi håber i alle har det godt og er kommet igennem Covid pandemien uden at have været angrebet, ligesom vi håber i har haft en god 
fiskesæson i 2020. 
I Covid pandemiens tegn er meget anderledes i denne tid. Personligt har vi alle passet på ikke at blive smittet, hvilket har betydet 
næsten nul kontakt til venner og familie. I vor forening blev vi desværre tvunget til at udsætte vores generalforsamling på ubestemt 
tid, ligeledes kunne vi heller ikke gennemføre vort bødekursus denne vinter og vi kommer også til at annullere vores populære vin-
terfest.
Vi har savnet de forskellige hyggelige vinterarrangementer, hvor vi møder hinanden får snakket, diskuteret og holder venskaber i 
gang.
Men foreningen lever godt og er klar til at komme i gang så snart der gives fri bane. Måske kan vi lave en sommerkomsammen, i så 
fald skal vi nok kontakte jer.
Din kontingentindbetaling er ikke forgæves dette år, som du ved, så går langt de fleste penge til landsforbundet, der konstant arbej-
der for vore interesser og til forbundsbladet som er udkommet helt efter planen.
Der er skrevet meget om iltmangel og fiskedød i Østersøen og Lillebælt. Det er nærmest forfærdeligt for alle, uanset om man er fi-
sker eller bare nyder naturen. En del af problemerne er næsten uløselige da de skyldes de geografiske forhold og kendte udledninger 
fra landbruget, som gennem mange år er pålagt at reducere disse.
I 2020 blev det synliggjort at der kommer utrolig store mængde udledninger ud fra bysamfundene via overløbssystemer i spilde-
vandsanlæggene. Disse udledninger har været hemmeligholdt for almindelige borgere som os. I disse år arbejdes der på at separere 
regnvand fra kloakvand. Det kan give andre problemer, så som sand fra veje og p-pladser, ligesom der vil komme microplast fra dæk 
og der vil komme fækalier fra hunde osv.
Disse problemer kan løses, det koster penge, mange penge, men vi kan ikke være bekendt at vort samfund kun skyder på landbruget 
uden selv at gøre noget for at rense vort spildevand ordentligt. Her er det at vi skal støtte vort forbund der sammen med ligestillede, 
kan kæmpe for et rent havmiljø.
Vi har et godt tilbud til nye kommende medlemmer.
Det er oplyst at der er indløst mange flere fisketegn end sædvanligt, en del er nok til lystfiskere der fisker med stang, 
men en anden væsentlig del er til garnfiskere som dig. Det er jer medlemmer  der har størst kontakt til de mulige nye 
fiskere og i bedes tilbyde dem et medlemskab.  De evt. nye medlemmer skal først betale fra oktober.
Du kan tilmelde dem til kasserer Hans Bomberg på tlf.2986 6650 eller hbfisken@gmail.com som så sørger for at de nye 
medlemmer bliver registreret.
Jeg ønsker for alle at vi snart er vaccineret, så vi kan få et godt forår og god en sommer, ok kan leve aktivt med hinanden. 

Børge Pedersen, formand.

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

På nuværende tidspunkt og hvor vi med bladets deadline alle-
rede er den 15. januar i det nye år, da står vi sikkert i samme 
situation som i starten af 2020 og resten af året!
Når det gælder både eventuelle udsættelser af Årsmøde og 
generalforsamlinger i marts og senere. Her er det ligeledes i 
lokalforeningerne, at de ligger i marts og april?
 Som det ser ud nu med hensyn Corona -epidemien, der bør vi 
alle foreløbig afvente situationens udvikling, før der tages stilling 
til, om Årsmødet og generalforsamlinger i marts /april kan afvik-
les og senere udsættes. 
Forretningsudvalget er i den foreliggende situation berettiget til 
at udsætte Årsmødet der normalt skal afvikles i marts måned. 

Det er med baggrund i , at  der bør gennemføres så få fysiske 
møder som muligt.
Og det opfordres de lokale bestyrelser til at følge! Men klart, at 
afgørelsen ligger lokalt.
Hvis man ønsker vedrørende annoncering i bladet af indkaldelse 
til generalforsamlinger eller aflysning i lokalforeninger og års-
møde i foråret 2021, så husk at bladet udkommer sidst i februar, 
med en deadline allerede d. 15. januar. 

Men lad os nu se hvordan situationen er til den tid,- og ellers vil 
jeg ønske alle og jeres familie et rigtig  et godt nytår.
Bruno Müller, redaktør

Generalforsamlinger & Årsmøde 
i foråret 2021
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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  

Af: Bruno Müller
Jeg har været ved bladet ”Fritidsfiskeren” i ca. 17 år,- og i 
den tid er der suset mange artikler og billeder på siderne 
om fritidsfiskeriet.

Man søger altid at få et foto med til en artikel, hvor læse-
ren først kigger på det og går så til overskriften og så tilba-
ge og kigger på billedet. Men flere gange med et forsøg, får 
det ikke plads og så må det jo undværes! 
Billedet jeg har sat her med de tre gutter behøver faktisk 
ingen tekst, for det får mig til at tænke på, at det siger 
mere end tusind ord.
Jeg bragte det det i bladet for ca. 15 år siden. Det bragte 
meget kritik fra nogle medlemmer, mest på ”At det ikke 
lignede ikke noget at bringe medlemmer på en bænk med 
en øl i hånden!”

Jeg syntes stadig at billedet er godt og uden tekst, fortæller 
om at det er en del af virkeligheden og at jeg er misundelig 

over, at jeg ikke er den fjerde på bænken og kunne høre 
om ”Ka’du huske”!
Det vil stadig fremover være en af mine ynglings-foto!

 

Hvorfor skulle jeg ha´ det ”Møgfald”
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I 17 år har frivillige amatør- og fritids-
fiskere registreret deres fangster og 
stillet data til rådighed for forskere på 
DTU Aqua. En ny rapport opsumme-
rer de seneste tre års fangstdata og 
tegner et billede af, at nogle fiskebe-
standene fortsat er meget lave eller 
gået tilbage.
Nøglefiskere er betegnelsen for frivilli-
ge amatør- og fritidsfiskere, som fisker 
for videnskaben. Det begyndte de 
med i et pilotprojekt i 2002. Pilotpro-
jektet blev siden til et ”rigtigt” projekt, 
som repræsenterer den største og 
længste sammenhængende indsats 
for at registrere fangster i garn og ru-
ser og dokumentere fiskeforekomster 
langs de danske kyster. Nøglefiskernes 
registreringer er den eneste over-
vågning af de danske fiskebestande i 
kystnære farvande og udgør således 
en uvurderlig samling af data. 
At registreringen hviler på frivillig 
arbejdskraft er præstation og afspejler 
amatør- og fritidsfiskernes interesse i 
at følge og bevare de naturlige fiske-
populationer i fjorde, bugter og langs 
de mere åbne kyster.

Ny rapport med data fra 2017-2019 
Resultaterne af registreringerne op-
summeres hvert tredje år i en rapport. 
Den seneste rapport, som dækker pe-
rioden 2017-2019, er netop udgivet. 
Den præsenterer de seneste års data 
og sammenligner med årlige gennem-
snitsfangster fra de tidligere fangstre-
gistreringer (op til 17 års data i alt). 
Rapporten konkluderer, at forholdene 
for fisk fortsat er gode enkelte steder 
som i Roskilde Fjord og Isefjord og til 
dels i Sejerø Bugt indtil omkring 2018.
Der er flere forhold, som tyder på en 
ikke særlig gunstig tilstand de fleste 
steder. Det drejer sig om den stigende 
mængde af krabber overalt og udvik-
lingen i hummerbestanden i Limfjor-
den samt i Århus Bugt og Vejle Fjord 
koblet sammen med de lave fiskefang-
ster. Dette bekræftes af de lave fang-

ster af skrubber og ålekvabber, som 
anvendes som indikatorarter for den 
generelle tilstand i de kystnære om-
råder.Den negative udvikling afspejles 
også i det forhold, at garnfiskeriet er 
opgivet flere steder i de seneste tre 
år på grund af de ringe fiskefangster 
og store mængder krabber og vand-
mænd i de enkelte områder.

Skrubber
Skrubben er den mest udbredte art 
i vor farvande. Data fra 2017-2019 
viser, at der er en klar positiv udvikling 
i den lokale bestand af skrubber, der 
fanges i garn i Isefjord og Roskilde 
Fjord. I samtlige andre områder er der 
ingen klar tendens eller en nedadgå-
ende tendens for antallet af fangne 
skrubber. 

Rødspætter 
Der fanges generelt meget få rød-
spætter i garn, men der kan noteres 
en positiv udvikling de seneste år i 
enkelte områder, viser Nøglefiskerrap-
porten, bl.a. i Roskilde Fjord og Ise-
fjord, Lillebælt og Sejerø Bugt. I Sejerø 
Bugt er der dog kun positiv fremgang 
at spore indtil 2018.

Torsk  
I hele landet fanges der meget få 
torsk i garn. I ruser, hvor der primært 
fanges unge fisk, kan der i data fra 
nøglefiskerne noteres en lille stigning 
i fangsterne i 2017 i den sydlige del 
af de indre danske farvande omkring 
Femern Bælt, Lillebælt, Fyns Øhav, 
Storebælt og Kerteminde Fjord, Århus 
Bugt og Vejle Fjord. I Sejerø Bugt og i 
Øresund og Faxe Bugt varierer fang-
sterne meget fra år til år, med enkelte 
år med meget lave fangster.

Ål 
Ifølge Nøglefiskerrapporten ses en 
fremgang i fangsterne af ål i flere om-
råder i de sydlige danske farvande fra 
Bornholm til Det Sydfynske Øhav samt 

Storebælt og Kerteminde Fjord, Sejerø 
Bugt og i Mariager Fjord, Randers 
Fjord og Horsens Fjord. Denne frem-
gang, især i 2018, kan være forårsaget 
af den varme sommer det år, som kan 
have resulteret i, at ålene var nemme-
re at fange. Støt stigende fangster af 
ål i Præstø Fjord siden 2014 tyder på 
en fremgang lokalt her.

Fiskearter er indikatorer for miljøtil-
standen
Skrubber og ålekvabber anvendes 
som indikatorarter for miljøtilstanden 
i kystnære områder.
Udviklingen i skrubbefangsterne viser, 
at der kun er ”god tilstand” i ét områ-
de, nemlig Roskilde Fjord og Isefjord.
Også ålekvabben viser kun ”god til-
stand” i ét område, nemlig Skive Fjord 
og Lovns Bredning. Der er en signi-
fikant negativ udvikling i ålekvabbe-
fangsterne ved Bornholm, som falder 
sammen med en meget voldsom 
udvikling i antallet af den invasive fi-
skeart sortmundet kutling. Det er ikke 
muligt uden yderligere undersøgelser 
at konkludere, om sortmundet kutling 
har en negativ påvirkning på ålekvab-
ber. Overalt spores en nedadgående 
tendens for ålekvabber i perioden 
2017-2019.

Nøglefiskerne
Ny rapport om fangstregistreringer- i de danske kystnære områder

Nøglefiskerrapporten 2017-2019
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Af: Karl Klausen, Thy Mors Fritidsfiskerforening

For belysning af AV – jægernes (Dykkere) hærgen i fisker-
nes ruser, tejner og garn, prøver jeg at samle op på sagen,- 
og vil bringe det videre i ”Hummerprojektet”, der løber 
som nævnt over to år.

Er man erhvervs, bierhvervs eller fritidsfisker med indbrud 
i sit grej, hører jeg gerne fra jer på flg: SMS: 60495964 ell.
mail:karlogruth@gmail.com

Læserbrev fra Thy Mors
EFTERLYSNING

Af: Eyðun Hansen, 350 Vestmanna, Færøerne

Alle ved, at naturen har størst påvirkning på fiskebestan-
den. Og alt levende flytter derhen, hvor leveforholdene er 
bedst.
Hvis der bliver fisket for lidt, bliver der fødemangel, som 
fører til kannibalisme. Og kun de stærkeste overlever.        
Hvis hver stor torsk spiser to små torsk om dagen, og de 
små også spiser to mindre torsk, som også spiser yngel, 
bliver torskebestanden aldrig stor igen. Derfor er det nød-
vendigt at fiske de større fisk.
Den Islandske fiskeribiolog, Jón Kristjánson, har mange 
gange advaret imod underfiskeri, fordi når  føden bliver 

spist op, fører det til mere kannibalisme. Og kun de stær-
keste overlever. 
Hvad er der sket med torskebestanden siden ICES kom til 
at bestemme over torskefiskeriet? Ja siden 1985 er det kun 
gået nedad. Og ICES kommer ikke med nogen forklaring, 
om hvorfor der er færre torsk nu. De har låst sig fast og 
siger kun, at det er på grund af overfiskeri. Jeg fiskede ud 
fra Nexø i 1984-85 med en Færøsk kutter. Færøerne havde 
dengang torskekvote i Russisk zone. Jeg har aldrig oplevet 
så meget torsk, vi fik mange gange 25-30 tons på 2 dages 
fiskeri, mens de danske kuttere lå i havn, fordi kvoten var 
så lille.

Læserbrev fra Færøerne 

Handlingsplanen 2021 - Udkast
Indtægter:
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn:  41.000.000*
Forv. merindtægt og tilbageførte uforbrugte midler fra 2020 : 4.000.000

Fiskepleje 2021 - til disposition:  45.000.000 (2020 budget: 38.500.000)

Udgifter:
Samlet basisdrift: 5.820.009
Bidrag til vandløbsrestaurering : 10.000.000
Samlet aktivitet for Ferskvand:  20.871.698
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje: 8.279.393

Fiskepleje 2021 - samlede udgifter:  44.971.100 (Budget 2020: 39.664.116)

Balance + -: 28.900* (Budget 2020: -1.164.116)

*  Bemærk at indtægterne er baseret på finanslovsforslaget samt forventede tilbageførte uforbrugte midler

22



Foto Kasper Nyberg
Redigering: Bruno Müller
 
Under en almindelig jagt i for godt et år siden efter blå-
muslinger i Helsingørs Havne i sidste uge åbenbarede der 
sig en ny art strandkrabbe, som naturvejledere og marin-
biologer fra Øresundsakvariet aldrig har set i Øresund før. 
Det stod hurtigt klart, at det drejede sig om den invasive 
asiatiske strandkrabbe, som oprindeligt kommer fra 
Japan.

En ny art i Øresund 
Øresundsakvariets dyrepassere fik sig noget af et syn i sid-
ste uge, da de var på muslingejagt i havnen ud for Kultur-
værftet i Helsingør.
En lille og stribet krabbe kravlede nemlig rundt i bunken 
af friskskrabede blåmuslinger. Der var ingen, som havde 
set sådan en krabbe før, og hurtigt viste det sig da også at 
være en ”fremmed” art, nemlig den asiatiske strandkrabbe
.- Det umiddelbart bekymrende er, at vi faktisk fangede 
fem eksemplarer af den nye strandkrabbe på et relativt lille 
areal – dette kunne indikere, at den asiatiske strandkrabbe 
allerede har fået rigtigt godt fat i Øresunds unikke natur, 
fortæller Jens Peder Jeppesen, akvariechef og marinbiolog 
på Øresundsakvariet. 
Videnskabeligt navn: Hemigrapsus sanguineus  
Han fortsætter:- Når et nyt dyr opnår så stor fremgang på 
så relativt kort tid, ser vi som regel på udviklingen med 
bekymring. Den invasive lille krabbe har andre steder 
opnået tætheder på op til 150 krabber pr. kvadratmeter 
og den er tilmed særdeles hårdfør. Den har udvist ekstrem 
stor tolerance over for både vandets saltholdighed og 

temperatur og man har fundet den ved både 0 og 25 gr. i 
vandtemperatur.
Øresundsakvariet følger nu med stor interesse den invasi-
ve krabbes udvikling.

Evt. fødekilde for torsk og havfugle   
Den asiatiske strandkrabbe er stort set altædende, hvilket 
kan give forhåbninger om, at den vil kunne ende som ny 
fødekilde for Øresunds torsk og havfugle
- Det bedste vil være, hvis den lokale natur tilpasser sig 
krabbens tilstedeværelse og begynder at udnytte den som 
føde, siger Jens Peder Jeppesen.
- For eksempel kan man forestille sig at vores allestedsnær-
værende torsk begyndte at æde den asiatiske strandkrab-
be, ligesom vores almindelige danske strandkrabbe bliver 
ædt i millionvis af de sultne torsk i efterårsmånederne. 
han nævner også ederfuglen, som en af de havfugle, som 
kunne tænkes at ville spise den nye krabbe.
Ederfuglen spiser hovedsageligt blåmuslinger, men slår 
sig i perioder også på små eksemplarer af den almindelige 
strandkrabbe. Hvis den med tiden kunne få smag for den 
asiatiske strandkrabbe, ville det både dæmpe bestanden af 
krabben og øge muligheden for et ekstra nærende måltid 
for ederfuglen.

Fakta om strandkrabben
Asiatisk strandkrabbe er oprindeligt hjemmehørende langs 
kysterne omkring Korea og Japan - Den er i de senere år 
dukket op i Europa - I 2015 slog den sig for alvor ned i Va-
dehavet og er nu altså også kommet i stor stil til Helsingør 
og Øresund 

Invasive krabbe fundet         
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Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden blad 5-2020 

fået 49 nye medlemmer

Der har været spørgsmål om stopri-
ste ang. indretning og lovlighed!

Til det, er der kommet en del kommen-
tarer fra medlemmerne om hvad der 
er ”op og ned”.
Da det tydeligt gav en usikkerhed og 
at der var en risiko for bringe medlem-
merne ud i ulovligt fiskeri, har forbun-
det henvendt sig til Fiskeristyrelsen, 
- der udtaler:

Den 12. 1.2021 Svar til Bruno Müller     
Fiskeristyrelsens foreløbige svar må 
blive sådan:
Der er ganske rigtigt tidligere blevet 
givet dispensation til en anden ud-
formning, end hvad bekendtgørelser-
ne foreskriver vedrørende stopriste.
Det har desværre aldrig været juri-
disk vurderet, om det overhovedet er 
muligt at give en sådanne dispensati-
on. Spørgsmålet vil derfor blive sendt 
til juridisk vurdering, hvorefter du og 

dine medlemmer vil få et konkret svar 
med hjemmel i lovgivningen.

Indtil et sådanne svar foreligger, vil 
enhver anvendelse af en skrubberist 
som stoprist, være at betragte som 
en overtrædelse af lovgivningen.

Stopriste

Når jeg som kasserer og bestyrer af 
medlemskontoret i vores forbund ser 
tilbage på 2020, så er det en glad og 
meget tilfreds person i har med at 
gøre.
En god økonomi og en rimelig frem-
gang i medlemsskaren viser at vi er et 
forbund i fremgang, og at vi i FU og 
ikke mindst ude i lokalafdelingerne 
arbejder fremadrettet og aktivt for et 
sammenhold blandt fritidsfiskerne. 
Det har været et stille år hvad angår 
mødeaktivitet både i diverse udvalg 
hos de officielle myndigheder, men 
også lokalt i vores forbund.  Corona‘en 
har året igennem afholdt os i at arbej-
de med det aktivitetsniveau vi havde 
forventet, men alligevel har vi ikke 
ligget på den lade side. Årsmødet blev 

udsat og først gennemført i august, 
og derfor kunne medlemskampag-
nen først træde i kraft da årsmødet 
enstemmigt godkendte den.   Den har 
givet os en del nye medlemmer, så 
mange at der i en periode kom nye 
medlemmer til hver dag.                                 

Det kommer vi til at høste godt af i 
fremtiden. Vedtagelse af mit forslag 
om betaling af kontingent 1 gang om 
året har også fungeret fint, det giver 
flere penge i lokalafdelingernes kasser 
til brug i det lokale arbejde, og det er 
mit håb at de bruges til arrangemen-
ter for fremmelse af medlemsskaren.
Vi rundede 2000 medlemmer den 1. 
november, og er den 1. januar 2021 
oppe på 2065. 

Økonomien har været god, og der er 
sparet en del penge på de møder der 
er blevet aflyst, og der har ikke været 
opkrævet forbundskontingent for de 
nye medlemmer der er indmeldt hele 
året, det svarer til 12- 15.000 kr. der 
er blevet i lokalafdelingernes kasser til 
arbejdet lokalt, og vi kommer derfor 
alligevel ud af 2020 med et overskud 
på 28.419 kr. Der er ingen planer om 
at forbundskontingentet skal stige, så 
vi bibeholder de 180 kr. om året, som 
det for øvrigt har været i over 10 år.
Vi har siden sidste blad fået 49 nye 
medlemmer..

 

Nyt fra kassereren og medlemskontoret
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Af: Jacob Sterup & Thomas Bregnballe
                                                                                                                         
Bestandens størrelse og udvikling:
Der blev optalt 31.964 reder i år, svarende til en fremgang 
på 4,8 % i forhold til 2019.
Ynglebestanden har været relativt stabil i årene 2014-2020 
med mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige æn-
dringer på under 5 %.
Ynglebestanden er nu ca. 20 % lavere, end da bestanden 
kulminerede i årene 1996-2005.
Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2020 var 
sydvestlige Kattegat med en fremgang på godt 1.000 reder 
eller 20 %, mens der kun var mindre ændringer i de øvrige 
regioner. 

Kolonierne og effekter af havørn:
Der blev registreret i alt 90 skarvkolonier, hvilket er 15 
flere end i 2019 og det hidtil højeste antal kolonier, der er 
registreret i Danmark. 
Der forsvandt 3 kolonier fra 2019 til 2020.
Der blev fundet 18 nye kolonier i 2020. De 9 af disse kolo-

nier var på lokaliteter, hvor der tidligere har ynglet skarver.
Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.540 
reder.
I alt var der 9 kolonier med over 1.000 reder. 
Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadigt 
større påvirkning af skarvkolonierne, ofte i form af forsin-
kelse af ynglesæsonen og nedsat ynglesucces. 

Forvaltning:
Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 20 kolo-
nier.
De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.695 skarvreder, sva-
rende til ca. 11,6 % af bestanden. 
Der blev nedlagt i alt knap 300 skarver ved 5 kolonier. 
Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 
2016-2019, men i perioden 2010-2015 var antallet af regu-
lerede reder væsentligt lavere.

Rapporten kan findes via dette link: 
http://dce2.au.dk/pub/TR187.pdf

Optælling af ynglende skarver 2020      
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Tekst: Karl Klausen,Thy-Mors Fritidsfiskerforening
Foto: Bruno Müller
                                                                                                                         
Fra nytår og frem til starten af hummersæsonen omkring 
1. maj, var det meningen at nogle fladfisk og sild fra fjor-
den, skulle være en del af menuen. Fladfisk var nu svære 
at få øje på bortset fra et par skrubber. Silden gav kun små 
fangster og vi skulle helt hen mod påske, før der var lidt 
sild tilovers efter at sælerne havde mæsket sig, ikke som i 
barn – og ungdommens dage, hvor fiskeriet kunne starte 
omkring november med brislinger og store sild, stigende 
fangster helt op mod slutningen af april. Nu er fiskeriet om 
efteråret næsten væk.

Når vandtemperaturen omkring 1. maj bevæger sig over 
6 gr. kommer der liv på fjorden, det hedder vist alle mand 
af hus, nu gælder det om at sikre sig de gode pladser i 
hummerfiskeriet, hvad enten man er erhvervs – bierhvervs  
- eller fritidsfisker. At hummerfiskeriet er noget for sig, har 
bredt sig over det ganske land, der spørges til om eventy-
ret kan klare så intensivt fiskeri, og det må vi sige det kan, 
måske er gennemsnitvægten faldet med  nogle procenter 
.Fiskeriet har været godt i 2020 med fine hummer fra 
målet 87mm ca.  420gr til  2000gr, masser af undermålere 
og rognhummer, så bestanden rent talmæssigt ser ud til at 
være i fremgang.

I 2014 blev Thisted Bredning hårdt ramt af en eller anden 
forurening. Fiskene lå i en 1m bred bræmme på  strandene 
og hummerne var væk . Det ser ud til at hummerne lang-
somt er på vej tilbage til de gamle pladser igen, meldinger-
ne er optimistiske fra de få udøvere i bredningen. Fiskene 
mangler dog stadig bortset fra havørreden.

Gennem rigtigt mange år mod har vi kæmpet skarver og 
sæler i fiskeriet , hvor der bliver udtænkt forskellige tricks 
for at mindske skader på grej og fangst. Her i de sidste par 
år har vi fået nye banditter i fjorden , nemlig UV jægere, 
disse dykkere er blevet den største plage i hummersæso-
nen ,enten kender de ikke lovgivningen, ejendomsretten 
eller også er de ligeglade , de opererer simpelthen mel-
lem fiskernes grej , stjæler hummer fra tejner og garn 
ved at skære hummerne fri . Problemet har nu bredt sig 
til hele fjorden fra Kanalen i vest til Løgstør. Det er ikke 
kun enkelt personer, men dykkerklubber vi ser komme 
udefra. Der må vi have løst i 2021, og er det muligt her 
i bladet med en klar udtalelse fra hhv. fiskerikontrollen 
= ulovlig fiskeri samt politiet = tyveri og beskadigelse af 
fiskernes grej, hvad siger loven og hvordan vi skal reagere ?                                                                                                                                                
Hvis vi alle med fiskeri på sind overholder de gældende 
regler , er hummerfiskeriet ikke i fare for nuværende. 

DTU Aqua undersøger i en 2årig periode hele hummer 
situationen i Limfjorden . Vi er i Thy / Mors Fritidsfiskerfor-

ening inviteret med i gruppen, der udover os  tæller DTU 
Aqua , erhvervsfiskerne, fiskerikontrollen samt Limfjordsrå-
det  . Det bliver spændende ,hvad der kommer af tiltag når 
perioden med tilhørende evaluering er afsluttet. 
Nå !  jeg må vel også lige nævne et par ord omkring  ålefi-
skeriet ,  der nu kun blev brugt i august måned. Ål var der 
da, måske lidt bedre i gennemsnitsstørrelse end 2019. Et 
af problemerne for ålene i farvandet mellem Thy og Mors 
må tilskrives ålegræssets store tilbagegang de senere år. 
Der er nu store områder med bar bund, hvor der før var 
store skove med græs, flere steder har græsset en farve 
, som er det på vej til visne, problemet er vandets brun-
lige farve, der indtræder i foråret og forstærkes hen over 
sommeren . Planterne får slet ikke lys nok til at vokse eller 
modstå sygdomme. Vandet er nok ikke giftig, så det er 
træls efter så meget fokus på fjorden fra utallige miljømini-
stre, at vi ikke er kommet et skridt videre, men må opleve 
bundvendinger og iltsvind i en lind strøm halvdelen af året, 
man bliver da i dårligt humør , når man sammenligner med 
billeder fra feriebrochurerne på sofabordet .  Vi bør gå i 
gang hurtigst muligt med at etablere nogle flere stenrev i 
vige og bredninger. Materialerne kan være store mængder 
muslingeskaller fra industrien, ovenpå lægges store og små 
kampesten når bunden har sat sig , arealet  kan eksempel-
vis være 1 - 10 ha stykket . Kampestenene ligger allerede 
i store dynger hos landmændene og grusgrave Når det 
arbejde er tilendebragt og udledningerne er under kontrol, 
vil fiskene hurtigt vende tilbage og starte opbygningen af 
robuste stammer.

Til den positive side, udover hummerne, ser det ud til at 
flere arter , som rødspætter, tunger og torsk finder vej ind i 
fjorden på den anden side af Mors, dog stadig som un-
dermålere , vil de vokse sig store i fjorden , eller forsvinde 
sporløst igen ligesom tidligere år ?
Rødspættefiskeriet fra Hanstholm var i perioder helt på 
højde med 2019, med store flotte fisk lige til filet kniven .

Fladfiskene er svære at få øje på!      
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Vejledende priser for kasko- og ansvarsforsikring 2021  
Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
A = Indenbordsmotor med fast aksel 

B = Påhængsmotor 
 

Ansvarsforsikring kr. 220 (ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen) 
 

Statsafgift på kaskoforsikringen er 1% af forsikringssummen. 
 

Forsikringssum: Selvrisiko: 
Kr. 30.000 – 90.000 Kr. 3.000 
Kr. 100.000 – 175.000 Kr. 4.000 
Kr. 200.000 –  Kr. 8.000 

 
Kontakt gerne Axus Nordic for pris ved anden forsikringssum og selvrisiko 

 
Forsikringssum A) Kasko- og ansvar inkl. afgift B) Kasko- og ansvar inkl. afgift 

30.000 1.268 2.416 
35.000 1.408 2.627 
40.000 1.546 2.840 
45.000 1.686 3.051 
50.000 1.825 3.264 
60.000 2.103 3.688 
70.000 2.381 4.412 
80.000 2.659 4.536 
90.000 2.938 4.961 

100.000 3.100 5.121 
125.000 3.689 6.125 
150.000 4.279 7.131 
175.000 4.869 8.136 
200.000 5.187 8.530 

 
 

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

ligger i en godkendt A-havn. 
 
 

Priserne er gældende for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort 
 

 
Kontakt os på tlf.: 7022 8070 
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Lidt af hvert....   
- af Tina Andersen, Øresundsakvariet
 
Havet er fuldt af fisk og dyr i mange 
forskellige former og farver. Men 
hvorfor ser de ud som de gør? Gør det 
nogen forskel om en fisk er flad, lang 
eller rund og hvad er det egentlig, der 

bestemmer, at en fladfisk er flad og en 
tangnål er nåleformet? Hænger form 
sammen med funktion?
 Der er nemlig en mening med fiske-
nes/ havdyrenes form, og hvor de 
lever og jager byttet.
Vidste du for eksempel, at torskens 

overbid er smart, da den lever tæt på 
bunden og derfor lettere kan fange 
sin mad dernede med overbid – mens 
sejen har et gedigent underbid, hvilket 
gør det lettere for den at fange sin 
mad i de frie vandmasser, hvor den 
jager?

Hvorfor ser fisken ud som den gør?                                       

Ønsker du at slå en pæl til fortøjning 
af din båd eller etablere et tanganlæg, 
så skal du ansøge om tilladelse hos os- 
kystdirektoratet.

Bemærk, at ansøgninger om bade- 
og bådebroer som udgangspunkt 
skal behandles efter bekendtgø-
relse om bade- og bådebroer. Det 

betyder, at visse bade- og både-
broer skal ansøges hos kommunen.                                                        
Det er derfor en god ide i første 
omgang at kontakte din kommune.

Slå en fortøjningspæl i bunden!                                       

Efter flere års tilløb har et havørnepar 
sidste år fået unger på vingerne ved 
Vilsted Sø - et af Danmarks største 
naturgenopretningsprojekter.
13 år efter at Vilsted Sø genopstod 
som en af Nordjyllands største fersk-
vandssøer, er området blevet et 
attraktivt tilholdssted for vandfugle. 

I flere år har ænder, gæs, brushaner, 
klyder og viber nydt godt af det gen-
oprettede sø, og nu har et sæt havør-
ne også fået unger på vingerne.
Havørnene bosatte sig
- Havørnene er blevet observeret 
over søen i en årrække, men det er 
nu dokumenteret, at de også yngler i 

området. Det er en fantastisk nyhed, 
der viser, at vi er nået langt med gen-
oprettelsen af en mangfoldig natur, 
siger Bent Egede Andersen, skovrider i 
Naturstyrelsen 

Havørne indtog genskabt sø                                         

Søger du en hurtig oversigt om hvad 
der er aktuelt at fange de enkelte må-
neder og måske i dit lokalområde,- så 
tag et kig og åbent på linket!

Listen er opdateres af fiskeristyrel-
sen fra tid til anden, så det anbefales 
stærkt at man dobbelttjekker med 
deres informationer.

Brug linket som her: 
https://fiskeri.nu/mindstemal-fredningstid-fisk 

Tjek mindstemål & Fredningstider                                      

Norge: Mængden af Stenbiderrogn reduceres                                     
Havforskningsinstituttet giver råd om 
at begrænse totaludtaget til 400 tons 
rå rogn per år. Dette vil sikre en fortsat 

moderat beskatning af rognbestan-
den.    I modsætning til andre kvote-
råd, giver havforsknings-instituttet råd 

om mængde af rogn. Dette er fordi 
fiskerne leverer selve rognen og ikke 
hele fisken.

Det aflyste NØGLEFISKERMØDE sidste år d. 12. september                                      
Det kunne undre Nøglefiskerne at de 
ikke modtog nogen invitation eller 
dagsorden i god tid!
Dette skyldes at man grundet Co-
vid-19 situationen har været i tvivl 

om det var en god ide at bringe folk 
sammen fra hele landet og sidde i et 
mødelokale!
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. 
Det forudsætter at der sker yderlige 
restriktioner fra myndighederne.

Kraftig reducering af iltsvindet                                     
I november sidste år blev arealet med 
iltsvind i de indre danske farvande 
markant mindre. Kraftigt blæsevejr 

i starten af november har reduceret 
iltsvindets udbredelse og intensitet 
markant, så det samlede areal med 

iltsvind nu udgør kun en tiendedel af 
arealet for en måned siden.

Havplanen!  Uddrag vedrørende det Vestlige Kattegat                                                                     
Den nye Regionale Havplan skal 
vedtages i 2021 og kommer i offentlig 
Høring ved årsskiftet 2020 -21  (i seks 

måneder) I projektet lægges særlig 
vægt på inddragelse af de i havplanlo-
ven. Læs hele forslaget og punkt 4.2 - 

Rekreativt fiskeri: https://dce2.au.dk/
pub/SR403.pdf
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Bladet 2021 
Bemærk! Der er ændringer i omdelings-datoerne i år !

Blad 1 -  Deadline for stof: 15. januar -  Omdeles 21-24. februar
Blad 2 - Deadline for stof: 15. marts -  Omdeles 25-28. april
Blad 3 - Deadline for stof: 15. maj -  Omdeles 26-28. juni
Blad 4 - Deadline for stof: 15. august -  Omdeles 26-28. september
Blad 5 - Deadline for stof: 15. oktober - Omdeles 28-30. november

Torsk med leverskader                                      
Torsk med mange parasitiske lever-
orm udviser sygdomstegn som hos 
mennesker med kroniske leverskader 
så som leverkræft og skrumpelever. 
En stor del af torskene i den cen-
trale og østlige Østersø har lever-

orm. En parasit, der trænger ind 
i torskens lever, og som kan øde-
lægge vævet. En torsk med mange 
leverorm er typisk meget tynd.                                                                         
Læs hele artiklen her på linket
https://www.aqua.dtu.dk/nyhe-

der/2020/10/leverorm-giver-torsk-al-
vorlige-leverskader?id=29c9055e-a0
25-4960-8e3a-0f119bd8cfdd&utm_
source=newsletter&utm_media=-
mail&utm

Lidt af hvert....   

Grønlandske sælskind kan erstatte mink                                      
Efter den danske regerings beslutning 
om at slå de danske mink ned, står 

pelsbranchen over for store udfor-
dringer. Det kan blive en ny chance for 

bæredygtige grønlandske sælskind.

Der købes flere Fisketegn i Corona-perioden                                     
De samlede fisketegnsindtægter var 
i 2018: 38,4 mio. kr., 2019: 38,2 mio. 
kr. og 2020 (pr. 31. oktober 2020): 42 
mio. kr. Merindtægten i 2020 (ca. 6 
mio. kr. sammenholdt med samme 
dato i 2019) må formentlig tilskrives 

corona-situationen, hvor der er sket 
en stigning i antallet af indløste fiske-
tegn, hvoraf lystfiskertegnene udgør 
ca. 5,3 mio. kr., mens fritidsfiskerteg-
nene udgør ca. 700.000 kr.
Forventeligt vil der blive indløst fiske-

tegn svarende til ca. 2. mio. kr. (lig tid-
ligere år) i resten af 2020. Vedrørende 
indtægterne under fiskeplejen for 
perioden 2018-2020, som er blevet 
efterspurgt.                                                                                                          

Stort omfang af henvendelser til DTU Aqua                                     
En redaktør på et online medie, har 
mange gange henvendt sig til DTU 
Aqua. Siden 2018 er det blevet til 
mere end 110 henvendelser og an-
modninger om aktindsigt. Det er me-

get ressourcekrævende at besvare det 
store omfang af henvendelser, meget 
ofte om samme emne. Det estimeres, 
at DTU Aqua siden 2018 har brugt 
samlet ca. 1 ÅV (Årsværk) på disse be-

svarelser – tid som bliver taget direkte 
fra Fiskeplejen. Samlet har DTU Aqua 
svaret 115 sider mailtekst eksl. bilag.                                                           

Referat fra møde i § 7 – udvalget                                     
- er på www.fritidsfiskerforbundet.dk – startsiden under nyheder!
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Nummer .................................Dato Titel
BEK nr. 1409 .....11. december 2013 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.
AND nr. 324 ....... 9. december 1959 Anordning om fælles fiskeri i Flensborg inderfjord.
BEK nr. 930 ...... 25. november 2003 Bekendtgørelse om særlige regler for fritidsfiskeri efter torsk i Østersøen, Bælterne og Øresund
BEK nr. 505 ................ 13. juni 1994 Bekendtgørelse om nedgarn
BEK nr. 674 ................... 8. juli 1996 Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
BEK nr. 1321 .....14. december 2005 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet med nedgarn i Kilen ved Struer
BEK nr. 934 ...... 16. november 1992 Bekendtgørelse om erhvervs- og bierhvervsfiskeres mærkning af fiskeredskaber
BEK nr. 307 ............... 22. april 1994 Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber
BEK nr. 1552 .....11. december 2015 Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
BEK nr. 791 ..... 15. september 2003 Bekendtgørelse om afstandsregler under fiskeri med håndredskaber i Lillebælt
BEK nr. 784 ............21. august 2000 Bekendtgørelse om forbudte fiskemetoder i saltvand
BEK nr. 670 ................... 9. juli 2001 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord
BEK nr. 1406 ...... 3. december 2015 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø 
(Ertholmene)
BEK nr. 898 ..... 25. september 2009 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Horsens Nørrestrand og Stensballesund
BEK nr. 351 ................ 11. maj 2000 Bekendtgørelse om fredningsbælter mv. i Limfjorden øst for Aggersundbroen
BEK nr. 769 ................... 9. juli 2004 Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri
VDT nr. 7001 ............... 27. juli 1984 Vedtægt for fiskeriet i Nissum fjord m.v.
BEK nr. 1376 .... 30. november 2015 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord
BEK nr. 1405 ...... 3. december 2015 Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm
BEK nr. 93 ............... 11. marts 1980 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord
BEK nr. 754 ................ 29. maj 2020 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn
BEK nr. 1482 .....13. december 2013 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å
BEK nr. 428 ................. 26. juli 1984 Bekendtgørelse om fredning af Kielstrup sø
BEK nr. 579 ...... 30. november 1984 Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Voer Å’s udløb i Kattegat
BEK nr. 243 ................. 1. april 1992 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Skive-Karup Å’s udløb i Skive Fjord
BEK nr. 781 ................ 29. maj 2020 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland
BEK nr. 11 ................ 8. januar 1987 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord
BEK nr. 540 ............29. august 1988 Bekendtgørelse om fredningsbælte ved Kilen v. Struer
BEK nr. 702 ............11. august 1992 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als
BEK nr. 163 ............... 8. marts 1994 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt
BEK nr. 1420 .....12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske 
vandløb
BEK nr. 791 ................ 15. juni 2018 Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
BEK nr. 1473 ...... 1. december 2016 Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
BEK nr. 352 ................. 8. april 2014 Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
BEK nr. 1018 .....12. december 2002 Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
BEK nr. 980 ...... 20. november 1996 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Rands Fjord
BEK nr. 739 ............26. august 1992 Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler
BEK nr. 334 ................ 26. maj 1999 Bekendtgørelse om udsætning af krebs i ferske vande
BEK nr. 1421 .....12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem
BEK nr. 1422 .....12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
BEK nr. 191 .................. 1. maj 1985 Bekendtgørelse om en begrænset fredning af en del af Heilsminde Nor.
BEK nr. 203 ............... 12. april 2002 Bekendtgørelse om fiskeriet i Ferring Sø mv.
BEK nr. 496 ................ 26. juni 1998 Bekendtgørelse om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
BEK nr. 854 ..... 25. september 1996 Bekendtgørelse om fiskeri i Lønnerup Fjord
BEK nr. 413 ............19. august 1975 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri med slæbende redskaber på Århus Bugt
BEK nr. 1144 ...... 1. december 2008 Bekendtgørelse om regulering af hummere i Limfjorden
BEK nr. 1551 .....11. december 2015 Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
BEK nr. 1615 .....11. december 2015 Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
BEK nr. 487 ................ 26. maj 2016 Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å
BEK nr. 689 ................ 24. maj 2020 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland 
og Møn
BEK nr. 83 .............. 6. februar 1998 Bekendtgørelse om fiskeri i en del af Lindenborg Å
BEK nr. 1481 .....12. december 2019 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) (Fyns-
bekendtgørelsen)
BEK nr. 312 ............... 29. april 2003 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i et område ved Nexø havn
Forslag fra Skive Fritidsfiskerforening om ny bekg. med garnbegrænsning i Skive Fjord

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER
Ikke-prioriteret oversigt over bekendtgørelser vedr. fiskeri - § 7-udvalget
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Redigering: Bruno Müller
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

2019  
En 55 årig mand var sejlet ud fra 
Hemmet gammel havn, Ringkøbing 
Fjord. Da han ikke ved midnat var 
kommet hjem slår familien alarm. 
To timer senere finder helikopteren 
jollen og den savnede. Han flyves til 
Hospitalet, hvor han erklæres for død. 
Politiet udtaler at et ildebefindende 
eller uheld må formodes at være 
årsag til ulykken.
En 79 årig mand tager ved 7.30 tiden 
ud at fiske. Da fiskeren ikke er kom-
met hjem slår andre fiskere  på hav-
nen alarm ved 13 tiden. En helikopter 
bliver indsat i eftersøgningen og finder 
ham ved 15 tiden, og man forsøger 
uden resultat hjerte lungeredning. kl 
15.45 erklæres manden for død.

2020 ( Opgjort ultimo oktober)
To mænd sejler ud i en Jolle på jagt 
syd for Sæby og jollen kæntrer. Det 
lykkes den ene 34 årige mand at 
svømme i land og med hjælp fra for-
bipasserende at komme i land. Trods 

indsats af bl.a. helikopter lykkedes det 
ikke at finde den 30 årige.
Den 30 årige mand findes først 18 
dage senere druknet på Lyngså strand
To mandlige fiskere tog i en mindre 
jolle ud at røgte garn. Først et døgn 
efter slog pårørende alarm og fore-
taget eftersøgning uden resultat. De 
blev dagen efter fundet druknede 
på Holten strand. Ingen af dem bar 
redningsvest og båden havde ingen 
former for sikkerhedsudstyr.
En 55 årig mand tager ved 9 tiden om 
morgenen ud at fiske ved Guldborg. 
Ved 16.30 tiden bliver han meldt 
savnet fra land. En større eftersøgning 
bliver igangsat med både MHV og 
helikopter. Han bliver kl 20.30 fundet 
druknet af dykkere. Hans ejendele 
heriblandt mobiltelefon findes efter-
ladt på stranden.
68 årig mand tager kl. 07.15 på fiske-
tur udfor Rørvig, men kom ikke hjem 
til aftalt tid og der blev slået alarm. 
Han bliver funder kl 15.00 af rednings-
helikopter. Kl. 17.00  meddeles fra 
Rigshospitalet at manden er afgået 
ved døden. 

Ingen af de nævnte bar redningsvest. 
Ifølge af redaktionens oplysninger 
var ingen af de omkomne medlem-
mer i Dansk Fritidsfiskerforbund.
Vore tanker går til de pårørende.

Redaktionen: 
Ikke registreret i statistikken.
68 årig fundet
NYT: To fly, deltog i eftersøgningen 
efter den 68-årige fisker, samt  30 
både og adskillige mennesker til fods, 
var lørdag d. 24. oktober involveret i 
en stor eftersøgning efter den 68-årige 
fisker, der faldt overbord fra sin båd 
ud for Fur 13. oktober. 
Lørdag d. 14. november blev han 
fundet tæt på bredden nær Nykøbing 
Mors. 
Det var en bilist på landevejen der ude 
på havet så den omkomne drivende

Syv fritidsfiskere druknet på to år!
Ingen bar redningsvest!
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Spøgelsesgarn: 
Med støtte fra Aage V. Jensen Fonden 
og Frydendahl i Hvide Sande kom vi i 
gang med at finde og bjærge efterlad-
te fiskeredskaber i Nissum Bredning. 
Det blev et større projekt hvor 30 af 
Levende Havs medlemmer deltog i 
det hårde arbejde. Projektet fik også 
en rigtig god pressedækning, som 
også førte til handling fra de politiske 
ansvarlige. Ministeriet og fiskeriets 
organisationer har aftalt at nu skal der 
ryddes op på Limfjorden og fiskerne 
skal stoppe en adfærd, hvor de efter-
lade deres udslidte garn i havet.

Bomtrawl: 
Levende Havs medlemmer ved at vi 
har kæmpet mod bomtrawl fiskeriet 
siden 1995. 
De første breve til den Nyrup regerin-
gen med Henrik Dam Kristensen som 
magtfuld fødevareminister handlede 
om at få stoppet det fiskeri. Mini-

steren der svarede at han ikke ville 
blande sig hvordan fiskerne fangede 
fisken, han ville kun styre hvor meget 
de fangede. Siden den tid i 90’erne 
har Henrik Dam Kristensen trukket i 
land og sagt at ”hvis han havde vidst 
hvad han ved i dag, ville han også 
have forbudt bomtrawl”. 
I 2020 har vi været på havet, i fskeauk-
tionen, ligget i Thyborøn og ellers 

sendt breve og anmodninger til 
regering, Folketing og EU. Vi har også 
anmeldt de belgiske bomtrawlere for 
ulovligt fiskeri og vi sidder nu også i et 
bomtrawludvalg.

Foreningen ”Levende Hav” bekæmper
Spøgelsesgarn og Bomtrawl
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FORSIKRING 

Du er kontingentfri i det første halve år -  
uden binding 

  Så snart du er meldt ind, er du bere�get som de øvrige godt 2000 medlemmer. 

I medlemskabet får du �lbud om billig Bådforsikring! Du får 5 forbundsblade 
årlig med stof om fri�dsfiskeri og i dit kon�ngent er der inkluderet en  
Dødsulykkesforsikring pålydende 200.000,- kr. 
Det gennemsnitlige kon�ngent i vore lokalforeninger er ca. 275,- kr. årlig. 

MELD DIG IND  
I DAG 

Indmeldelse:  www.fritidsfiskerforbundet.dk   -   Tlf.: 2180 3612 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte medlemskontoret 

Redigeret af Bruno Müller 
Den gennemsnitlige temperatur vil 
ikke kun være højere om vinteren, 
så ved vinterens indgang vil vandet 
i de danske farvande være varmere, 
og der skal mere til for at køle det 
ned.

Det er ikke umuligt, at vi får isvintre 
igen, for vi har store udsving i vores 
vintervejr i Danmark, men det er i 
takt med udledningen af drivhusgas-
ser meget usandsynligt.

Strenge vintre fortid?

-31,2 grader ..... Januar 1982  ........... målt i Thy
-29 grader ........ Februar 1942  ....målt i Brande
-27 grader ........ Marts 1888  ......målt i Holbæk
-25,6 grader ..... Marts 1987  ......målt i Aalborg
-23,1 grader ..... Februar 2012  ...... målt på Fyn

Klimaændringerne giver længere tid for fiskeriet 
på havet og de strenge vintre glider langsomt i 
glemmebogen!

De laveste temperaturer målt i Danmark
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Af Lars Tornsberg
 
Fiskeriet efter glasål 2020 til 2021 
starter hvert år den 1. november i 
og omkring Adour-floden i Frankrig. 
En fransk flod der løber 324 km i det 
sydvestlige Frankrig og som har sit 
udløb i Biscayen.
Her har de franske åle-fiskere nu kun 
fået mulighed for at fange 57,5 tons 
åle-yngel / glas-ål. Hvilket i danske 
fiskers øjne også er rigeligt meget i 
forvejen, modsat de franske fiskere, 
som reelt må se deres fiskeri reduce-
ret med 11,5 procent. Rådgivningen er 
baseret på to rekrutteringsindeks, ét 
for glasål og ét for det gule ålrekrutte-
rings-indeks, der hver består af flere 
tids-serier. Indeksene er baseret på 
data fra fiskeriet og fra videnskabeli-
ge undersøgelser hvor de danner de 
længste og mest pålidelige tidsserier 
for ål.

EU-landene deler TAC’en imellem sig i 
form af nationale kvoter
En fordeling af kvoterne foregår ved, 
at hvert EU-land får en individuel 
tildelingsprocent pr. fiskebestand. 
Denne faste procentdel er kendt som 
»relativ stabilitet«. EU-landene har 
herefter lov til indbyrdes at udveksle 
kvoter med hinanden.
Desuden skal landene følge en række 
gennemsigtige og objektive kriterier, 
når de fordeler den nationale kvote 
mellem fiskerne. Det er EU-landenes 
ansvar at sikre, at kvoterne ikke bliver 
overfisket. Når alle disponible kvoter 
af en fiskeart er blevet fanget, skal 
EU-landet stoppe fiskeriet.
Den europæiske ål (Anguilla anguilla) 
er opført i CITES-tillæg II og i EU-gen-
nemførelsen af CITES-regler (bilag B 
til Rådets forordning (EF) nr. 338/97; 
EU, 1996) siden 13. marts 2009. Siden 
2010 har import og eksport af ål fra 

EU været forbudt.
Vurderingen og forvaltningen af fiske-
ridødeligheden og ikke-fiskeridødelig-
heden udføres af de nationale og re-
gionale myndigheder. Fiskeriet finder 
sted på alle tilgængelige kontinentale 
livsstadier i hele distributions-områ-
det, selvom fiskeritrykket varierer fra 
område til område, fra næsten nul til 
kraftig overudnyttelse.

Ulovligt, urapporteret og ureguleret 
(IUU) fiskeri forekommer
De ikke-fiskeri menneskeskabte døde-
lighedsfaktorer kan grupperes i dem, 
der skyldes følgende:
(a) vandkraft, pumpestationer og 
andre vandinstalationer
(b) tab eller nedbrydning af habitat
(c) forurening, sygdomme og parasit-
ter
d) m.m.

Ny Fransk Glas-Åle-Kvote reduceres 
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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


