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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

Så skete det igen, desværre. En 
fisker med en mindre båd er for-
svundet, båden blev fundet dri-
vende tom, og med motoren på 
tomgang. Fiskeren er i skrivende 
stund ikke fundet endnu, til trods 
for at det store apparat blev sat i 
gang. Det er frygteligt for famili-
en, som nu sidder efterladt

tilbage uden deres kære.
Om den savnede fritidsfisker er 
medlem hos os, er vi stadig ved 
at undersøge i skrivende stund.
Men uanset om han var eller ej, 
er det forfærdelig tragisk. Jeg 
kan ikke opfordre nok til at bruge 
redningsvest når du er på fjorden, 
om ikke for at redde dit liv, så for 
at du hurtigt bliver fundet når det 
store apparat går i gang med ef-
tersøgningen. Fortæl hvor du ta-
ger hen, og fortæl hvornår du kan 
forventes tilbage. Hav evt. mobil 
på dig, så du kan give besked 
hvis du ikke er i havn til aftalt tid. 
Brug gummitøj, og ikke vaders 
når disse ikke er nødvendige. Alle 
gode og velmente råd, men ikke 
desto mindre råd anbefalet på 
baggrund af erfaringer fra ulykker 
til søs med fiskeri.

Lige om et øjeblik tager vi hul på 
en række møder omkring spø-
gelsesgarn med erhvervsfiskerne 
og Dansk Amatørfiskerforening. 
Miljøministeriet har meldt deres 
interesse, og deltager i det første 
møde. 
Jeg er spændt på møderne og 
hvad vi når frem til af løsnings-
modeller. Læs den fælles klumme 
i bladet som jeg har lavet sam-
men med Dansk Amatørfiskerfor-
enings formand Ib Ivar Dahl.
Bladet her er årets sidste.
 
Alle herfra en Glædelig Jul, og et 
Godt Nytår.
 

Formanden.

78 nye medlemmer på et par måneder,- 
som vi ønsker velkommen!

I perioden fra sidste blad, de sidste  to 
måneder hen mod deadline på dette,- 
blad har vi fået 78 nye medlemmer i 
Dansk Fritidsfiskerforbund!
Stigningen der fordeler sig ud til vore 
lokalforeninger og dem som har valgt 
at være forbundsmedlemmer. Vi håber, 
at alle vil føle sig godt tilpas ved at 
være sammen med vore godt 2000 
medlemmer.

Det er tilfredsstillende at med-
lemskampagnen viser at den er ved at 
”slå igennem” . 
Er vi på rette spor og hvad skyldes 
fremgangen?
Det kan der sorteres, hvad der er 
vigtigst hos det enkelte medlem, men 
fra forbundet har vi lagt ud med stra-
tegien, at byde nye medlemmer ind i 
et halvt år uden at betale kontingent, 
- og hvis de beslutter sig at blive for ca. 
275,- kr. årligt får man en Livsulykkes-
forsikring på 200.000,- kr. under fiskeri, 
et godt tilbud på en Bådforsikring, fem 
fritidsfiskerblade årlig tilsendt, samt en 
god konstant opdateret hjemmeside 
med alt nyt.
Og ikke mindst! Som medlem er du en 
af dem som kan være med til at påvirke 
vores repræsentanter i § 7-Udvalget, 
der det rådgivende udvalg til ministe-

ren.
Du er velkommen til at være 
med til udvikling og fornyelse 
i Dansk Fritidsfiskerforbund, 
der nu har givet startskuddet 
til en række initiativer og 
udviklingsprojekter. 

Redaktionen ønsker alle 
medlemmer og deres 
familie, samt vore 
samarbejdspartnere
en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår.

Redaktøren…
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Forretningsudvalget
Formand: 
Arne Rusbjerg Engvej 42
7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98 
trsmdtr@gmsil.com 
Fiskeriudvalget (FU) 

Næstformand: 
Finn Frandsen                    
Haslevgaarde Bakker 36, Als 
9560 Hadsund           
Tlf. 21 42 36 37 
finn@frandsennet.dk 
Fiskeriudvalget 
Skarvudvalget 
P-7 udvalget (FU) 

Sekretær: 
Jørgen Jeppesen                        
Kastanievænget 64
7800 Skive 
Tlf 40 19 36 33 
j.skytte@mail.dk

Medlemskontoret 
Kasserer og Medlemskontor: 
Bjarne Christensen 
Ribegade 35 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 21 80 36 12  
bcnr1@webspeed.dk
Træffetid: 
Man-torsdag 17.00-19. (FU) 

Miljøudvalget 
Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 15, Hovslund 
6230 Rødekro 
Tlf. 29 86 66 50 
hbfisken@gmail.com (FU) 

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

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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 Foto: Bruno Müller 
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FJORD-HAVERNE I LIMFJORDEN                                 
En mandag i juni fik Fjordhaverne på Nykøbing Mors fint besøg. Det skete, da Minister for 
fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Mogens Jensen gæstede den maritime 
nyttehave for at blive klogere på, hvordan blå økosystemer og marine ressourcer ikke blot 
kan bidrage til fantastiske gastronomiske oplevelser, men også hvorledes de kan være en del 
af løsningen på klima- og miljøproblematikker.           

Det kunne blandt andet være ved at dyrke bæredygtige af-
grøder som fx blåmuslinger og tang i Sallingsund ved Lim-
fjorden. Minister Mogens Jensen har set frem til et besøg 
på sin hjemstavn Mors og ikke mindst til at se på, hvordan 
Danmarks mere end 7.000 km lange kyststrækning både 
kan bidrage til regenerativ fødevareproduktion, men også 
hvorledes den kan skabe gastronomiske fællesskaber på 
tværs af landet og potentielt også på tværs i Norden.

Nysgerrig om mulighederne under havoverfladen
Det er ikke tilfældigt, at Mogens Jensen gæster lige præcis 
Nykøbing Mors og «Fjordhaven Nykøbing«, da foreningen 
var en af de første i Danmark der fik øjnene op for mulig-
hederne lige under havoverfladen.»Som minister for både 
fødevarer og fiskeri vil jeg gerne fremme en forståelse for 
alle de muligheder, der ligger i havet omkring os. Vi har 
så meget herlig natur her i Danmark, herunder 7.000 km 
kyststrækning. Havet betyder ikke kun noget for de mange, 
der arbejder i fiskerierhvervene, men også for de 200.000 
lystfiskere, der har fisketegn, for vores turisme, ja for os 
alle. Kan flere børn og voksne få en bevidsthed om den 
mangfoldighed af liv, som findes under overfladen, er det 
kun godt. Og der spiller »Havhøst« og netværket af »mari-
time nyttehaver« en vigtig rolle,« fortalte Mogens Jensen.

Fra Danmark til Norden og resten af verden
På ganske få år har bevægelsen med de maritime nytteha-
ver spredt sig som en steppebrand langs de danske kyster, 
og nu viser andre nordiske lande også interesse for den 
danske bevægelse, som går ud på at dyrke muslinger, tang 
og østers i stedet for kartofler, ærter og gulerødder. Og se-
nest har åndsfæller fra så langt væk som Mexico, der også 
har vist interesse for Havhøst-modellen.
»For et år siden var der seks aktive dyrkningsforeninger, og 
inden året er omme runder vi 20. Danskerne er ved at få 

øjnene op for, at der ikke behøver at være noget modsæt-
ningsforhold mellem dyrkning af fødevarer og opbygning 
af sunde og robuste økosystemer, i hvert fald ikke når af-
grøderne hedder muslinger og tang. At man så endda kan 
dyrke sin interesser og sine afgrøder sammen med andre i 
det område, hvor man bor, med vind i håret og våde fingre, 
gør jo ikke oplevelsen mindre,« forklarede stifteren af 
»Havhøst« Joachim Hjerl.
»Som en af de første fjordhaver i landet og hjemmehøren-
de i Danmarks skaldyrshovedstad er vi meget stolte over, 
at ministeren har valgt at høre på os om muslingedyrkning 
i foreningsregi. Vi glæder os rigtigt meget til Mogens Jen-
sens besøg,« lyder det fra Peter Kristensen, der er formand 
for Nykøbing Mors Fjordhave, der blev stiftet tilbage i 
2015.
Bag initiativet står den selvejende institution »Havhøst«, 
stiftet i 2011 som en blå udgave af urban farming. I dag er 
organisationen vokset til en landsdækkende enhed med 
mere end 500 havbønder, der mødes og dyrker muslinger, 
tang og østers fordelt på 13 maritime nyttehaver med 
en aktiv dyrkningspraksis, bl.a. i Aalborg, Kerteminde og 
Ebeltoft. Organisationen bedriver desuden undervisning, 
og har de seneste år haft mere end 5.000 københavnske 
skoleelever på skolebænken ved havnen.

Om Havhøst
Havhøst er en selvejende institution med det overordnede 
formål at skabe en større forståelse for blå økosystemer 
og marine ressourcer. Havhøst har fokus på:Havhøst-be-
vægelsen er hjulpet godt på vej af bl.a. støtte fra VELUX 
FONDEN, Spar Nord Fonden, Vores Natur og Friluftsrådet, 
der har været med til at løfte de maritime nyttehaver fra 
lokale initiativer til en landsdækkende bevægelse, der nu 
også oplever øget interesse fra udlandet.
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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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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.

Myndighederne bør rette skytset på fritidsfiskerne
Gennem sommeren har landsorgani-
sationen Levende Hav fisket en masse 
af de såkaldte spøgelsesgarn op af 
Limfjorden. Nu opfordrer Danmarks 
Fiskeriforening myndighederne til, at 
rette deres skyts mod fritidsfiskerne.                                                                
Det er nemlig dem, der i følge forenin-
gens formand, har efterladt dem.– 
Erhvervsfiskerne fisker primært efter 
muslinger i Limfjorden, som ikke fan-

ges i garn, som sagen drejer sig om, 
siger formand Svend-Erik Andersen til 
Folkebladet Lemvig.

Sommerens fjordrensning har vist, at 
der på bunden befinder sig en stor 
mængde efterladte og tabte redska-
ber, som er en direkte trussel mod 
livet i fjorden. Som reglerne er i dag 
skal erhvervsfiskere indrapportere hvis 

de mister et redskab. Fiskeriminister 
Mogens Jensen har tidligere udtalt, at 
dette krav også kommer til at omfatte 
fritidsfiskere.          

Vores formand: Fritidsfiskerne gør hvad de kan!
Stort cadeau til Levende hav for deres 
initiativ i Nissum Bredning. Jeg var 
med som gæst i går mandag.
Jeg er målløs over hvor nemt det var 
at finde spøgelsesgarn. Som der er 
skrevet tidligere er det jo meget svært 
at bevise hvem der har sat dem. Men 
det korte af det lange er at det her er 
noget svineri, og det har intet med 
lovligt fiskeri at gøre.

Læs nu rigtig godt hvad jeg skriver her 
i de næste linjer:
Der er kommet vager op med lovlige 
redskaber. Disse har været rullet og 
sunket, og forsvundet for ejermanden. 
Når sådan noget sker for os, så er vi 
altså forpligtiget til som bruger af na-
turen at gøre hvad vi kan, for at bjerge 
vores redskaber.
Der har været kontakt til ejermanden 

af de redskaber der var fundet, og han 
fortæller at han skam også har gjort 
en indsats for at finde dem, men det 
var bare ikke lykkedes for ham.
Levende hav har alle deres tilladelser 
på plads, og er fantastiske mennesker 
med en mission og en holdning til 
naturen. Hvis du skulle være i nærom-
rådet, vil jeg opfordre dig til at kigge 
forbi, og høre lidt om missionen. 

Redaktionen: Det kræver samarbejde
Herfra mener jeg at det forkert at for-
manden for Danmarks Fiskeriforening, 
lægger så hårdt fra kaj med ordene; 
” Nu opfordrer Danmarks Fiskeri-
forening myndighederne til, at rette 
deres skyts mod fritidsfiskerne.”   
Vi er alle interesseret i at få dette 

problem løst med spøgelsesgarnene, 
-og så er det forkert at han kører den 
store kanon i stilling med det samme.  
Vi kan sammen med andre forsøge en 
fremgangsmåde, hvordan vi registre-
rer og bjærger hvis uheldet opstår, at 
redskaberne mistes. Ingen siger at det 

er nemt når redskabet ikke er marke-
ret med en position, og det kræver et 
sikkert system og koordinering af en 
sådan opgave! 
Lige meget hvad man mister i havet! 
Så er havet lige pludselig blevet ”Me-
get stort”.

Danmarks Fiskeriforening: 

8



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

”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!
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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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- af Finn Frandsen, formand
 
Sommer sæsonen for fiskeri er gået på held. Her i Mariager-
fjord området, har der været mange gode oplevelser. Ruse-
perioden og afkastet heraf, har for mange, været en af de 
bedre. Vi har også selv for fiskepleje midler sat åleyngel ud de 
seneste 2 år og oplevet utrolig mange genudsætnings-ål som 
har manglet nogle cm. i at tage mål på min 40 cm.
Tilsvarende har vi set rigtig mange små skrubber i kasteru-
serne her i ruseperioden, både i år og sidste år, så det er en 
god oplevelse, når vores indsats giver resultater, og her må 
nævnes 2 år i træk, har vi haft moder- fisk gående i bassiner 
fra ca. november til marts, hvor de kunne stryges og bringes 
til Venø Fiskfarm til klækning og opvækst til ca. 4 cm, hvoref-
ter vi har fået dem tilbage til udsætning i vores område, hvor 
moderfiskene er fanget. Vi har udsat små 30.000 over 2 år og 
vil nu holde en lille pause og nyde resultatet heraf.
Ovennævnte er også hjulpet på vej med regulering af Skarv 
særligt 2 steder i vort område, hhv,ved oliering det ene sted 
og beskydning det andet sted, vi har også haft en af de største 
kolonier i landet, nemlig Tofte sø- området. Her har havørne 
og kongeørne, været udslagsgivende, og der er vel under 250 
reder tilbage, så det hjælper med koncentreret indsatser på 
forskellig vis.
Vi er naturligvis meget spændte på fortsat om vores indsats, 
kan spores i årene fremover med de voksende fiskebestande i 
Mariagerfjord området
Anderledes ser fremtiden ud på kysten, hvor renset spillevand 
udledes 3,9 km ude på kysten. Her vil den mængde som vi har 
i dag blive næsten firedoblet, da der bliver sluttet to kommu-
ner mere på fremover, uden man vil forlænger udløbsrøret. Vi 
forlanger det ud på ca 8,5 km .fra kysten og hermed uden for 
natur 2000 og Ramsarområdet, hvilket kommunalbestyrelsen 
har afslået! Dette har vi anket over, fordi gennem de seneste 
4-5 år, er det stille gået tilbage angående fisk på hele kysten 
og det agter vi ikke at se stilletiende på, hvilket i vil høre mere 
om på et senere tidspunkt.
Til det kommende forår vil vi udsætte ca. 1000 mærkede 
skrubbe- yngel, som stadig går på Venø,for at blive store nok 
til at få indsat et tip, så man kan følge deres færden, om de 
bliver i vores område, eller de ender i en Skarvmave?                               

Sidstnævnte håber jeg ikke.

Fritidsfiskerne i Mariager har sat yngel ud
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HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse

En af Skarvens værste fjender er forgiftet

Af Bruno Müller
 
Flere havørne er fundet døde af 
forgiftning og med en mistanke om 
at det var mennesker der stod bag                                  
Det værste og mest grusomme til en 
langsom død for dem og de andre 
ørne er, at det nu er bevist, at der lagt 
giften carbofuran ud og ørnene har 
lidt en smertelig død.
Det er fjerde gang i år, at der findes 
spor efter, at rovfugle efterstræbes 

ulovligt.
Alle rovfugle er totalfredede i Dan-
mark. Havørnen er desuden beskyt-
tet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.                               
Det har siden 1996 været forbudt at 
opbevare og anvende giften car-
bofuran.

Dyrene kan selv regulere naturens 
udvikling.
En af vore gode ”jægere” på skarven,- 
var vi tilfredse med da Havørnens  

antal i landet for nylig voksede!
Alle rovfugle er totalfredede i Dan-
mark. Havørnen er desuden beskyt-
tet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.                               
Det har siden 1996 været forbudt at 
opbevare og anvende carbofuran.
Det er svært at forstå baggrunden 
for denne barbariske handling,- og 
og at mennesker afliver dyr på denne 
måde. 

-Det kan vi mennesker ikke være bekendt – uanset
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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: Niels Lynggaard Sørensen
 
For 15 gang havde Thy-Mors Fritids-
fiskerforening Arrangeret en dag 
ved fjorden, og for 3 gang sammen 
med Mors Naturforening og Morsø 
museum (geologi ved strandkan-
ten).
Det var selvfølgelig i Corona pande-
miens tegn, og vi havde taget vores 
forholdsregler. På dagen den 13/09 
var der i Thy-Mors kun 2 tilfælde 
af Corona positive som vi kendte. 
Desuden havde vi Fået Ruth Klausen 
til at være Coronavagt med sprit 
m.m. Hun sørgede for at alle holdt 
afstand på land, ved gril og stran-
den. Der var en flot hjælp fra med-
lemmerne med opsætning af telt og 
øvrige forberedelse. Det er skønt at 
se en sådan deltagelse, som de skal 
have tak for.

I år kom der i alt over 150 gæster 
med halvdelen som børn ifølge med 
forældre/bedsteforældre. På intet 
tidspunkt var der over 50 perso-
ner på pladsen. Det var en kold 
dag, så gæsterne var der ikke hele 
dag. Der blev grillet og røget 35 kg 
torsk/kuller, torsk og sej doneret af 
Mondomar i Hanstholm, samt 10 
kg muslinger fra Vildsund Blue og. 
(Det er vigtigt at man har certifice-
rede varer). Børnene er vilde med 
at grille fisk over bål, samt filetere  
makreller med mere, ryge muslin-
ger, og der er appetit på fisken.
Dagen startede med udsætning af 
Skrubbeyngel som Arne Rusbjerg 
kom med fra Venø.  Forinden havde 
Fiskerikontrollen været forbi sam-
men med formanden Karsten Wille-
mann. (det er vigtigt at alt foregår i 
samarbejde med fiskerikontrollen. 

Friluftsliv for alle ved Fjorden
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Børge Boe Pedersen Tlf. 30 27 53 71

  og
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 
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ALS OG SUNDEVED FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND John Christiansen, Højløkke 74, 6310 Broager, Tlf. 3082 2627, john6310fisker@hotmail.com
KASSERER  Mikael Dorow, Østerbakken 11, 6300 Gråsten, Tlf. 2068 6201, kassereralsogsundeved@gmail.com

FØNS VIG FRITIDSFISKERFORENING - www.foensvigjollehavn.dk
FORMAND  Ib Jensen, Jægersmindevej 32, 5463 Harndrup, Tlf. 4122 0461, ibskipper_4@hotmail.com
KASSERER  Tove Grün, Fønskovvej 30, 5580 Nr. Åby, Tlf. 6442 1820, tovegruen@gmail.com

HALS OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND  Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup, Tlf. 5152 8051, glkvej@gmail.com 
KASSERER  Bjarne Dam Jensen, Svalevej 2, Vester Hassing, 9310 Vodskov, Tlf. 2921 6027, bjarnedam@turbopost.dk

KALØVIG FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND Birgitte Sauer, Tietgens Plads 14, 8000 Aarhus C, Tlf. 2274 7370, birgittesauer@email.dk  

KOLDING OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Daniel Farrugia, Hejls Stationsvej 16, 6094 Hejls, Tlf. 2045  5333, d65farrugia@gmail.com                      
KASSERER  Finn Nissen, Søgade 11, 1, th, 6000 Kolding, Tlf: 2421 0468, nautilussen@hotmail.com

LÆSØ FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Teddy Jespersen, Knæet 6, 9940 Læsø, Tlf. 2986 1915, munkholm@nypost.dk
KASSERER Mogens Guntofte, Pentstrømsvej 9, 9900 Læsø, Tlf. 4085 4520, m.guntofte@gmail.com                
MARIAGER FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Finn Frandsen, Haslevgaarde Bakker 36, Als, 9560 Hadsund, Tlf. 2142 3637, finn@frandsennet.dk
KASSERER Erik Arendt Storarden, Byvej 2, 9510 Arden, Tlf. 2215 8565, el-discount@email.dk 

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

NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING - www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Børge Pedersen, Hærvejen 111, 6230 Rødekro, Tlf. 3027 5371,  bbp.nsf@gmail.com
KASSERER Hans Bomberg, Tavlsbjergvej 15 Hovslund, 6230 Rødekro Tlf. 2986 6650, hbfisken@gmail.com

NORDSJÆLLANDS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Torben Jæger, 3060 Espergærde, contor-jaeger@mail.tele.dk
KASSERER Finn Hanson, Tlf. 3094 8970, finn.hansson@snekkersten.net

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

RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Niels Knudsen, Bavnevej 21, Tvede, 8930 Randers NØ, Tlf. 2033 1506, bostnd@gmail.com
KASSERER Niels Friis, Lodsvejen 3, Mellerup, 8930 Randers N/Ø, Tlf. 2365 8460, niels-friis@mail.dk 

RINGKØBING OG STADIL FJORDE’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Mogensen, Kløvervænget 5, 6900 Skjern, Tlf. 3035 0862, arnem275@gmail.com 
KASSERER Erik Bahnsen, Holmehaven 13, 6990 Ulfborg, Tlf. 2427 0839, erikbahnsen@gmail.com

SKIVE FRITIDSFISKERFORENING  - www.skive-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Jørgen Jeppesen, Kastanievænget 64, 7800 Skive, Tlf. 4019 3633, j.skytte@mail.dk
KASSERER Børge Brøns, Violvej 171, 7800 Skive, Tlf. 2361 8095, bbroens@mail.dk

THY-MORS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND  Karsten Willemann, Brombærvænget 9, 7700 Thisted, Tlf. 2324  0440, willemann.karsten@gmail.com
KASSERER Søren Lynge, Kjelstrupvej 49, 7700 Thisted, Tlf. 9798 5570, sly@sparthy.dk

VARDE Å OG HO BUGT’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Møller, Søndervang 5, 6840 Oksbøl,  Tlf. 2337  0886, moller.oxbol@mail.dk
KASSERER Jens Kjær Jørgensen, Odinsvej 35, 6840 Oksbøl, Tlf. 2851 6831, eva.jens@bbsyd.dk

VENDSYSSEL FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND & KASSERER Træffetid kl. 17.00 – 19.00
Bjarne Christensen, Ribegade 35, 9900 Frederikshavn, Tlf: 2180 3612, bcnr1@webspeed.dk      
VIRKSUND OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Peder Lajgaard Pedersen,Virksundvej 49, Knudby, 8831 Løgstrup, Tlf. 3029 2886, pederlajgaard@gmail.com
KASSERER Tage Jensen, Dalgasvej 7,Sparkær,8800 Viborg, Tlf. 8664 5292 - 4035 1420, tage.jensen@mail.tele.dk

LOKALFORENINGERNES ADRESSER
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LOKALFORENINGER
Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Generalforsamling
Generalforsamling Lørdag d. 6. marts 2021 kl. 10.00 i Kvarter Huset.
Dagsorden efter vedtægter. Indkomne forslag skal være modtaget af formanden, senest 8 dage før generalforsamling.
 Mvh Daniel Farrugia, formand

Det var en chokerende og længe frygtet fangst, fritidsfi-
sker Hugo Larsen forleden havde i sin ruse i Skive Fjord. 
Det viste sig at være  et eksemplar af den invasive kine-
siske uldhåndskrabbe, som er kendetegnet af sine ekstra 
lange og uldbehårede ben og kloer. Krabben stammer fra 
Østasien og blev første gang konstateret Danmark i 1927 
Siden har man ikke set meget til den i Danmark medens 
den har spredt sig eksplosivt i bl.a. Tyske floder og fjorde. 
I Tyskland opgjorde man i 2005 de økonomiske konse-
kvenser af krabbens tilstedeværelse til ca. 80 mio EURO. 
Krabben er afhængig af både ferskvand og saltvand, idet 
den de første 4 leveår opholder sig i brinker o.l. i åer og 
efter 4 år, når den er kønsmoden trækker ud i saltvand for 
at gyde sine op til 1 mio æg, hvoraf ca. 100.000 klæber sig 
til hunnens bagkrop og føres længere ud i havet, hvor de 
efter udklækning spredes med strømmene til vore fersk-
vandsområder igen.
Den seneste hidtil kendte fangst af Uldhåndskrabben 
ligger tilbage i 2016 hvor der blev fanget et eksemplar i 
Nyborg Fjord. Nu er den så også konstateret i Limfjorden 
hvorfra den risikerer at gøre ubodelig skade på, såvel 
fiskeæg og yngel, men i store koncentrationer også på 

fiskeredskaber. Krabben er på  EU´s absolutte “dødsliste 
“ over de 37 mest invasive arter. 12 af arterne lever i den 
danske natur og er mellem fire af arterne der er tilknyttet 
vore ferske vande ( Båndgrundling, Kinesisk uldhåndskrab-
be, Signalkrebs og Rødøret Terrapin ) Selv om de sikkert 
ikke kan udryddes, er det særdeles vigtigt at enhver fangst 
af nogle af disse arter omgående uskadeliggørelse, så vi 
kan mindske spredningen mest muligt !

Endnu en biologisk katastrofe er nu på 
vej til, at ramme den danske natur.

Indsendt fra Skive Fritidsfiskerforening
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Af:  Bjarne Christensen, Medlemskon-
toret

Dansk Fritidsfiskerforbunds med-
lemsblad.

”Fritidsfiskeren” du nu sidder med i 
hånden, er det nyeste nr. af slagsen. 
Det har haft lang vej undervejs, og 
gennemgået mange forskellige proce-
durer inden det får den form og det 
indhold du nu kan læse.
Den 15. august var der deadline ved 
redaktøren, inden da skal lokalfor-
eningerne have indsendt de forskelli-
ge indlæg der skal ud til medlemmer-
ne, redaktøren skal have de evt. nye 
annoncer på plads, lige som dem der 
ikke længere ønsker at annoncere i 
vores blad skal pilles ud. Medlemskon-

toret skal have indmeldt hvor mange 
nye medlemmer der er tilgået forbun-
det siden sidste blad, og også gerne et 
lille indlæg til orientering til medlem-
merne vedrørende økonomi samt den 
gode fremgang der for tiden er af nye 
medlemmer. 
Den 19. august bliver det hele sendt 
til opsætning, og redaktøren sammen 
med vores ”Sætter” af bladet bliver i 
fællesskab enige om hvordan det skal 
se ud, så det fremtræder professionelt 
og indbydende til vores medlemmer.
Den 2. september bliver den færdige 
prototype sendt til trykkeriet, hvor de 
har små 20 dage til at trykke, pakke 
og sende de  2500 blade vi skal bruge 
til medlemmer, samarbejdspartnere, 
annoncører og diverse myndigheder 
der er relateret til vores alles hobby, 
nemlig fritidsfiskeriet.
I mellemtiden, nemlig den 5. septem-
ber, skal medlemskontoret have styr 
på portofilen, så alle de nye medlem-
mer skal skrives ind, og de få der en-
ten er blevet for gamle, syge eller ikke 
længere er fritidsfiskere, skal slettes, 
dem der er flyttet skal have rettet de-
res adresse, dem er der 20-25 af ved 
hver udgivelse. Dem som er flyttet, og 
som portoservice ikke kan finde har 
medlemskontoret været i gang med at 

ringe rundt til, og det kan ind imellem 
være et stort detektivarbejde, både pr. 
Krak og De Gule Sider, at finde frem til 
dem. Det sker også et par gange om 
året at vi må opgive at finde dem, og 
simpelthen slette dem af listen. 
Nu er bladet overgivet til de instanser 
vi betaler for at håndtere det, og hver-
ken redaktøren, medlemskontoret 
eller andre af os, har længere indfly-
delse på hvordan den videre gang er.
Den 22. september bliver de 2.500 
blade pakket på en palle, sendt med 
fragtmanden til Bladkompagniet, der 
påstempler adresser på bladet, og 
sorterer til den postgang der skal stå 
for den videre distribution, der er ca. 
25 blade der skal kuverteres, det er 
medlemmer der bor i de yderste yder-
områder, samt dem der er blevet sat 
på tvangspost, så bladet der, leveres 
af Post Nord. De overskydende ca. 
200 blade tilsendes til kasseren, der 
herefter sender 20 blade rundt til ca. 
10 annoncører samt andre der har 
forretninger med båd- og garn relate-
ret fritidsfiskergrej. Bladkompagniets 
omdelere har herefter 4 dage, den 24 
– 28 september til at omdele til alle 
vores medlemmer.

Bladproduktionen - fra start til slut! 
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Af Hans Bomberg 

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik 17.000 stk. 
åleyngel tildelt til udsætning. 
Ålene blev leveret af Lyksvad  Åleopdræt Vamdrup.  10 
000 stk. blev d.27.-08. udsat ved Hejsager strand, hvor jeg 
fik hjælp af Peter Højer og Martin Priess som lagde båd 
til. Ved Vejle Fjord blev der d.28.-08. udsat 7000 stk. Her 

fik jeg hjælp af amatørfiskere Kurt Hansen og skipper Villy 
Aagård, som lagde båd til. Åleynglet var fint og sundt, så 
om nogle år kan vi se frem til, at der kan ligge fine ål på vor 
tallerken.

Klik dig ind på vores hjemmeside for at se nærmere. 
NDR-SDJ-Fritidsfiskerforening.dk 

I alt 34.000 åleyngel udsat 
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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 & Foto: Bruno Müller

Når man kommer fra Tambohuse på 
”fastlandet” ad vejdæmningen der fra 
1916, er det første man fra får øje på 
er kirken der er fra 1916. Selve Tam-
bosund som den krydser, er ca.300 
meter. Derefter blev kursen sat mod 
havnen, hvor jeg kom i snak med en af 
de lokale øboer, og han fortalte at 
- øen var ikke helt lille og der boede 
ca. 4-500 der på de 8 km2 og der 
engang havde været et rigtig godt 
fiskeri!
Det tiltrak mange fiskere. Bl.a.kom 
der en tilvandring af fiskere særlig fra 
Agger og Harboøre og så i 1939 blev 
havnen nordøst for Jegind anlagt, med 
en del ”tovtrækkeri, hvor de ca. 100 
fiskere på øen fik gennemtrumfet at 
der skulle bygges.
 Men generelt var befolkningen både 

bønder og ca.100 fiskere med 40-50 
både.
-Videre fortalte han at fiskeriet i Lim-
fjorden var en guldgrube, og havnens 
auktion blev landets største åleaukti-
on gennem årtier. I 1990’erne for-
svandt ålene fra fjorden .I dag er det 
mest muslingefiskeri med større både.

Bladet mødte ”Grand old man” i 
forbundet Kay Hansen fra Nordvest-
jysk Fritidsfiskerforening, der vidste 
meget om den dejlige ø og deres 
fiskeri. Her er, hvad han fortalte  om 
fritidsfiskeriet fra Jegindø Havn :Der 
er for tiden 30 fritidsfiskere, der fisker 
fra Jegindø Havn. Der fiskes med 
kineser- tejner og garn efter hummer 
og task slutekrabber. Nogle få fritidsfi-
skere fisker efter ål fra 1. august, men 
ålefiskeriet har været dårligt i år. Det 
er ikke mange ål, de har fanget, nu da 

det er ved at være slut med kasteru-
serne for i år.
 Der er utrolig mange taskekrabber 
i den vestlige del af Limfjorden, de 
ødelægger kineser tejnerne, da de 
sidder fast i kalvene. Tejnerne er lavet 
af meget tyndt garn, der ødelægges af 
krabberne. I Nissum bredning er flere 
erhvervsfiskere stoppet med tejenefi-
skeriet efter hummer, da deres tejner 
er lukket med taskekrabber. Der er så 
godt som ingen fladfisk i den vestlige 
del af Limfjorden. Der er små rød-
spætter forår om sommeren, men de 
forsvinder igen inden de når mind-
stemålet. Vi må håbe, at de skrubber, 
der produceres af fritidsfiskerne på 
Venø Fish farm, og bliver sat ud i 
Limfjorden, kan danne grundlag for en 
bestand af skrubber.
 

Jegindø i Limfjorden
Øen havde før i tiden en af de største fiskerihavne i Limfjorden!

Stadig fiskeri fra øen Anden side af Vejdæmningen ligger Tambohuse havn
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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 

Københavns Universitet har sandsyn-
ligvis en del af løsningen på de udfor-
dringer som både fiskere i Østersøen 
og de indre danske farvande står 
overfor. Grundet nedskæringer af 
kvoter på specielt torsk, har udsig-
terne til de kommende års kystfiskeri 
fået et dystert skær.
I et projekt støttet af den Europæiske 
Hav- og FiskeriFond, opstartes der 
et fiskeri efter de små, men talrige 
fisk, der under en samlet betegnelse 
kaldes for læbefisk.
Læbefisk tæller blandt andet; Sav-
gylte Berggylte Blåstak Havkarusse 
hvor Havkarusse og Savgylte er de 
mest almindelige i Danmark. Disse fisk 
fanges kystnært med tejner. Tejner 
udmærker sig som meget skånsom-
me redskaber, og dagsfangsten har i 
de indledende forsøg vist sig at være 
mere end bare almindelig rentabel for 

fiskerne.
I Norge er fiskeriet efter læbefisk 
meget lukrativt og der er ikke noget 
der tyder på at det ikke skulle være 
tilfældet i Danmark også. Om det kan 
redde fiskeriet i Østersøen vil tiden 
vise, men efterspørgslen på læbefisk 
er enorm og umiddelbart er fiskene 
lette at fange i dansk farvand.
I vores norske broderland er det årlige 
regulerede salg på ca. 200 mio. kr 
for Læbefisk, men efterspørgslen er 
langt større end den samlede fangst i 
Norge. Fiskeriet efter læbefisk er der-

for en stor mulighed for det danske 
kystfiskeri, der i disse år savner gode 
alternativer til det svingende fiskeri 
efter torsk og rødspætter. Allerede nu 
bliver der fisket 5 forskellige steder 
i Danmark for at vurdere mængden 
af egnede læbefisk og for at udvik-
le fangstredskaberne til det danske 
fiskeri. Fiskerne siger selv at de ser 
fiskeriet som et nyttigt og spændende 
tiltag, der i første omgang kan være et 
godt supplement til det eksisterende 
fiskeri.

Der skal fiskes Læbefisk
Fiskeriet efter læbefisk er en stor mulighed for det danske kystfiskeri!
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Lidt af det faglige  
PÆLERUSER –og mere
Fritidsfiskerrejepæleruser indbyrdes 150 m Fritidsfiskerrejepæleruser og bundgarn 150 m Fri-
tidsfiskerrejepæleruser og erhvervsfiskeres rejeruser 50 m Afstand til kysten Ingen Fritidsfisker-
rejepæleruser og flytbare redskaber 150 m 
BUNDGARN. Små bundgarnslignende redskaber indbyrdes 300 m Små og store bundgarnslig-
nende redskaber 300 m Store bundgarnsredskaber indbyrdes 565 m Afstand til kysten Ingen 
Flytbare og bundgarnslignende redskaber 150 m 
GARN, KROGLINER OG RUSER. Garn, krogline og ruser indbyrdes 50 m Garns afstand til kysten 
100 m
LETTE HÅNDREDSKABER OG TROLLING. Lette håndredskaber i forhold til udsatte redskaber 
75 m Eventuelle lokale undtagelser ned til 50 m Afstand til kysten Ingen Dørgning og Trolling 
afstand til kysten 100 m 
UNDERVANDSFISKERI med lette håndredskaber i forhold til allerede udsatte redskaber 300 m
Afstand til kysten: Vis hensyn! Ingen!

Ændring af Fiskeriloven – Høring udsendt
Fremdeles bemyndiges ministeren til at fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for 
fritidsfiskere, således at disse forpligtes til at indmelde tabte garn, ruser m.v. for at bekæmpe 
spøgelsesnet og forurening af naturen.  Høringsperioden afsluttes og skulle indsendes senest d. 
19. august 2020 kl. 12.00.
Ikrafttrædelse af Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2021.

Særlige lokale regler fiskeri ved fredningsbælter m.m.
Læsø har fået en helt ny folder - Frederikshavn har fået sin folder opdateret. 
Der findes foldere hvor du stort set kan se lokale regler.  Vær opmærksom på, at listen ikke er 
komplet, så der kan være flere lokale fredningsbælter og særlige regler for enkelte vandløb. Se 
også: fiskeristyrelsen.dk 
Rejepæleruse. En af de ruser, du må bruge som fritidsfisker, er en rejepæleruse.
Rejepælerusen må fiske hele året. Den må ikke opstilles, før den er tilmeldt hos den lokale fiske-
rikontrol.

Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2020
Generelt! Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Fiskeristyrelsen under Miljø- og 
Fødevareministeriet. Ansvaret for udarbejdelse af aftaler vedr. forskningsprojekter, det marine 
forsøgsopdræt, vandløbsrestaurering m.m. ligger således i Fiskeristyrelsen, dog sådan at Dan-
marks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) inddrages konsultativt 
efter behov.
Se Status for Fiskeplejen på:  fiskeristyrelsen.dk 

Fiskeri efter ål
Hvad skal man gøre, hvis vejret ikke gør det muligt at bjærge sine redskaber inden lukkeperio-
den?
Så skal man tage kontakt til det lokale fiskeriinspektorat, og meddele antal og positioner for 
redskabernes placering. Hvis der er ål i ruserne når de bjærges i lukkeperioden, skal ålene straks 
genudsættes.

Pælesatte redskaber 
Samtlige pæle, i et pælesat redskab, skal til enhver tid, have en højde af mindst 1 m over 
vandoverfladen. Når fiskeriet afsluttes, skal alle pæle tages op og fjernes af hensyn til sejlads og 
andet fiskeri.

Ny professor i fiskeredskaber 
Bent Herrmann er ansat som professor på DTU, hvor han skal forske i brugen af ny teknologi til 
udvikling af fiskeredskabers effektivitet og fangstegenskaber.
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Pas på fiskeredskaberne!                

• Redskabet skal have en tilstrækkelig vægt
• Kontroller, at redskabet har tilstrækkelig vægt, så det ikke føres med strømmen.
• Godt reb og gode knuder
• Kontroller, at rebet ikke har nogen skade, og at det er stærkt nok, så det ikke går i stykker.
• Rebet skal også have gode knuder, der sidder godt.
• Monter langt reb
• For at undgå, at bøjen går ned, eller at gearet ikke når bunden og flyder af, skal rebet 

være langt nok. Her er det vigtigt at tage højde for tidevandsforskellen.
• Sørg også for, at fiskeredskabet er på bunden.
• Samtidig skal overskydende reb vikles og bindes sammen, inden reb kastes og bøjes.
• Vi opfordrer dig også til at undgå at bruge float reb.
• Undgå at sætte redskabet i en trawlet skibbane, for at det ikke går i bådpropeller.
• Rapporter mistet redskab i appen 
• Det er vigtigt at fjerne garn og ruser fra havbunden for at forhindre fisk og skaldyr i at 

bevæge sig ind. Dette forhindrer også, at nyt sætter sig fast i det gamle.
• Så hvis ulykken først er, og du har mistet dit fiskeredskab - hvordan skal du som rekreati-

onsfisker rapportere det?
• På denne måde genvindes, recirkuleres eller genanvendes mere end det mistede værktøj.
• Gør havet og samfundet en fordel ved at rapportere mistet fiskeredskaber.

Mistet fiskeredskab bliver i havet og fører til spøgelsesfiskeri, når fisk og skaldyr går i gamle 
net og haler. Her finder du tip til, hvordan du som fritidsfisker kan reducere risikoen for at 
miste det, og hvad man skal gøre, hvis ulykken først finder sted.
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Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden blad 4-2020 

fået 78 nye medlemmer

Hvorfor skal vi acceptere at rednings-
veste kun skal medbringes?

Steen Emborg
Søsportens Sikkerhedsråd

Redigeret af Bruno Müller, redaktør

Nogle drukner og andre redder livet 
på en mirakuløs måde og undgår 
druknedøden!
Det er dem der var heldige!                                                                                                                                         
Det tager stadig til med ligegyldighe-
den hos mange fritidsfiskere og andre 
sejlere med at tage redningsvesten på 
inden udsejlingen og glemmer fornuft 
og godt sømandskab.

Der er i en årrække ikke sket særlig 
store forbedringer vedr. lovgivningen 
omkring brugen af redningsveste.
Vi bliver nødt til fortsat at arbejde på 
at få ændret på reglerne for brug af 
redningsveste når man sejler i mindre 

fartøjer, som mest er typisk dem som 
fritidsfiskere benytter.

Der stilles meget store krav til kvalite-
ten af redningsveste, for at vi kan føle 
os trygge når vi bærer den. Samtidig 
kan man til tider se, at det skorter ikke 
på godkendelsesmærker som type-
godkendelser, varedeklarationer, der 
viser hvem der på den ene og anden 
måde har afprøvet redningsvesten.

Der sker ligeledes en udvikling af 
vestene og flere sejlere, fritidsfiskere 
og jægere tager det som en selvfølge, 
at bruge den under sejlads. Det er en 
beroligelse, også for andre og især 
for deres familiemedlemmer når man 
tager på havet.

Men der er en falsk tryghed omkring 
reglerne for brugen af redningsveste!

Søfartsstyrelsen er myndigheden der 
udsteder og varetager reglerne for 
brug af bl.a. redningsveste i mindre 
fartøjer.Og man kan vel sige, at det er 
den kategori af bådtyper som benyt-
tes meget til fritids og hobbysejlads.

Det som jeg finder foruroligende er, at 
der i ”Bekendtgørelsen om rednings-
veste i mindre fartøjer”  foreskrives en 
masse om hvem den omfatter, typer 
af både, hvad dykkere skal bruge, 

hvordan kaproere skal forholde sig.

Den slutter så med afskedssalutten, 
at fortælle os, at hvis vi overtræder 
denne velmenende bekendtgørelse så 
kan der vanke bøde eller i værste fald 
en tur i spjældet!

Vi mangler bare i denne bekendtgø-
relse, at der står den skal bruges,- og 
ikke kun medbringes når fartøjet er 
ude af havnen.
Jeg mener ikke at man har tænkt 
sig nok om, da man lavede den-
ne bekendtgørelse. Man burde 
jo ha’ overvejet, hvor svært der 
er at få fat i sin redningsvest, 
når man er faldet ud af sin båd.                                                                                        
For der bekendtgøres, at den kun skal 
medbringes i båden.

Det er ikke nok at den ligger i båden 
og hvordan får man fat i den når man 
er faldet over bord?
  
Den skal sidde på dem som er om-
bord,- også set i lyset af, at langt de 
fleste ”småsejlere”
 tager alene på havet. 
Det vil sige, at den ”småsejler” der 
retter sig bogstaveligt efter bekendt-
gørelsen, har noget af mulighed for at 
det ender med drukning.
Den største sikkerhed er den du har 
mellem ørene!
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Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

Af Mads Christoffersen, DTU Aqua

I 2020 udsætter DTU Aqua i samarbej-
de med lokale aktører i alt lige over 
100.000 stk. skrubbeyngel. Formålet 
er at styrke bestanden af den meget 
populære fisk. Det er første år, at der 
udsættes skrubber i Horsens Fjord, 
mens det er andet år i træk i Mariager 
Fjord. I Limfjorden er der sat skrubber 
ud i en årrække. 
At det er lykkedes at udsætte skrub-
ber i både Mariager og Horsens Fjord 
er en positiv udvikling af flere årsager. 
For det første kræver det en stærk 
lokal indsats at gennemføre sådan en 
aktion, som er en langstrakt proces, 
der varer over et halvt år, og som 
kulminerer med udsætningen af de 
små skrubbeyngel. For det andet kan 
det styrke kendskabet til havmiljøet 
og ønsket om at forbedre det i et 
lokalområde, når der kommer op-
mærksomhed på, at der sættes fisk ud 
for at styrke den lokale bestand. Både 
kommuner, lyst- og fritidsfiskerfor-
eninger, Venø Fish Farm og DTU Aqua 
har været involveret i samarbejdet.
At det kan lade sig gøre ved hjælp af 
lokal drivkraft kan muligvis inspirere 
andre til at forsøge sig med udsæt-
ninger i deres lokalområde. DTU Aqua 
rådgiver gerne omkring dette. 
Der benyttes udelukkende lokalt 
fangede fisk til opdrætsarbejdet. Ved 

at udsætte fisk, som stammer fra 
lokale forældrefisk, er håbet, at flere 
vil overleve og med tiden selv bidrage 
til at styrke bestanden af skrubber i 
områderne.
Udsætningerne er finansieret af Od-
der, Hedensted og Horsens Kommune, 
Mariager Fjord Fritidsfiskerforening 
samt af fiskeplejen.
 
Om udsætningerne
Mariager Fjord
I sommeren 2019 blev der for første 
gang udsat skrubber i Mariager Fjord 
efter ønske og på initiativ af Mariager 
Fjord Fritidsfiskerforening. Igen i år er 

det lykkedes fritidsfiskerne i området 
at fange nok skrubber inden gydesæ-
sonen til, at der kunne produceres 
yngel til udsætning i fjorden. 

Horsens Fjord
Forberedelserne til udsætning af 
skrubber i Horsens Fjord begynde 
sidste efterår. På det tidspunkt opfi-
skede lokale fritidsfiskere skrubber, 
som vinteren over blev opbevaret i 
recirkulerede kar på Horsens Havn. 
I foråret blev fiskene strøget, og de 
befrugtede æg blev transporteret til 
Venø Fish Farm, hvor de voksede sig til 
udsætningsstørrelse.

 
Limfjorden
I Limfjorden udsættes der hvert år 
mange skrubber fordelt på forskelli-
ge lokaliteter i fjorden. I år udsættes 
fiskene i Venø Bredning/Struer Bugt, 
Skive Fjord, Lihme/Hostrup Strand og 
Nibe Bredning. Sidst, men ikke mindst 
sættes der også skrubber ud i Thisted 
Bredning i forbindelse med Naturens 
Dag den 13. september 2020, hvor det 
er muligt at overvære udsætningen.

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden 
samt i Horsens og Mariager Fjord.
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ICES-rådgivning om fiskeriet, fangsten 
og indsatsen for den europæisk ål, 
som er udgivet af Det Internationale 
Havundersøgelsesråd (ICES) afslører, 
at rekrutteringen, dvs. antallet af 
glasål der kommer ind i de europæi-
ske farvande er ophørt med at falde. 
Hvilket modsat, ellers har været ken-
detegnende for den udvikling der har 
varet siden af 1980’erne.

Europæisk rekruttering af ål fra 1960 
til 2019
Data fra hele 46 stationer i det vestlige 
Europa er blevet analyseret. Hvorved 
den fælles tendens udtrykkes som et 
indeks, idet gennemsnittet fra 1960 
til 1979 repræsenterer 100%. Der er 
blevet beregnet separate indekser for 
Nordsøområdet og resten af Europa 
(andetsteds) Statistiske analyser af 
perioder fra 1980 til 2019 viser, at der 
var en ændring i tendensen til rekrut-
teringsindeks for glasål i 2011. rekrut-
teringen er nu ophørt med at falde 
og er i stedet steget i perioden 2011 
til 2019 med en statistisk signifikant 
forskel fra nul. Det højeste punkt i 
perioden 2011 til 2019 var i 2014. For 
unge ål var det sidste femårs gennem-
snit en stigning på 8,7 procent.
Andrew Kerr, formand for SEG (The 
Sustainable Eel Group) siger i en kom-
mentar til den gode nyhed. »SEG glæ-
der sig meget over den opmuntrende 
meddelelse fra ICES om, at rekrutte-
ringen af europæisk ål nu igen stiger. 
Vi mener, at denne positive nyhed 
både skyldes åle-forordningen, men 
også EU’s medlemslandenes samlede 
indsats. Dette er et bevis på, at inter-
nationalt samarbejde, uanset hvor 
vanskeligt det end måtte være og fun-
gere, for en art som den europæiske 

ål, har været helt afgørende. Vi håber, 
at kombinationen af det tværfaglige 
arbejde, vil være en inspirationskilde 
for andre.«
Den europæiske ål begynder sit liv i 
Sargassohavet nær Bermuda, hvoref-
ter larverne føres 6.000 km via Golf-
strømmen og de atlantiske strømme 
til den europæiske kystlinje, hvor de 
bliver til glasål.     
Glasålene vandrer op ad floderne, 
hvor de siden vender tilbage fra som 
sølv-ål. Ingen har endnu været vidne 
til den europæiske åle-avl i naturen, 
som i stedet menes at finde sted i 
Sargassohavet.
Antallet af ål, der når til Europa, faldt 
dramatisk i perioden mellem 1980 til 
2011 på grund af en kombination af 
overfiskeri, forurening og menneskelig 
infrastruktur (såsom dæmninger og 
afvandinger), der blokerede for ålens 
naturlige migration. Siden 2010 er 
arten blevet klassificeret som »kritisk 
truet« af IUCN og er opført i tillæg II 
til konventionen om international han-
del med truede arter af vilde dyr og 
planter (CITES).

Glasål kan indbringe ca. 2000 kroner 
pr. Kg, hvilket skaber en indbringen-
de, men ulovlig handel.
Den ulovlige handel med europæiske 
ål har også undergravet artens gen-
opretning, hvilket har ført til en øget 
indsats med bekæmpelsen af åle-han-
del. Tidligere denne uge afslørede 
EUROPOL, at der er beslaglagt 5.789 
kilogram indsmuglede ål i Europa, og 
154 mennesker er i den anledning 
blev arresteret i fiskesæsonen mellem 
2018 til 2019, som et resultat af Ope-
ration »Lake« og Operation »Fame«. 
Med en estimeret værdi på ca. 2.000 

kr. pr. Kg indbragte de indsmuglede 
åls værdi over 11,5 millioner. Aktio-
nen samlede 10 europæiske lande i 
bestræbelserne på at koordinere og 
hæmme den ulovlige handel med 
europæisk ål.
I en kommentar til en opdatering om 
den ulovlige europæiske åle-handel i 
juni sagde Jose Antonio Alfaro Mo-
reno, driftsspecialist hos EUROPOL: 
»Alle arrestationer er sket i Europa, 
men overvejende i Spanien, Frankrig 
og Portugal.

Glasålene bliver handlet ud af EU og 
sat på åle-bedrifter i Asien, hvorfra 
de igen returnerer til lande som USA, 
Canada og EU. Men udviklingen af en 
teknologi, som kan stedbestemme 
Ålens oprindelsessted, er brugt til 
overvågning af ålens DNA. Og netop 
dette har givet os mulighed for at be-
vise, at den europæiske ål kommer fra 
Asien. Vi har også samarbejdet med 
EU-håndhævelsesgruppen og EU’s 
Food Fraud Network. De mennesker, 
der er arresteret i Europa, kan kun 
betegnes som værende krybskytter 
og medlemmer af andre kriminelle 
netværk. Vi har ikke kun haft fokus på 
de kriminelle netværk, men har fra år 
til år fået flere deltager-lande med i 
aktionerne. I år har arbejdet også in-
kluderet lande som Kroatien, Tjekkiet, 
Tyskland, Schweiz og Makedonien.«

DE EUROPÆISKE ÅLE-BESTANDE ER STEGET       
De er steget med det som man betegner som »en statistisk signifikants« siden 2011, hvilket 
bekræftes i en uafhængig rapport, der er offentliggjort.
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DTU Aqua mangler Hummerfiskere

Feltundersøgelserne har DTU Aqua udført i perioden fra torsdag den 23. juli til lørdag den 22. august 2020.
Ved fangsten registreres det antal hummere der er fanget pr. tejne, samt vægt og mål på hver hummer, køn og om de 
bærer rogn. Efterfølgende bliver alle hummere genudsat. Der vil derfor ikke blive landet nogen hummere. Derudover vil 
hver hummer blive mærket på ryggen eller siden med et T-bar-tag med en unik ID-kode (fks. DK 29001). Hummeren vil 
også få et v-hug i halen. Dette gøres for at undersøge forskellige aspekter af hummerfiskeriet, herunder vækst, størrel-
sesfordeling og bevægelsesmønstre for hummerne.

Fangst af mærkede hummer
Hvis man fanger hummere med T-bar-tags eller med V-hug i halen efter august 2020, så rapportér det venligst til
Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua) på én af følgende måder: 
•  email til skaldyrcenter@aqua.dtu.dk sms til 29 62 13 11
• Privat besked på Dansk Skaldyrcenters Facebook: www.facebook.com/skaldyrcenter i en fangstrapport, hvis du delta-

ger i fangstrapportprogrammet (se nedenfor). 

Det, vi beder dig registrere og indsende er:
•  Tag-ID-koden som står på T-bar-tagget (f.eks. tag et billede og send en sms eller e-mail).
• Dato og stedet hvor hummeren blev fanget (GPS-koordinater er bedst, også selvom de evt. ikke er helt præcise).
• Hvis muligt: længde af rygskjold (i millimeter, men som minimum om længden er over eller under minimumstørrelse 

for fangst). 
Alle 4 informationer (tag-nummer, dato, sted og længde) er vigtige når der indrapporteres fangst af hummere til forsker-
ne.

Deltagelse i fangstrapporteringsprogram.
Fisker du hummer i Limfjorden, kan du deltage i fangstrapporteringsprogrammet. Dette foregår når hummerfiskeriet 
åbner i september 2020. Alle der fisker hummere, er vigtige at få med i programmet, for jo flere der deltager, jo bedre og 
mere pålidelig bliver den indsamlede information og oplysninger.
• Alle hummere registreres. Både de mærkede og de umærkede. Rent praktisk deltager du ved at udfylde en simpel 

fangstrapport (anonymt), når du tager ud for at fiske hummer. Send fangstrapporten til Dansk Skaldyrcenter (DTU 
Aqua).

Fangstrapporten skal indeholde: 
• Dato
• Sted (GPS-koordinater er bedst, selv hvis de ikke er helt præcise).
• Type og antal af fangstredskaber.
•  For hver hummer der fanges registreres: køn, om hunnen bærer rogn og længde af rygskjold (i millimeter, men som 

minimum om længden er over eller under minimumstørrelse for fangst).
• Hvor kan man finde fangstrapport-skema-www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/hummer eller www.skaldyrcen-

ter.dk samt nedenfor. 

Hvor skal rapporten sendes til?
Via email: skaldyrcenter@aqua.dtu.dk eller via telefon/sms: 2962 1311 med billeder af rapporten

- til feltundersøgelser og fangstrapporter
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Tekst: Michael Strangholt, DCE 
Foto: Miljøstyrelsen

Det samlede areal berørt af iltsvind i 
de indre danske farvande var i august 
dobbelt så stort som på samme tid 
sidste år.

I Nye målinger af iltsvind viser, at 
især i Mariager Fjord, Flensborg 
Fjord, Aabenraa Fjord og det sydlige 

Lillebælt var en stor del af arealet og 
vandsøjlen i august måned påvirket af 
iltsvind.
Det viser årets første rapportering af 
iltsvind fra DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi, som i et nyt notat gi-
ver et overblik over iltsvind i de indre 
danske farvande.
Det samlede areal berørt af iltsvind 
i de indre danske farvande udgjorde 
knap 800 km2 sidst i juli og godt 3.300 

km2 midt i august, heraf var godt en 
tredjedel af arealet påvirket af kraftigt 
iltsvind, viser notatet. Iltforholdene 
i rapporteringsperioden var kritisk 
for bundlevende dyr, planter og fisk i 
en del områder, og flere steder blev 
den giftige gas svovlbrinte frigivet 
fra bunden. Iltsvindssituationen kan 
forværres yderligere i den kommende 
tid, skriver forskerne i notatet.

Store områder var ramt af alvorligt iltsvind

Michelle Jørgensen, DTU Aqua
 
Det skyldes, at kønsmodningen hos ål 
forhindres af komplekse mekanismer 
på hjerne-hypofyseniveau, indtil ålene 
vandrer til deres fjerne gydeområde 
i Sargassohavet. Fra et kommercielt 
perspektiv blokerer dette for udviklin-
gen af et bæredygtigt opdræt af den 
europæiske ål, som er en kritisk truet 
art. Ved hjælp af hormonbehandling 
er det imidlertid muligt at producere 
levedygtigt afkom af ål i fangenskab, 
men kvaliteten af æg og larver er ikke 
stabil. 
For at øge forståelsen af hun-ålens 

reproduktive fysiologi har ph.d.-stude-
rende Michelle Jørgensen, DTU Aqua 
undersøgt, hvordan behandling med 
to forskellige doseringer af hormon 
påvirker udviklingen af ovarierne og 
produktionen af blommeprotein i 
leveren (den såkaldte vitellogenese) 
med særligt fokus på fysiologiske 
processer i ovarie og lever. Studierne 
kombinerer vævsanalyser og mo-
lekylære analyser med avancerede 
genetiske analyser. 
Michelle Jørgensens arbejde har styr-
ket indsigten i reguleringen af gener 
og biologiske processer under den 
reproduktive udvikling, som sættes 

i gang med hormonbehandlingen. 
Desuden har hendes arbejde skabt ny 
viden om specifikke gener involveret i 
de reproduktive processer i ovarier og 
lever og derigennem øget forståelsen 
af den komplekse regulering af disse 
to organer og deres samspil. 
Resultaterne lægger op til nye under-
søgelser af den reproduktive fysiologi 
hos ål og åbner samtidig for brede-
re diskussioner af den hormonelle 
regulering af fisks reproduktion samt 
anvendelsen af avancerede molekylæ-
re teknikker i akvakulturforskning. 

Ål formerer sig hverken naturligt eller i 
fangenskab - på vore breddegrader. 
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Da Fiskerikontrollen var en tur på 
Roskilde Fjord i juni sidste år, fandt 
man ikke desto mindre kasteruser, 
der var beregnet til at fange rejer og 
to træk af henholdsvis ni og dobbelte 
10 ålekasteruster. Nogle af ruserne 
var mærket med gule mærker, som er 
tegn på, at ejeren er fritidsfisker, an-
dre var mærket med hvide tegn, som 
benyttes af bierhvervsfiskere, men alle 
ruserne tilhørte en og samme person, 
en 80-årig mand fra Jyllinge. Det var 
umiddelbart problematisk, eftersom 
den 80-årige ikke er bierhvervsfisker 
og derfor kun må have seks ruser i 
vandet - og slet ikke må fiske på den 
tid af året, og Fiskerikontrollen gav 
ham en bøde på 15.000 kroner. Den 
betalte han ikke, og sagen havnede 
i retten. Her fortalte den 80-årige, 
at han havde fisket på fjorden, siden 
han var seks år, og at han har været 
bierhvervsfisker siden 1980. Derfor 
gælder reglerne for lystfiskeri ikke for 
ham, mente han.

Anklageren kunne imidlertid fremvise 
dokumentation for, at den 80-årige i 
2018 selv havde ringet til Fiskeristy-
relsen og meddelt, at han var stoppet 
som bierhvervsfisker og begyndt som 
lystfisker. Det havde han ikke selv 
nogen erindring om, hævede han. Og 
når han i årevis havde betalt de ge-
byrer, der er forbundet med at være 
fritidsfisker, var årsagen ifølge den 
80-årige, at hans kone er fritidsfisker, 
så indbetalingerne var til vedligehol-
delse af hendes fisketegn, ikke hans, 
sagde han.

Han kunne angiveligt heller ikke hu-
ske, at han i 2013 var blevet frakendt 
retten til at udføre lyst- og fritidsfiskeri 
i et halvt år, og at hans ruser dengang 
var blevet konfiskeret, også dengang 
fordi han ikke kunne finde ud af at 
overholde reglerne for, hvordan fiskeri 
skal foregå.

Retten kunne konstatere, at den 
80-årige ikke lever op til kravene til at 
være bierhvervsfisker, og at han havde 
udsat ruserne i fredningstiden. Derfor 
blev han fundet skyldig i de overtræ-
delser, Fiskerikontrollen havde konsta-
teret. Bøden blev dog sat ned til 7500 
kroner med henvisning til, at han er 
folkepensionist. Og så konfiskerede 
retten samtlige 24 ruser og frakendte 
igen den 80-årige retten til at fiske, 
denne gang i et helt år.

           

Fritidsfisker dømt! Havde 24 garn og ruser 
i havet!

Heidi Frølund skriver :Orla Myg-
dam var den fisker der desværre er 
faldet over bord, ved Fur tirsdag d 
13oktober, hans båd blev fundet 
tirsdag sidst på eftermiddagen, 
Orla er stadigvæk ikke fundet, der-
for beder jeg alle der går tur ved 
Limfjorden, om at kikke efter ham, 
så han kan komme hjem til Aase 
Mygdam og deres søn. Ærer være 
Orlas minde ( I må gerne dele, og 
så mange som muligt kikker efter 
ham.) Heidi Frølund Jeg har snak-
ket med Aase, der vil blive ledt 
efter Orla med dykker ud for Furs 
bryghus hvor Orla satte Tejn og 
ved en muslingfarm der ved også, 
dem der vil hjælpe med at lede, 
kan kontakte 3027  4993.

Det med stort 
smerte i hjertet, at 
jeg skriver dette. 
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Lidt af hvert....   
Forbuddet mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021. Se 
hele bekendtgørelsen på www.fritidsfiskerforbundet.dk

HUSK!                                        

Også på Årsmødet blev der berettet 
om vores hjemmeside! Vi konstaterer 
at den er meget besøgt,- hvilket vel 
nok skyldes, at mange aktuelle nyhe-

der der relaterer til fritidsfiskeri brin-
ges på siderne. Siden den 17. oktober 
2017 hvor vi omlagde hjemmesiden 
og gjorde den mere læsevenlig, har 

der været over 100.000 besøgende, 
hvilket er tilfredsstillende.  Vi mod-
tager gerne forslag til nye emner på 
siden.

Hjemmesiden                                       

Det planlagte dialogmøde om fremti-
dens rekreative fiskeri den 17. sep-
tember 2020 udskydes på grund af 
Corona.
På baggrund af sundhedsmyndighe-

dernes udmelding i går d. 8.sep. 2020 
om  nye tiltag til håndtering af Corona 
- smittespredningen, skal medarbej-
derne her i Miljø- og Fødevareministe-
riet fra i morgen igen arbejde hjem-

me. Det betyder, at vi er nødt til at 
udskyde det planlagte dialogmøde.

Vi vender tilbage med en ny dato for 
dialogmødet, når vi får grønt lys.

§7-Udvalget                                        

Miljø- og Fødevareministeriet har ud-
sendt en pressemeddelelse, hvor man 
nævner en mulige datafejl kan have 
medført mere kvælstof og fosfor i ha-

vet end beregnet. . Ministeriet skriver 
blandt andet, at dele af datagrund-
laget, der benyttes i beregningen af 
kvælstof- og fosforudledning muligvis 

indeholder fejl. Det kan betyde, at 
der gennem det seneste årti er udledt 
mere kvælstof og fosfor til havet, end i 
de officielle beregninger.

Mere kvælstof i havet end beregnet                                        

Med et fiskevenligt design af fun-
damenter til havvindmøller, kan det 
blive et vigtigt tiltag til udformningen 
af tætte stensamlinger, med formede 

stenbanker og en varieret struktur 
med større eller mindre sten på en 
sandet eller gruset havbund. Med de 
rigtige metoder kan vindmøllefun-

damenter på havbunden formentlig 
gavne både fisk, skaldyr, vegetation 
og havpattedyr, skriver DTU Aqua i et 
nyhedsbrev.

Havmøllefundamenter kan give godt liv til fiskene                                      

Alle ved det, men alligevel ryster et 
nyt studie offentliggjort i »nature 

Climate Change« forskerne, for i de 
seneste 5 år er afsmeltningen taget til 

og får vandstanden i havene til at stige 
dobbelt så meget. 

DMI klima-forsker: Verdenshavene stiger med rekordfart                                      

I Danmark fiskes hummere med garn 
eller tejner. En hummertejne er en 
fælde, hvor hummeren fanges med 
lokkemad placeret i fælden. Hummer-

fiskeriet i Limfjorden er lukket fra 1. 
juli og til udgangen af august, for at 
hummeren kan yngle i fred, og det 
er på intet tidspunkt af året tilladt 

at fiske rognhummer, altså hummer, 
der bærer æg. Hvis man fanger en 
rognhummer, skal den sættes tilbage 
i havet.

Hummertejner benyttes som ”fælde”                                      

Keld Petersen været i kontakt med 
fiskerikontrollen angående mind-
stemål/fredningstid på ålekvabber. 
Årsagen var at oplysningerne mang-

lede i den nye folder . Der er ingen 
mindstemål på ålekvabber ej heller 
fredningstid. Men! Der er særlige reg-
ler for ålekvabber i den inderste del 

af Flensborg fjord, hvor der både er 
mindstemål og fredningsperiode for 
drægtige hunner

Mål på ålekvabber                                       

 I Hanstholm og Hirtshals sejler red-
ningsfolk rundt i redningsbåde med 
over 30 år under kølen. Nu skal der 
bygges nye, og det skal ske i Danmark, 
mener nordjyske politikere. Den 
danske flåde af motorredningsfartøjer 

har efterhånden en del år på bagen. 
Den seneste nybygning er fra 2002. 
Fartøjet Margrethe Gaardbo, som 
ligger i Hirtshals, er fra 1989, og hun 
er efterhånden en dyr dame i vedli-
gehold. Det ligger fast, at den danske 

stat er klar til at betale 250 millioner 
kroner for at sikre en moderne flåde 
af redningsfartøjer til Kystredningstje-
nesten i det nordvestlige Danmark.

Kvart milliard til nye redningsbåde                                       
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Af Kurt Lundholm Christoffersen

Tunfiskeri i 1950érn:! 
Medens de var i gang med at rense 
den første fisk, bed de pludselig på 
alle liner på engang, og det var nu 
ovre med solbadning, for inden det 
blev mørkt havde de fanget 25 tun-
fisk, som efter de var renset, blev 
hejst ned i lasten og der iset.

Leveren blev skåret fra og iset for 
sig selv og en kirtel blev skåret ud 
af hovedet – den skulle sælges til 
medicinalindustrien.
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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


