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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 er foråret på vej, stenbider-
fiskeriet er det første tegn, og 

det kom tidligt i år, så med dette 
kommer forhåbningen om en god 
sommer også. En god sommer, 
hvor vi forhåbentlig kan slippe ud 
af kløerne på Corona pandemien. 
En pandemi, som har sat alt i stå, 
der har dog været afholdt enkelte 
møder på diverse elektroniske 
medier. Men det er bare ikke det 
samme som at mødes fysisk. Lad 
os håbe at sommeren bringer os 
tilbage til normalen her også. 

Årsmødet i Dansk Fritidsfisker-
forbund er udsat, og vi afventer 
at forsamlingsforbuddet, og 
indendørsservering igen tillader 
minimum 50 personer. Mange lo-
kalforeninger, herunder min egen 
lokalforening er fanget af ikke at 
kunne afholde generalforsamling 
på grund af forsamlingsforbud-
det. Her gælder selvfølgelig force 
majeure, men sørg nu for at kalde 
ind med normalt varsel, og dags-
orden når forsamlingsforbuddet 
igen tillader det antal i plejer at 
være på generalforsamlingen.

Hvis vi nu skal være lidt positive, 
så har Corona’en trods alt sikret 
at flere har fået øje på udendørs-
aktiviteter, herunder også fri-
tidsfiskeriet, ikke færre end 1500 
mere end i 2019 indløste fritids-
fiskertegn i 2020. Lad os håbe at 
det er en tendens der fortsæt-
ter, og som også forhåbentlig 
vil smitte af på medlemstallet i 
forbundet.

Formanden.

Af: Toke Gerding Jensen
@TokeDK

Årets fangst af stenbidere har 
været en katastrofe for mange 
fiskere. Og nu retter fiskerne 
skytset mod sælerne. Men det er 
ikke løsningen at skyde sælerne 
ude i vandet, hvis man spørger en 
seniorforsker fra DTU Aqua

Stenbiderfiskerne er godt og grun-
digt trætte af, at sælerne ødelæg-
ger deres fiskenet og spiser deres 
fisk, og de vil gerne have lov til at 
skyde sælerne. 
Det mener Finn Larsen ikke løser 
problemet. Han er seniorforsker 
ved DTU Aqua, som er en under-
afdeling af Danmarks Tekniske Uni-
versitet, der fokuserer på Akvati-
ske Ressourcer, som de kalder det. 
Han mener, at man kan forbedre 
grejet, som man fisker med. 
- Vi har på DTU Aqua arbejdet 
med at udvikle nogle alternative 

redskaber, hvor sælerne ikke kan 
komme til fangsten. Vi er nået et 
godt stykke af vejen til at fange 
nogle rimelige mængder fisk, men 
vi vil gerne have lidt højere fang-
strater på de redskaber, siger Finn 
Larsen.

Så der er måske en løsning på vej, 
hvis man spørger DTU Aqua, men 
Finn Larsen forstår godt, at det 
er frustrerende for fiskerne at se 
deres fangster forsvinde. Han ved 
også godt, at sælerne tager en 
stor del af stenbiderne. 
- Der er ingen tvivl om, at sælerne 
stjæler 
stenbidere. Vi har lavet en under-
søgelse i 2015, der viste, at der er 
meget store problemer i bestemte 
fiskerier, blandt andet i stenbider-
fiskeriet, siger seniorforskeren.

Sæler smadrer fiskeri
Tidligere torsdag kunne vi for-
tælle om stenbiderfiskeren Andy 

William Overgaard, som fortal-
te, at han oplevede, at sælerne 
ødelagde hans fiskenet og stjal de 
stenbidere, som ellers var fanget i 
nettet. 

- Jamen jeg kan bare tage en dag, 
hvor jeg har været ude. Jeg hev 
100 garn ind, og der kunne jeg 
se, at der skulle have været 25-30 
stykker. Og der var to, siger Andy 
William Overgaard.

Finn Larsen fra DTU Aqua mener, 
at før man begynder at skyde sæ-
lerne, bør man finde ud af, om der 
er tale om enkelte specialist-sæler 
eller om det er en generel adfærd 
blandt alle sæler på egnen. 

Det skrev DTU Aqua for fem år siden…
"Det er ikke løsningen at skyde sælerne"
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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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Nyt fra medlemskontoret
Den positive tilgang af nye medlemmer fortsætter, 
i det at der siden det sidste blad er kommet 41 nye 

der gerne vil være organiseret fritidsfisker. 
Vi ønsker dem velkommen.

Formanden skrev 
d. 22. februar 2021                                   

Indkaldelsen til Årsmøde 2021 i Dansk Fritidsfiskerforbund
Årsmødet skulle være afholdt d. 20/3 2021. Men på grund af Corona situationen, er vi nødt til at udsætte årsmødet. Der 
vi blive indkaldt igen med 4 ugers varsel, når folketinget hæver forsamlingsforbuddet til 50 personer, og restauranten har 
plads til os.

Der er lidt stille i forbundet lige pt. dog er der et par sager i gang. 
Der arbejdes på et modspil til Limfjordssammenslutningens udsendte idekatalog.
Med hensyn til. EU’s forslag til forvaltning af Natura 2000 områder, og ligestillingen mellem fiskeri og minedrift, har vi 
rejst sagen gennem BSAC, og i første omgang fik at vide fra EU kommissæren, at der var et nyt udkast på vej. I skrivende 
stund må vi konstatere at det nye udkast indeholder de samme præmisser, som det gamle, altså at jagt i fiskeri i Natura 
2000 områder sidestilles med minedrift. Dog også med den fortolkning at forbud mod jagt og fiskeri i områderne, er et 
værktøj, som de enkelte stater ikke behøves at indføre, men blot skal ses som et værktøj hvis det bliver nødvendigt. Min 
frygt er at det der nu er kommet som et værktøj frem mod 2030, bliver til et krav efter 2030. Vi arbejder derfor stadig på 
en fjernelse af passussen, eller i det mindste at jagt og fisker ikke sidestilles med minedrift.
Arne Rusbjerg, formand

Der er lidt stille i forbundet lige pt,. dog er der et par sager i gang. Der arbejdes 
på et modspil til Limfjordssammenslutningens udsendte idekatalog.

DTU Aqua skrev d. 22. februar 
2021 om Nøglefiskermødet                                   
Det er korrekt at vi har aflyst det møde vi havde udsat til marts. 
Vi håber at vi kan holde et møde som vi plejer i september, enten d. 
4 eller 18 september 2021 
DTU Aqua Eva Maria Pedersen
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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 af Bruno Müller
Nu igangsætter fiskeriminister Rasmus Prehn (S) en ekstra-
ordinær kontrolindsats af motorkraften 
for man kan ikke holde til hvis der foregår snyd.
I forhold til de små redskaber har de store, tunge fiske-
redskaber en større effekt på havbunden, hvor de hvirvler 

jord, sten og planter op og i værste fald ødelægger leve-
steder for plante- og dyreliv. Mistanken om ulovligheder er 
især bragt frem af lokalfisker og foreninger,- og det vil i en 
periode på seks måneder blive undersøgt ved kotrolindsat-
ser.

Kontrol af motorkraften på fiskefartøjer i 
Limfjorden

Et af vore trofaste og få æresmedlemmer Ove Christian. 
Hadberg blev bisat den 17. februar 2021,
Ove var medstifter af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfi-
skerforening for 36 år siden og var i mange år aktiv som 
bestyrelsesmedlem, hvor han beklædte flere poster.
Han var en ivrig fritidsfisker. Han og hustruen boede i 
mange år, indtil for 2 år siden med udsigt til vandet ved Di-
ernæs bugt, hvor han havde sin jolle liggende, altid klar til 
at tage ud for at sætte garn eller bjærge dem igen. Det har 
givet utallige fangster som har glædet familien. Foruden at 
fiske var han også en ivrig jæger. Fiskeriet har til det sidste 

haft hans store opmærksomhed og han deltog i forenin-
gens arrangementer til det sidste, og han var en forkæm-
per for vore rettigheder til at kunne udfolde vor hobby.
Med baggrund i hans mange årig engagement bl.a. som 
medstifter af foreningen Nordlige Sønderjyllands Fritidsfi-
skeforening og som den gode ven han var, blev han efter 
25 år udnævnt til æresmedlem. Foreningen deltog med 
forbundsfanen ved hans bisættelse fra Vilstrup kirke.
Æret være hans minde.
Børge Pedersen, formand 

In memorandum  - Ove Christian Hadberg  
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STIGNING PÅ 4.334 NYE FRITIDSFISKERE I DANMARK
For stor motorkraft på Limfjorden? 

Kan fisk få Corona-Virus?
Antal Kalve i Rejepælerusen

Årsmødet 2021 & Nøglefiskermøde 2021 udsat
Fisk må flytte langt væk ved hedebølger i havet

Natura 2000
Beskyt havbunden

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

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  
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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

10



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

benytte muligheden på Hjemmesiden/Startsiden, - hvor der kan meddeles om aflysninger m.m.. 
Hvis det er aktuelt, så kontakt redaktionen. Næste deadline på bladet er 15.5.21

HUSK I GOD TID!

Miljøminister Lea Wermelin

Kære jægere og fiskere. 
Jeg håber I vil læse med her, selvom det er lidt langt. For 
jeg kan se, at mange spørger: Skal EU nu til at forbyde jagt 
og fiskeri i nærmest hele Danmark?
I den seneste tid har jeg fået mange mails, læserbreve og 
Facebook-kommentarer fra bekymrede danske jægere og 
lystfiskere. De frygter, at EU som del af en større indsats 
for at hjælpe vores pressede natur, samtidig vil sætte en 
stopper for jagt og fiskeri på Danmarks beskyttede natura-
realer.
Før det bliver alt for teknisk, så lad mig starte med det 
korte svar:
I Danmark har vi en lang og stolt tradition for både jagt og 
lystfiskeri. Det skal vi fortsat have. Og nej, EU hverken vil 
eller kan bestemme, hvor vi må have jagt og fiskeri her-
hjemme. Det kan vi kun selv. Sådan er det nu. Og sådan 
fortsætter det med at være præcis, som vi i forvejen gør.
Desværre har man her på sociale medier og i avisernes 
debatsider alligevel kunnet se, hvordan et par af mine kol-
leger fra blå blok har været lidt for hurtige på aftrækkeren 
i forhold til, hvad EU faktisk har meldt ud, og hvad EU reelt 

kan bestemme om jagt og fiskeri i Danmark. Dermed er 
en enkelt lerdue blevet til fem store agerhøns, og det har 
givet unødig bekymring.
Derfor kommer en lidt længere forklaring her, som forhå-
bentlig kan skyde nogle af misforståelserne ned:
Alle EU-lande har sidste år vedtaget en ny EU-strategi for 
biodiversitet. En strategi, som jeg bakker fuldt op om. For 
vi må og skal have stoppet naturkrisen. Strategien har et 
mål om, at vi samlet set skal have 30 procent beskyttet 
natur i EU på land og på havet. 10 procent skal være med 
en streng beskyttelse
I december kom EU så med en vejledning til strategien. 
Eller rettere sagt: Et udkast til en vejledning. Her lød det, at 
områderne med streng beskyttet natur burde friholdes fra 
jagt, fiskeri og minedrift. Det er selvfølgelig en formulering, 
vi er meget opmærksomme på i regeringen. Men EU-Kom-
missionen har siden da selv meldt ud, at beskyttet natur 
ikke ses som en trussel mod bæredygtig jagt.
Derfor er det også lodret forkert, når man fx har kunnet 
læse, at det fremover vil være forbudt at fiske og jage i 
Danmarks 257 beskyttede EU-områder – de såkaldte Natu-
ra 2000-områder.
Og bare lige for at slå det fast:
Både jagt og fiskeri kan sagtens foregå bæredygtigt - og de 
samme toner hører vi altså fra EU. Mange jægere og lyst-
fiskere gør et aktivt og stort arbejde for at passe på vores 
natur. Fx når jægere bekæmper invasive rovdyr, eller hjæl-
per med at pleje landmandens læhegn, så insekter, fugle 
og vildt får bedre vilkår. Eller når lokale lystfiskere bruger 
weekend efter weekend på at restaurere vandløb.
Der kan sagtens være gode grunde til at begrænse jagten 
på flere af Danmarks arealer. Men det vil i sidste ende altid 
være en afgørelse, vi kun selv kan tage.

Lad os derfor tage diskussionen om beskyttet natur og 
fremtidens jagt og fritidsfiskeri på et grundlag af fakta. 

Miljøministeren siger:
I Danmark har vi traditioner med jagt og rekreativt fiskeri
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Den samlede udmelding fra disse to 
organisationer vedrørende forslag om 
store indskrænkninger i brugen og 
udformningen af fiskeredskaber, samt 
vidtgående forslag om væsentligt 
udvidede fredningszoner i Limfjorden 
rystede alle involverede fritids- og 
amatør-fiskere.  ( detaljeret beskrivel-
se af forslaget kan ses i forrige blad 
i artiklen ”Uhyggen breder sig i det 
rekreative fiskeri  ” samt på forbun-
dets hjemmeside www.fritidsfisker-
forbundet.dk Da det fremsatte forslag 
rammer vidt forskelligt og lokalt 
omkring Limfjorden, arbejdes der 
derfor lige nu intenst på, at indsamle 
kommentarer til forslaget fra lokalt 
berørte foreninger. Disse kommenta-
rer bliver så i samarbejde med Dansk 
Amatørfiskerforening tilrettet til en 
fælles udmelding fra begge hovedfor-
bund og skal senere drøftes med bl.a. 
sportsfiskerne i fiskeriudvalget, før et 
endeligt svar på Limfjordssammen-
slutningen og sportsfiskernes forslag 
kan udfærdiges og præsenteres for § 7 
udvalget.

Skarvudvalget.
Siden Finn Frandsen efter en man-
geårig indsats i udvalget, som både 
forbundets og amatørfiskernes 
repræsentant overdrog dette hverv 
til mig, har der været livlig virtuel 
aktivitet i Skarv arbejdsgruppen, som 
under ledelse af embedsmænd fra 
naturstyrelsen består af saltvands 
fiskeriorganisationer, sportsfiskere, 
dyreværnsorganisationer, ornitologer, 
jægerforbundet, DTU og biologer m.v. 
Arbejdet har på flere møder i vinter-
månederne bestået i, at færdiggøre 
udkastet til en ny skarvforvaltnings-
plan.   På møderne diskuteredes 
forskellige ændringer til oplægget og 
vi fik sidst i januar et revideret udkast, 
som så skulle færdigbehandles på 
et sidste møde den 5. februar inden 
forlæggelse for ministeren. Det var 
en meget kort tidsfrist til at få dette 
omfattende oplæg færdigbehandlet. 
For vores og amatørfiskernes del 
betød det desværre også, at vi ikke 
følte vi kunne komme igennem med 
tilstrækkeligt mange af vores forslag 

til ændringerne. Denne opfattelse 
deltes af DFPO ( erhvervsfiskerne) FSK 
( foreningen for skånsomt kystfiskeri 
) og naturligvis Dansk Fritidsfisker-
forbund og Dansk Amatørfiskerfor-
ening. Danmarks Sportsfiskerforbund, 
bakkede delvist op om forslaget, 
Danmarks Jægerforbund forholdt sig 
neutrale, medens Ornitologerne og 
Dyreværns organisationerne tilslut-
tede sig udkastets indhold. Udkastet 
bliver nu færdiggjort til godkendelse 
af Miljøminister Lea Wermelin og vel 
at mærke uden opbakning fra nogen 
af saltvands fiskeriorganisationerne, 
som alle har valgt at stå uden for af-
tale udkastet. Da disse organisationer 
er nogle af de, som er mest berørt af 
skarvens hærgen, synes det betænke-
ligt, at vedtage en sådan forvaltnings-
plan med en så tynd opbakning og 
efter min mening burde der optages 
nye forhandlinger om planen. Hvis 
planen alligevel godkendes, forventes 
den at komme i høring i marts måned.

Udvalgs aktiviteter i forbundet i øjeblikket
-af Jørgen Skytte Jeppesen Skarvudvalgs repræsentant og Forbundssekretær.

I forhold til Limfjordssammenslutningen og Danmarks Sportsfiskerforbund:
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FISKEGREJ
Rødspættegarn .....................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn .................  fra 398,-
Åleruser 80/1 ......................  fra 1348,-
Overtræk 80/1 ........................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ..................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ......  fra 418,-
Waders ..................................  fra 368,-
Flydedragter .........................  fra 998,-
Redningsveste ......................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tvinger

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

SYDMORS JAGT & FISKERI · BYGADEN 1, ØRDING · 7990 ØSTER ASSELS · TLF. 97 76 61 63

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

Totalløsninger til alle rum i Deres bolig.
Lad os kigge forbi i vores veludstyrede gardinbus.

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

Her er der 
plads til din 
annonce!

Her er der 
plads til din 
annonce!
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Jeg har et par andre Ruse-spørgsmål du måske kan hjælpe 
med Bruno.

Det drejer sig om dobbelte kasteruser som fritids fisker og 
jeg kan ikke finde nogle konkrete henvisninger.
Hvor langt Rad må jeg lave og hvor højt "forreste ring og 
Rad" må jeg lave dem til ål ?
Det handler selvfølgeligt om at jeg må sætte 135 m garn og 
3 ruser samtidig.
Og det dyre ved at fiske er brændstof.
Så kan jo lige så godt sætte det maximale antal redskaber i 
max. meter og så gøre det sjældnere 
Spørgsmål 2
Det eneste jeg kan finde på torskeruser til fritids brug er de 
skal være 20mm 1/2 maske i Rad.
Men laver jeg nu 3 gamle ål ruser om hvor høj må forreste 
ring & rad være og hvor langt må Rad være "Dobbelt kaste 
Torskeruse".
"Ville eksperimentere med at bruge dem til fladfisk"
Og tillægs spørgsmål 3 
Flydene silde og Marcell garn må Max være 3m høje som 
fritids fisker.
Er det lovligt at købe 6m industri Buns.
Klippe dem ned til 4m og montere dem med x i max 3m 
som i togger garn bare flydende.
Så de både kan tage sild . Marcell. Ørred . Og fladfisk hvis 
de bliver sat på 3.20 -3.5 m vand .
Nogen der kan hjælpe? 
Det er sådan set ikke for at få mere, men bare for at få Max 
ud af det så der kan tages færre ture ud. 
Vil jeg bare på vandet for at være ude så kan jeg jo bare 
tage kaffen og fiske stangen med. 
Færre ture mindre arbejde med rengøring og klargøring.

Svar - Lasse Elmgren  Fiskerikontrollør  Regional Kontrol
Hej Bruno  Hermed svar på dine spørgsmål. Såfremt det 
skulle give anledning til yderligere spørgsmål, er du vel-
kommen til at vende tilbage .                                  

Spørgsmål 1 og 2  Hvor langt et rad må jeg lave, og hvor 
højt "forreste ring og rad". 
Kasteruser må højst måle 90 cm i den forreste rusebøjle. 
Maskestørrelsen (helmaske) i radgarnet må ikke oversti-
ge 40 mm. Højde eller længde på rad er ikke defineret. 
Dog må ingen del af redskabet rage op over vandskorpen. 
Reglerne dækker over enkelt- og dobbelt kasteruser til ål/
torsk mfl.  
Lovhenvisning: § 21 i bekendtgørelse nr. 1615 af 
11/12/2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt 
redskabsfiskeri mv. i ferskvand. 
Kasteruser må ikke være ovenvandsruser, dvs. at ingen del 
af redskabet må rage op over vandskorpen. Kasteruser må 
højst måle 90 cm i den forreste rusebøjle. For alle slags 
ruseredskaber gælder det, at maskestørrelsen (helmaske) 
i radgarnet ikke må overstige 40 mm. I kasteruser skal der 
anvendes stoprist eller spærrenet efter de almindeligt 
gældende regler for saltvand.

Spørgsmål 3  Flydende silde- og makrelgarn må max være 
3 meter høje. Er det lovligt at købe 6 m høje erhvervsgarn 
med bus, klippe dem ned til 4 m og montere dem med x i 
max 3 m, som i toggergarn, bare flydende så de både kan 
tage sild, makrel og ørred. Og fladfisk hvis de bliver sat på 
3.20 -3.5 m vand.
Dybden på et flydegarn såvel som på togger- og bundsatte 
garn, måles fra over- til undertælle. Du må gerne købe et 
toggergarn, du klipper ned, og lave til et flydegarn, så læn-
ge det ikke måler mere end 3 m fra over- til undertælle.
Lovhenvisning: § 24 i bekendtgørelse nr. 1615 af 
11/12/2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt 
redskabsfiskeri mv. i ferskvand. 
Bundsatte garn må ikke have en dybde af over 1,5 m. 
Flydende garn må ikke have en dybde af over 3 m. Den 
samlede længde af garn må maksimalt være 135 m, uanset 
om der anvendes 1, 2 eller 3 garn. Garn skal være forank-
rede eller på anden måde fastgjort til havbunden.
Link til bekendtgørelse nr. 1615 af 11/12/2015 om re-
kreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri 
mv. i ferskvand https://www.retsinformation.dk/eli/
lta/2015/1615

Kenneth Andersen spørger - og vi har 
fået Fiskerikontrollen til at svare!

14



100 ÅR GAMMEL GLARMESTERFORRETNING 
MED STOR ERFARING I ALT INDEN FOR

• Båd- og veteranbilruder, 
i hærdet og lamineret glas

• Udskiftning af vindspejl og skylight

• Stort lager af rudegummi og pakninger

• Stort lager i alt inden for plexiglas 
og polycarbonat, i alle tykkelser og farver

• Eget forarbejdningsværksted med slibning, 
skæring og fræsning 

• Sender i hele landet 

 

RING OG FÅ EN FAGLIG SNAK,
GODE RÅD OG VEJLEDNING. 

s
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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  Keld Graversen, Kastanievej 7, 5580 Nr. Åby, 

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, teddy29861915@gmail.com
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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LOKALFORENINGER
Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Ny dato for generalforsamling! Den 6. 11. 2021 kl. 10.00 i Kvarterhuset.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før forsamlingen.Det kan være nogen syntes det er længe til, men så er vi 
næsten sikre at alle er vaccineret og vi har næsten normale forhold igen.                       

På grund af Corona og deraf forsamlingsforbudet indkaldes til ny Ordinær generalforsamling, onsdag den 19 maj kl. 19.00 i Røn-
nerhavnens 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 bestyrelsesmedlemmer                     
Hvis vi stadig pga. Corona restriktioner ikke kan gennemføre generalforsamlingen, vil det blive annonceret på hjemmesiden, og en ny 
indkaldelses-dato i blad 3, der udkommer den 28 juni 2021
Jeg mangler stadig en del af medlemmernes mail adresser, så har du endnu ikke sendt din til kasseren, bedes du gøre snarest til 
bcnr1@webspeed.dk  Bjarne Christensen, formand det kasserer og sekretær., 

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Helt fra mine barndomsår har jeg opholdt mig ved eller 
på vandet. Og jeg har rigtig mange gode minder fra den-
gang. Jeg startede med at hjælpe min far på vandet tilbage 
i 1958 bare 7 år gammel, en dejlig tid. Da jeg var 10 år måt-
te jeg sejle alene, det var ikke noget loven sagde, nej det 
var min far der bestemte sådan her: når du kan svømme 
fra land og til Hjellen, så er du gammel nok til at sejle ale-
ne, dog var der da én regel der skulle overholdes, den lød 
sådan her:nu laver du sgu ingen narrestreger og du rører 
ikke noget der ikke er dit eller mit for så er det slut.
Det var spændende, jeg satte garn udenfor revlerne. 
Spændende, ja jeg kunne næsten ikke vente på at hente 
dem igen, for sæt nu at der var andet end rødspætter(-
skrubber var dengang kun skidtfisk) og aldeles ubrugelige, 
men det kunne jo være at der var en pighvarre eller en 
søtunge, og det hele kunne jeg jo sælge, ja det var spæn-
dende og helt lovligt dengang. Dengang var der kun to 
slags fiskere, der var Erhvervsfiskere og alle os andre der 
hed Lystfiskere. Fiskekort og mærker og den slags pjat var 
der ikke noget der hed, vandet var da frit for alle.
Men omkring 1980 kom der en lov der omhandlede alt 
fiskeri, hvilket delte de to grupper af fiskere fra før til nu 
fem grupper. Hævet over alle og velsignet af regeringen 
kom på 1. pladsen Sportsfiskere, på 2. pladsen kom den 
nye gruppe nemlig Lystfiskere, altså dem med stagen, på 3. 
pladsen kom så de der skulle leve af fiskeriet Erhvervsfiske-

re, på 4. pladsen kom Bierhvervsfiskere det var sådan set 
det vi alle var før den nye lov, og nederst på skamlen der 
stod så Fritidsfiskere det er os, i visse kredse helst kaldet 
Piratfiskere. Fritidsfiskere må bruge tre halve garn, ville det 
så ikke være rimeligt hvis Sportsfiskere kun måtte bruge 
tre halve kroge nå pyt det var kun en ide.Så nu var spæn-
dingen vendt noget fra fiskeriet som var engang, til nu 
må vi bare håbe på at garnene står der. Og hvis de stadig 
står hvor vi satte dem, ja så kan vi da håbe på at der er så 
meget skidtfisk så vi kan få et måltid. 
Og hvis jeg skulle få lyst til at sejle en tur med familien, 
skal jeg endelig huske at ligge min makkers garn og bøjer 
på land, fiskerikontrollen og dem er der mange af, kunne 
jo komme, og så koster det kassen at sejle med fremmed 
mands garn ombord, fy da føj det er jo kriminelt, bare nu 
at hans grej stadig ligger på broen når vi kommer hjem. 
De senere år er spændingen ved at være Fritidsfisker, eller 
sejler nemlig ændret til: bare nu at båden ikke er stjålet, 
og hvis den ikke er det, så kan vi da også håbe på at benzin 
tanken er ombord og husk at tjekke om ankeret og årerne 
stadig er ombord og alt er urørt vel at mærke 

Læserbrev – Arne Olsen Frederikshavn        
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Mere jura om stopristene!

Af : Michael Søeballe Larsen
Overfiskerikontrollør | Regional Kontrol
+45 72 18 57 56 | +45 33 44 37 19 
msla@fiskeristyrelsen.dk

Svaret er, at der ikke kan tillades afvigelse fra bestem-
melserne i § 38 stk. 2, pkt. 2 i bekendtgørelse nr. 1615 af 
11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand 
samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand.  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1615 . Jf. § 
38 stk. 2 i nævnte bekendtgørelse skal stopriste være af stål 
eller andet af Fiskeristyrelsen godkendt materiale og være 
monteret i forreste kalv med en ramme, stor 170x170 mm, 
og med et kryds, således at sidelængden i det enkelt hul i 
krydset ikke overtiger 85 mm.
Der er ikke er hjemmel i § 42 og § 43 i nævnte bekendtgø-
relse til fravigelser fra udformningen af stopriste til brug i 
ferskvand. Der henvises endvidere til Fiskeristyrelses folder 
om Information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst-og 
fritidsfiskere, afsnittet om fritidsfiskeri i ferskvand: https://
fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/
Lyst-_og_fritidsfiskeri/Regler_for_lyst-_og_fritidsfiskeri/
lyst-og-fritidsfiskeri-web.pdf

Såfremt en fisker evt. ønsker at lave forsøgsfiskeri (fiskeril-
ovens § 109) med en alternative stoprist, skal der indgives 
en ansøgning. Jf. Bekendtgørelse nr. 2111 af 10. december 
2020 om undersøgelser, projekter m.v. i videnskabeligt, 
miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed. Der findes 
dog visse lokale, afgrænsede områder af fiskeriterritoriet, 
hvor den pågældende stoprist må anvendes.
Gældende lokale bekendtgørelser tillader brugen af ”stopri-
ste til fangst af fladfisk” i bl.a. følgende områder:

•        § 12 stk. 3 i Bek. nr. 1481 af 12. december 2019 om 
fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer
Stopristen tillades i visse dele af Odense Fjord.
•        § 10 stk. 3 i Bek. nr. 1420 af 12. december 2013 om 
særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i 
visse sydjyske vandløb.
Her er det tilladt at anvende stopristen til fangst af fladfisk, 
dog kun i Vadehavet. 

Du har pligt til selv at holde dig orienteret med gældende 
bekendtgørelser, og undersøge om deres findes en særlig 
undtagelse i det område, hvor du ønsker at fiske med en 
stoprist til fangst af fladfisk.
Al gældende lovgivning kan fremsøges på www.retsinfor-
mation.dk

Fiskerikontrolkontoret er kommet med denne juridiske afklaring: 

Redningsstationerne i arbejde i 2020
De har reddet fra 11 døden og 190 nødstedte hjulpet.
Det viser tallene fra Kystredningstjenesten for 2020, som 
netop er blevet gjort op.   De viser også, at redningsstati-
onerne udførte 293 redningsaktioner og gav assistance til 
skibe og fartøjer i 188 tilfælde i 2020. 

Der gik i gennemsnit 8 minutter og 42 sekunder på lands-
plan fra mandskabet var alarmeret til de første var på 
vandet. 
Der er 21 redningsstationer og ca. 250 redningsmænd i Ky-
stredningstjenesten, hvor de fleste er frivillige og på tilkald.
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-Redigeret ved Bruno Müller
Nøglefiskere er et korps af betroede 
fritidsfiskere, som er udvalgt gennem 
et samarbejde mellem de to fritids-
fiskerorganisationer Dansk Amatørfi-
skerforening og Danske Fritidsfiskere 
og DTU Aqua. Nøglefiskerne noterer, 
hvad de fanger, og stiller disse fangst-
data til rådighed for forskerne. 
De kystnære områder overvåges ikke 
af myndighederne, så det Nøglefisker-
ne indberetter, er den eneste kilde 
til data om forekomsten af fisk i de 
kystnære områder. 

I hvilke områder mangler der nøgle-
fiskere.
Det er målet at have Nøglefiskere 
over hele landet, og  det går me-
get godt med det,  i nogle områder 
er der ingen nøglefiskere, og i an-
dre områder er der plads til flere.                                                                                                                                   
Der mangler især nøglefiskere i 
områderne omkring Sjællands nord- 
og østkyst, men også andre steder:  
Øresund - Møn og Falster – Sydvest-
sjælland – Vestfyn – Kolding - Horsens 
Fjord - Nordvestjylland.

Hvad skal man som Nøglefisker? 
Som Nøglefisker får du i alt tre garn 
og/eller ruser til at fiske med på en 
fast position, som du selv vælger. Du 
kan samtidig fiske normalt med dine 
egne redskaber, som du plejer.  Til 
gengæld for at kunne fiske med et 

ekstra sæt redskaber, skal du hver 
gang, du sætter disse redskaber, regi-
strere, hvad du fanger (art og størrel-
se). Oplysningerne skal du indberette 
til DTU Aqua med mellemrum.

Som Nøglefisker får du gennem 
projektet et nært kendskab til fang-
sterne i dit lokalområde, men også i 
resten af landet. Ved det årlige møde 
for nøglefiskere på Fjeldsted Skovkro 
på Fyn, hvor der bliver inviteret til en 
hyggelig frokost, er det muligt at ud-
veksle erfaringer med hinanden. Her 
fortæller forskerne også om resultater 
fra nøglefiskernes arbejde, og hver 
tredje år laver DTU Aqua en rapport, 
der samler resultaterne. 

Hvor melder jeg mig?  
Hvis du har lyst til at vide mere om 
Nøglefiskerordningen eller ønsker at 
melde dig, så skriv til nfisk@aqua.dtu.
dk eller ring til Eva Maria Pedersen, 
DTU Aqua, på telefon 3588 3432. Så 
får du relevant information om, hvor-
dan du kan komme i gang med at fiske 
for et bedre havmiljø!

Hvad bliver Nøglefiskernes fangstind-
beretninger brugt til? 
At være nøglefisker er helt frivilligt – 
og det er utroligt brugbar viden, du 
som nøglefisker kan bidrage med at 
indsamle til DTU Aqua. For eksempel 
har Nøglefiskerenes data været med 

til at kortlægge udviklingen af den 
invasive fiskeart sortmundet kutlings 
spredning langs de danske kyster. 
Nøglefiskernes data har også bidraget 
til at udvikle en målestok for, hvor 
sunde de kystnære områder er for 
fisk. Disse data bruges nationalt, men 
også internationalt for hele Østersø-
området, når de kobles til data fra de 
andre Østersølande.  Nøglefiskernes 
data kan også bruges til at følge udvik-
lingen i de kystnære fiskebestande i 
forhold til klimaændringer. Hver fisker 
får en temperaturlogger, som registre-
rer vandtemperaturen under fiskesæ-
sonen. Dermed indsamles værdifuld 
viden om udviklingen i temperaturen 
nær bunden i kystområder overalt i 
Denmark. Dette kan sammenlignes 
med udviklingen i forekomsten af fisk.   
Med data fra Nøglefiskerne vil det 
være muligt at forudse udfordringer i 
lokalområder, og den indsamlede vi-
den kan bruges til at pege på, hvor der 
skal fokuseres for at forbedre havmil-
jøet i et område.  

At fiske for videnskaben 
At være nøglefisker betyder at du 
fisker for videnskaben. Når du fisker, 
bliver både du som fisker klogere, 
forskerne bliver klogere, og samfun-
det i almindelighed bliver klogere 
på, hvordan forholdene ser ud under 
havoverfladen. 

Bliv Nøglefisker! 
DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere 
og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 
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- af Preben Guldbæk 
Hals og omegns fritidsfiskerforening
 
Så kom lystfiskernes forslag til at oprette ørredbestanden 
i Danmark og særdeles Limfjorden kom på banen. Et flot 
stykke arbejde de har lavet. Men det var jo også med 
stor hjælp fra DTU og andre kloge hoveder. De forsøger 
virkeligt at få vandet for sig selv, så kan vi andre bare kan 
pakke sammen. Nu har jeg kun set på det ved Hals, hvad 
der sker ude vestpå kan jeg slet ikke overskue. Nu bor og 
fisker jeg kun i den østlige del af Limfjorden ved Hals. Her 
går det da helt galt for lystfiskerne, med deres ønsker om 
fredning i så stort et område. Vi er ca. 15 mand, der fisker 
her hele året og vi fanger næsten ikke noget. Limfjorden 
er næsten død, kun nogle få skrubber, og kun nogle få 
ørreder ude i Kattegat. . Sild har vi ikke fanget her i 2020 
og nu her i2021. DTU og andre kloge hoveder har beregnet 
at ca. 80 % af al ørredyngel, går tabt på vej ud i Kattegat 
lige her hvor vi fisker Men vi ser ikke noget til alle de flere 
hundrede tusinder smolt, der skulle komme her forbi.  Så 
for at få mere yngel og ørreder ud i havet, foreslås der en 
fredningssone fra færgelejet og 3 km øst på dvs. langt ude i 
havet, må der ikke fiskes med garn, bundsatte eller flyde-
garn. Det er lige det område vi fisker i. Sikke noget vrøvl, 

vi fanger aldrig smolt, selv om der skulle komme flere 
tusinder ud i Kattegat denne vej. Der fanges måske nogle 
få stykker ude i havet. Måske en enkelt i ruse eller tejn, 
men det er langt hen på sommeren og der er smolten jo 
væk. Så måske en regulering af skarver og sæler var nok på 
sin plads samt en renere fjord. Alle de ørreder og smolt det 
hele drejer sig om bliver spist af skarver eller sæler, eller 
dør af det forurenede vand i fjorden. De når slet ikke ud til 
Hals. Så skal der gives dispensation til at fange stenbidere 
eller kvabsøer indtil 28. februar. Her springer kæden så lige 
temmelig meget af, det er jo lige midt i højsæsonen der 
så skal stoppes. Det vil helt sikkert give problemer med 
erhvervsfiskerne der jo som bekendt, skal prøve at leve af 
det. Så kommer der også lige det økonomiske indover. En 
ørred bliver omregnet i turister og kroner og det er vi, der 
er fritidsfiskere ligeglade med, det er jo ikke penge vi får 
glæde af. Så kære lystfiskere tag det nu med ro. Hvorfor 
skal i ødelægge hele vores pensionist tilværelse, det er jo 
nu som pensionist man har glæde af at kunne fiske, det er 
her vi hygger os på fjorden, eller mødes på havnen til en 
sludder over en kop kaffe.
Så nu håber jeg vores forbund vil gå sammen med amatør-
fiskerne og protestere.

Læserbrev!  

Bådfolkene har travlt med at klargøre båden og dens inventar! Her skal du huske den årlige vedlige-
holdelse af din oppustelige redningsvest
En oppustelig redningsvest er mere kompliceret end den traditionelle faststof redningsvest, hvilket betyder at der er 
større krav til både vedligeholdelsen og den årlige service. På dette link er der en gennemgang af vedligeholdelsen. 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=215276313582323

Sæsonen står for døren! 

Det forekommer i mergelgrave og moser, hvor der ikke er 
adgang til havet. Eksempelvis blev der i 1997 fanget en ål 
på 124 cm og 3,8 kg i en mose ved Tølløse. Verdens ældste 
kendte ål var ”Putte”, som levede 88 år, fra den ankom som 
glasål. ”Putte” levede i et selskabsakvarium hos en svensk 
familie, der havde fanget ålen som glasål i 1863. Den blev i 
1938 overdraget til Helsingborg Museum, hvor den døde i 
1951. Den havde da i mange år været forvandlet til blankål 
og havde ekstremt store øjne. I Sverige var det tidligere 

almindeligt, at man havde en ål sat ud i den brønd, som 
husstanden hentede sit vand fra. Ålen kunne leve nede 
i brøndhullet i mange år og holde brønden fri for snegle 
og orme som faldt ned i brøndhullet. Da sådan en brønd 
skulle renses med års mellemrum, kunne man konstatere, 
om ålen stadig levede i brønden. Der findes ubekræftede 
beretninger om ål, som på den måde er blevet over 100 år.

Ål kan blive meget gamle 

Fritidsfiskerens død i Hals?
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På Sjælland, er det DTU der efter undersøgelser af ålen, 
undrede sig over, at især omkring Karrebæk og Dybsø 
Fjord på Sydsjælland, voksede ålen relativt hurtigere end 
i tilsvarende omgivelser andre steder. DTU Aqua mistæn-
ker ålen for at sætte den »allestedsnærværende« kutling 
øverst på menukortet, hvilket skulle være den direkte 
årsag til ålens hurtigt stigende vægtkurve i dette område. 
Tidligere har projektet »Atlas over danske saltvandsfisk«, 
været inde og analyserer på den invasive art fra Sorteha-
vet, sortmundede kutling. Den blev første gang observeret 
i 2008 og har sidenhen spredt sig eksplosivt i de syddanske 
farvande, helt over til Bornholm. Statens Naturhistoriske 
Museum har efterfølgende nøje fulgt kutlingens udbre-
delse i de danske farvande og fundet at de i dag og i stort 
antal findes ved de Bornholmske kyster, Lolland og Falster 
samt omkring Møn og Sydsjælland. Biolog Henrik Carl, der 
er medforfatter på »Atlas over danske saltvandsfisk«, har 

tidligere udtalt, at man inden for relativt kort tid må for-
vente, at den sortmundede kutling vil brede sig yderligere, 
kraftigt og at man indenfor en relativ overskuelig fremtid 
vil finde kutlingen i hele den østlige del af landet og i fjorde 
med brakvand. Udbredelsen af kutlingen har allerede fået 
en negativ indvirken på flere af de hjemmehørende arter, 
hvor blandt andet æg og yngel fra skrubber, rejer samt ør-
redbestande i de danske åer og æg fra aborrer, også er en 
lækkerbisken for kutlingen. Men den invasive art ses også 
som en kæmpe fødekonkurrent for de øvrige arter, der 
kommer til kort, da mængden og udbredelsen af kutlingen 
er voldsom stor.
DTU Aqua vil nu undersøge nærmere, om den sortmun-
dede kutling nu virkelig er blevet ålenes nye livret. Flere 
fiskere vil glæde sig, for indtil nu har forsøg med at regu-
lere bestanden af den sortmundede kutling, ikke givet de 
ønskede resultater.

Ålen er måske den værste fjende ?                                                                       
Fiskernes ulige og ørkesløse kamp mod den invasive art, sortmundede 
kutling, der nærmest har invaderet Vestlige Østersø, specielt omkring 
det sydsjællandske, får måske uventede hjælp fra ålens side.

Den nye Regionale Havplan skal vedtages i 2021 
- og kommer i offentlig Høring ved årsskiftet 2020 -21  (i seks måneder)                                                         
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Hvis du færdes på eller ved havet, kan du være med til at holde
vores strande fri for havfald og sikre at dansk farvand er rent farvand.

Vi er allerede mere end 27.000 Havmiljøvogtere, der hvert år samler 
flere hundrede tons affald, så meld dig som havets ambassadør og 
vis din holdning. 

Det er ganske gratis, og vi sender dig alt det, du har brug for, hvis
du vil gøre en forskel for havmiljøet og melde dig som Havmiljøvogter.

Meld dig til på  
–> havmiljøvogter.dk

SØVÆRNETS KAMPAGNE
MOD HAVFALD

Bliv Havmiljøvogter og 

befri vores  
vande og  
strande for  
havfald

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

poser og -sække

Brug app’en
Søg efter Havmiljøvogter i App Store 
eller Google Play. Med app’en kan du 

hurtigt tilmelde dig og få adgang til  
et hav af nyttige funktioner.

Siden 2006 har Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet olie og samlet affald på danske strande og vande. Med 28.000  
frivillige Havmiljøvogtere er initiativet den første og største fællesindsats til bekæmpelsen af havfald. Havmiljøvogterkampagnen 

ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning, søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark.
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(opdateres løbende af Fiskeripolitisk Kontor) 
 

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje 
(§ 7-udvalget) 

 
Faste medlemmer 
Organisation Navn 
Fiskeripolitisk Kontor Bjørn Wirlander (formand) 
Fiskeripolitisk Kontor Lene Jensen Scheel-Bech (sekretær) 
Danmarks Fiskeriforening PO Kurt Birch 
Danmarks Fiskeriforening PO Allan Buch 
Dansk Kystfiskerforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Niels Barslund 
Dansk Amatørfiskerforening Kaj Poulsen 
Dansk Fritidsfiskerforbund Arne Rusbjerg 
Kommunernes Landsforening Jens Albert Hansen 
Landbrug og Fødevarer  
Miljøstyrelsen Caroline Vestergaard Mikkelsen 
Danmarks Naturfredningsforening Thorkild Kjeldsen 
Dansk Akvakultur Lisbeth Jess Plesner 

 
Suppleanter 
Organisation Navn 
Danmarks Fiskeriforening PO Henrik Lund 
Danmarks Fiskeriforening PO Kim Kær Hansen 
Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare M. Ebert 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Max R. Thomsen 
Dansk Amatørfiskerforening Flemming Kjærulff 
Dansk Fritidsfiskerforbund Finn Frandsen 
Dansk Akvakultur Peter Holm 
Kommunernes Landsforening Per Søby Jensen 

 
DTU Aqua 
Organisation Navn 
Sektion for Ferskvandsfiskeri Anders Koed 
Sektion for Ferskvandsfiskeri Peter Geertz-Hansen 
Sektion for Havøkologi Josianne Støttrup 
Sektion for Havøkologi Mads Christoffersen 

 
Anden repræsentation fra Fiskeripolitisk Kontor og Fiskeristyrelsen 
Organisation Navn 
Fiskeripolitisk Kontor Pernille Birkenborg Jensen 
Fiskeripolitisk Kontor Janne Palomino Dalby 
Fiskeristyrelsen, Kontrolkontoret Stig Prüssing 
Fiskeristyrelsen, Hav og Fiskeritilskudskontoret Katrine Berzelius Skjærbæk 
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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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Hvor længe gælder mit Fisketegn?
Et år fra indbetalingsdatoen. Hvis det er en fornyelse, så et år i forlængelse af den resterende gyldighed på fiskerinum-
meret. Log ind på www.fisketegn.dk, og se datoen nederst på siden, for hvornår gyldigheden ophører.

Jeg plejer at få tilsendt et giroindbetalingskort til fritidsfiskertegn. 
Hvorfor har jeg ikke fået et i år?
Girokortordning er stoppet. Du kan forny dit fisketegn på følgende måde:
Ved at logge ind på www.fisketegn.dk  Du kan logge ind ved at klikke på NemID eller angive dit fiskerinummer i Bruger-id 
og en selvvalgte kode) husk at nulstille adgangskode hvis det er første gang.

Hvis jeg ikke får fornyet mit Fiskekort,- kan jeg så få mit fiskenummer igen?
Du kan kun få dit nummer igen ved at gå ind på www.fisketegn.dk og forlænge dit fiskerinummer.
Bruger ID er fiskerinummeret, kodeord er dit postnummer eller det kodeord, som du selv har valgt.

Hvor længe gælder mit Fisketegn (endnu?)
Et år fra indbetalingsdatoen. Hvis det er en fornyelse, så et år i forlængelse af den resterende gyldighed på fiskerinum-
meret. Log ind på www.fisketegn.dk, og se datoen nederst  på siden, for hvornår gyldigheden ophører.

Min kvittering er blevet våd ! Vil i sende mig en ny?
Det er nok, at du har nummeret og oplyser det sammen med ID. Hvis du ikke kan finde dit nummer, kan du ringe i tele-
fontiden på 72 18 56 06 og få det oplyst. Hvordan får jeg et plastickort-fisketegn?
Hvis du betaler 15,- kr. ekstra ved købet/fornyelsen af dit fiskerinummer, får du tilsendt plastikkortet indenfor ca. 14 
dage. Plastikkortet er i kreditkortstørrelse, og dit fiskerinummer og navn/adresse er påtrykt. Der er ikke dato/år på kor-
tet, så det gælder lige så længe som du fornyer fiskerinummeret.

Jeg har mistet mit plastickort-fisketegn! Hvordan får jeg et nyt?
Hvis du betaler 15,- kr. ekstra ved købet/fornyelsen af dit fiskerinummer, får du tilsendt plastikkortet indenfor ca. 14 
dage.
Plastikkortet er i kreditkortstørrelse, og dit fiskerinummer og navn/adresse er påtrykt.  Der er ikke dato/år på kortet, så 
det gælder lige så længe som du fornyer fiskerinummeret.

Om Fisketegnet                                                                    
En markant periode for salg af Fritidsfiskertegn.
Fiskeristyrelsen fortæller at man i 2019 havde 28.352 aktive Fritidsfiskertegn 
i omløb. Dette tal blev væsentligt forøget i 2020 til 32.686, hvilket vil sige en 
forøgelse på ganske kort tid med 4.334 ny!
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Lidt af hvert....   
Jeppe Kolding har mange års erfaring 
med at udvikle fiskeriet i U-lande, 
og han mener, at det efterhånden er 
Vesten, der skal lære af lande som fx 
Afrika.
I Victoriasøen i Afrika fisker de lokale 
mest små fisk på 3 til 4 cm, soltørrer 
dem og spiser dem derefter hele. 
»Rent ernæringsmæssigt er de noget 

af det sundeste, du kan spise, da de er 
sprængfyldt af mikronæringsstoffer, 
jern, zink og calcium og ligesom med 
kartofler sidder alt det gode i skindet. 
Energimæssigt er de også noget af det 
absolut mest klimavenlige, da de ikke 
kræver andet end myggenet til fang-
sten og så er de ganske enkelt helt 
umulige at overfiske, fordi de forme-

rer sig så hurtigt,« siger Jeppe Kol-
ding.»Vi har i den vestlige verden en 
ide om, at vi ikke må fange de mindste 
fisk, men hvis man ser på, hvordan de 
gør i Afrika, så er det fuldstændig van-
vittigt rent energimæssigt, at vi venter 
på den store fisk, som har fortæret 5 
gange sin egen vægt, og vi har mistet 
det meste af energien undervejs,«

Jo mindre fisk – Jo bedre!                                      

Klimaændringerne giver længere tid 
for fiskeriet  på havet og de strenge 
vintre glider langsomt i glemmebo-
gen!
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 drivhusgasser 
meget usandsynligt. 

De laveste temperaturer målt i Dan-
mark:
-31,2 gr. Januar 1982 målt i Thy   
-29,0 gr. Februar 1942 målt i Brande
-27,0 gr. Marts 1888 målt i Holbæk  
-25,6 gr. Marts 1987 målt i Aalborg    
-23,1 gr. Feb. 2012 målt på Fyn

Strenge vintre fortid?                                      

Også vedrørende fangst af torsk for 
det rekreative fiskeri.
 
EU’s fiskeriministre har færdiggjort 
forhandlingerne om fiskekvoter i 

Østersøen for 2021, og rammerne for 
fiskeriet er derfor nu på plads. 
Lystfiskeri efter torsk i vestlige Øster-
sø: I 2021 må der tages fem torsk 
med hjem pr. dag, dog kun fiskeri ud 

til seks sømil grænsen i område 24. 
I perioden februar-marts må fritids-
fiskere kun tage to torsk med hjem.                  
Uændret i forhold til 2020.

Fiskekvoterne for Østersøen 2021 er nu klar                                        

Der er godt nyt fra det norske Hav-
forskningsinstitut, som i et nyheds-
brev skriver, at det nærmest er umu-
ligt for fisk at få Corona-virus og det er 
der mindst to gode grunde til. CO-

VID-19 er navnet på den sygdom man 
kan få, hvis man bliver smittet med ny 
Corona-virus, med det officielle navn 
SARS-CoV-2. Dette virus er et kræsent 
ét af slagsen, når det drejer sig om at 

inficere visse arter. Men nogle gange 
kan virussen smitte fra dyr til menne-
sker og i sjældne tilfælde kan dette 
SARS-CoV-2 virus også både mutere 
og inficere andre mennesker.

Kan fisk få Corona-Virus?                                     

WWW.FRITIDSFISKERFORBUNDET.DK  
-   VORES HJEMMESIDE 
Som forbund har vi en tilfredsstillende 
hjemmeside, hvor vi regelmæssigt 
skriver ny information til vore med-
lemmer. Vi forsøger at den lever op til 
samme standard som resten af Dansk 
Fritidsfiskerforbund i alle henseender.
Ligeledes som forbund bør ens hjem-
meside ikke være en særlig udgift på 

vores budget. Det bør være en inve-
stering, vi kan være stolte af at have 
gjort. En investering som kan hverve 
nye medlemmer, mens den samtidig 
holder de eksisterende opdateret 
på forbundets og lokalforeningernes 
aktiviteter.
Det har givet et tilfredsstillende 
resultat siden vi moderniserede den 
i oktober 2017 og siden da har været 

131.000 besøgende der interesserer 
sig for fritidsfiskeri.

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND
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Ni anbefalinger til at begrænse spøgelsesnet i havet                                      
Tabte fiskeredskaber kan gennem 
måneder eller år fortsætte med at 
fange fisk og krebsdyr til ingen nytte. 
Dette kaldes spøgelsesfiskeri. Des-
uden risikerer havpattedyr og dyk-
kende fugle at sidde fast i og dermed 
drukne i fiskeredskaber, som flyder 
rundt eller ligger på havbunden. 
Clean Nordic Oceans var et projekt 
og vidennetværk, som blev etableret 
i 2017 gennem Nordisk Ministerråd. 
Netværket blev ledet af Fiskeridirek-

toratet i Norge i samarbejde med 
Havs- og Vattenmyndigheten i Sverige 
og DTU Aqua i Danmark.  Formålet var 
indsamle og formidle viden på tværs 
af de nordiske lande med henblik på 
at mindske risikoen for spøgelsesfi-
skeri og havforurening på grund af 
lyst- og erhvervsfiskeri samt at øge 
genanvendelsen af udtjente fiskered-
skaber. Projektet er afsluttet, men 
de involverede parter arbejder på at 
etablere netværket under nye former. 

Nordisk netværk kommer med anbe-
falinger til, hvordan spøgelsesfiskeri 
og forurening af havet på grund af 
tabte fiskeredskaber kan begrænses. 
Øg bevidstheden om konsekvenserne 
af tabt fiskeudstyr. Mærk fiskeudstyr, 
så ejeren altid kan identificeres. Og 
bjærg tabt udstyr fra havet. 
Spøgelsesfiskeri er betegnelsen for, at 
tabte fiskeredskaber ligger i havet og 
fisker videre til ingen nytte.

Lidt af hvert....   

Verdens nordligste ål                                         
Der er muligvis ål i mange søer på 
grønland! 
Forskerne har sat ruser ud flere steder 
i nærheden af Nuuk, men det var kun 
fangst i denne lille sø ved Færinge-

havn. derfor mener man at der er ål i 
mange andre småsøer i Grønland,- og 
sandsynligheden er stor. Der er indtil 
nu kun fundet amerikanske ål i Grøn-
land og man mangler resultaterne af 

de genetiske undersøgelser af ålene 
fanget i de sidste par år. Alene i oven-
nævnte Færingehavn blev der fanget 
18 ål i en lille sø.

Sportsfiskerne til kamp mod garnfiskeri i søer                                         
I dag foregår der stadigvæk garnfiskeri 
efter gedde, aborre og sandart på de 
danske søer. Fiskeriet er uden kvoter, 
reglerne er forældede, og søerne er 

ikke beskyttet mod overfiskeri. Det 
mener Danmarks Sportsfiskerforbund 
er helt uholdbart, og derfor kæmper 
vi for at ændre lovgivningen, så vi kan 

sikre sunde fiskebestande i balance og 
et godt lystfiskeri på vores søer.

Alle søer kan fiskes i bund                                        
Hvis vi tror, at de love og regler, der 
regulerer fiskeriet på søerne, er base-
ret på en moderne tilgang og derfor 
sikrer mod, at fiskebestandene kan 
fiskes helt i bund, så kan du godt tro 
om!

Fakta er, at der reelt ingen begræns-
ninger er for, hvor mange garn, der 
kan placeres i en sø, og de kan des-
uden sættes i søerne i 10 ud af årets 
12 måneder. Men er der en reel risiko 
for, at nogle vil fiske så intensivt? Ja, 

for loven er sådan skruet sammen, 
at lodsejere har ret til at sælge deres 
fangst. Og så længe der er et økono-
misk incitament, er der altid en risiko 
for, at mulighederne udnyttes fuldt 
ud.

DTU Aqua organisationen                                         
DTU Aqua har ca. 325 medarbejdere 
(årsværk), hvoraf omkring en tredje-
del er videnskabeligt personale. Det 
øvrige personale består af biologas-
sistenter, laboranter, administrativt 

personale, skibsbesætning, studenter-
medhjælpere m.fl. 
Instituttet er organiseret i 10 faglige 
sektioner, som varetager forsknings-, 
undervisnings- og rådgivningsopgaver. 

Derudover har instituttet en række 
faglige og administrative støttefunk-
tioner, herunder havforskningsskibet 
Dana
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Kontrol af motorkraften på fiskefartøjer i Limfjorden                                        
-redigeret af Bruno Müller
Nu igangsætter fiskeriminister Rasmus 
Prehn (S) en ekstraordinær kontro-
lindsats af motorkraften 
for man kan ikke holde til hvis der 
foregår snyd.

I forhold til de små redskaber har de 
store, tunge fiskeredskaber en større 
effekt på havbunden, hvor de hvirvler 
jord, sten og planter op og i værste 
fald ødelægger levesteder for plante- 
og dyreliv. Mistanken om ulovligheder 

er især bragt frem af lokalfisker og 
foreninger,- og det vil i en periode på 
seks måneder blive undersøgt ved 
kotrolindsatser. 

Lidt af hvert....   

Venø Seafood syvdobler kapaciteten
af Claus Kirkegaard
Med kapacitetsudvidelsen sidste år er 
virksomheden klar til bedre tider på 
den anden side af corona-Venø Seaf-
ood har indviet et nyt produktionsan-
læg, der kan syvdoble produktionen 
af østers, hummer og muslinger hos 
virksomheden på Limfjordsøen Venø, 
skriver webmediet food-supply.dk
Det er dog mest en strategisk investe-
ring, som giver masser af råderum. 

For som så mange andre virksomhe-
der, er Venø Seafood også ramt af 
corona-pandemien, som har betydet 
en noget lavere kapacitetsudnyttelse 
i virksomheden.- Jeg valgte at sætte 
gang i arbejdet med at udvide kapa-
citeten i januar i år. Heldigvis var det 
en velovervejet investering. Nu er 
udvidelsen på plads, og vi er klar til, 
at tiderne bliver mere gunstige, siger 
ejeren, Kristian Borbjerggaard.

I april og maj faldt salget med 90 
procent, da Venø Seafoods største 
kundegruppe, restauranterne, var helt 
lukkede på grund af coronarestriktio-
nerne. Hen over sommeren kom der 
atter gang i tingene, men efter den 
seneste udmelding fra statsministeren 
i fredags er bestillingerne nærmest 
stoppet igen, fortæller Kristian Bor-
bjerggaard.

Februar 2021                                          
Med 260 kilo stenbiderrogn og en høj 
kilopris på auktionen i Hanstholm, 
fik garnfisker Tonny Kristensen med 

fartøjet HM 8 Mikamale højeste 
indtjening på én dag. Hammerslaget 
landede på 575 kr. kg., vil sige lige i 

nærheden af 150.000 til skipper.

For nylig blev der rejst spørgsmål om antal Kalve i Rejepælerusen
Det står skrevet meget utvetydigt i 
”Rekreativbekendtgørelsen”.
§ 22 stk. 2 i BEK. nr. 1615 af 
11/12/2015. Vi viser her hele para-
graffen, som omhandler Rejepæleru-
sen:
§ 22. En af de i § 20, stk. 1, nr. 3 nævn-
te tilladte ruser må være en rejepæ-
leruse.
Stk. 2. Rejepælerusen må anvendes 
som undervandsruse eller ovenvands-
ruse og skal have mindst 2 og højst 
3 kalve. Maskestørrelsen i rusen må 
ikke overstige 30 mm (helmaske). Alle 
kalve skal være åbne som et kvadrat 
på mindst 40 x 40 mm, og holdt på 
plads af 4 stillebånd. Forreste kalv 
eller forreste bøjle skal være forsynet 
med en spærrerist eller et spærrenet 
med kvadratmasker på maksimalt 36 x 

36 mm (helmaske).
Stk. 3. Rusen skal være forsynet med 
rad og 2 arme. Raden må højst være 
14 m lang. De 2 arme skal hver være 
mindst 1 m lang og må højst være 2 m 
lange. Maskestørrelsen i rad og arme 
må ikke overstige 40 mm (helmaske).
Stk. 4. Forreste rusebøjle må højst 
være 90 cm. Der må ikke være tag 
eller bund ved indgangspartiet. Der 
må herudover ikke være tilføjelser til 
redskabet.
Stk. 5. Rejepælerusen skal være forsy-
net med mindst 3 og højst 5 pæle.
Stk. 6. Rejepælerusen må ikke op-
stilles før den er anmeldt til Natu-
rErhvervsstyrelsen med angivelse af 
pladsens beliggenhed så vidt muligt 
i WGS 84 Datum eller på kort med 
redskabet indtegnet.

Stk. 7. Fritidsfiskerrejepæleruser skal 
holde en indbyrdes afstand på 150 m 
og en afstand på 150 m til øvrige red-
skaber. Erhvervs- og bierhvervsfiskere 
kan opstille rejeruser i en afstand af 
kun 50 m fra en fritidsfiskerrejepæle-
ruse.
Stk. 8. Fritidsfiskerrejepælerusen må 
anvendes hele året.
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-af Lars Tornsberg

Det har DTU Aqua forsøgt sig med, 
hvor de i en artikel beskriver resulta-
tet af en undersøgelse, ved at måle 
på mængden af ålegræs. Ålegræs 
giver ly og læ, der hvor det gror og 
trives, for en lang række arter, der får 
langt bedre opvækstvilkår end på bar 
sandbund.

DTU sammenligner ålegræstilstanden 
lidt ligesom at tage temperaturen 
på et menneske for at se, om det 
har feber. Ålegræs er derfor ligesom 
de andre kvalitetselementer; tang, 
planteplankton og bunddyr, med til 
at stille diagnosen på havmiljøet ved 
kysterne.
Instituttet for akvatiske ressour-
cer (DTU) konkluderer selv i deres 
analyse af havmiljøet, at de men-
neskeskabte belastningers skade 
på havmiljøet, især peger på fiskeri 
med bundskrabende redskaber samt 
udledning af næringsstoffer, som 
værende de væsentligste faktorer til 
miljøpåvirkning.
Det er tidligere slået fast, at udled-
ning af kvælstof er den væsentligste 
faktor for skader på havmiljøet. Men 
nu har DTU Aqua i et stort anlagt 
projekt undersøgt, om en række andre 
menneskeskabte påvirkninger end 
kvælstofudledning og klimaforan-
dringer skader havmiljøet rundt om 
Danmark – blandt andet ved at se 
på, hvordan de påvirker ålegræsset. 
Projektet er udført for Miljøstyrelsen, 
og resultaterne inddrages i Vandområ-
deplan 2021 – 2027, der handler om 
at bevare eller genskabe god økolo-

gisk tilstand i kystvandene. Læren af 
de mange analyser gjort op, og især 
to ting ser ud til ifølge DTU at have 
betydning for havmiljøet: Fiskeri med 
bundslæbende redskaber og om end i 
langt mindre grad, invasive arter.

Bundslæbende redskaber i områder 
med ålegræs
Her maler DTU et skræk-scenarie op 
for, hvad der sker med havbunden når 
der fiskes med bundslæbende redska-
ber. Det beskriver DTU videre, at det 
påvirker havbunden og dens dyre- og 
planteliv negativt. Dels kan planter 
og dyr blive fjernet eller beskadiget 
ved den direkte fysiske kontakt med 
bundslæbende redskaber. Dels kan 
redskabernes kontakt med bunden 
ændre havbundens struktur og de 
biogeo-kemiske processer – herunder 
iltningen af havbunden. Analyserne 
skulle kaste lys over, hvor alvorlige 
effekterne er på niveau af et helt 
vandområde. Og her kommer åle-
græsset ind.

Helt ærligt
Hvor i Danmark fisker man med trawl 
på mindre end to til 3  favne vand i 
de indre danske farvande. Muslinge-
fiskerne må ikke slæbe hvor der er 
ålegræs (grænse på 6 meter vand) og 
andre trawlere skal holde sig mindst 3 
sømil ude. Hvis man undtager fjorde-
ne, hvor der ikke må trawles,(traditi-
onelt trawl), så skal man da vist lede 
længe efter områder der udenfor 3 
sømile grænsen har mindre end 5 til 6 
meter vand. Så hvad er det for trawle-
re eller bundskrabende redskaber der 
overhovedet kommer i nærheden af 

ålegræsset. I så stort en anlagt ana-
lyse fra vores ypperste rådgivere på 
fiskeområdet, burde det være nemt 
svare på.

Fakta om Ålegræs
Ud over den kønnede formering ved 
hjælp af blomster formerer ålegræs 
sig også ved sideskud. Ålegræs kræver 
en del sollys for at kunne vokse, og 
derfor ses ålegræsplanter typisk i dag 
kun ud til omkring 5-6 meters dybde i 
danske åbne havområder og ud til ca. 
3 meters dybde i danske fjorde.
I bekendtgørelsen nr 1588 af 11. de-
cember 2015 kan man under §2 læse, 
at trawlfiskeri er forbudt indenfor en 
afstand af 3 sømil fra lavvands-lin-
jen. Der er endvidere præciseret i 
bekendtgørelsen, hvor 3 områder  er 
fritaget for denne regel på 3 sømil 
og det er i området ved Møns Øst-
kyst og ved Gerrild Fyr på Djursland 
samt i Tannis Bugt. Til gengæld er 
der hvor ålegræsset ligger udenfor 3 
sømilegrænsen, forbudt at trawle i 29 
specifikke områder i Danmark og hvor 
det er præciseret også er forbudt at 
fiske med trawl, hvor vige og lignende 
indskæringer af havet, hvis mundin-
gers bredde er under 30 km samt i de 
smalle sunde, hvor anvendelsen af 
skovltravl er forbudt.

Så hvor er det lige det helt store 
problem findes mellem trawlfiskeri og 
ålegræs i Danmark, udover ved DTU’s 
politisering og videnskabelig uredelig-
hed i bestræbelserne på at gå et grønt 
ærinde.

Hvad påvirker havmiljøet mest, 
spørger DTU Aqua!
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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 

HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse
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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 

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
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1997 Minedykkerne Christian Koudal & Bruno Müller v. en af LMB 
minerne inden demonteringen starter.

Under 2. verdenskrig lagde tyskerne tusindvis af miner ud i de 
danske farvande. 
Omkring 3 sømil ud for Strandby var der således et minefelt på 
hele 117 miner, og flere Strandbyfiskere mistede livet når kutter-
ne ramte en mine. Ca. hver tiende kutter blev sprængt.
I 25 år efter krigens afslutning var det forbudt at fiske i store dele 
af Aalbækbugten på p.g.a. af de mange miner.  Her havde man 
meget travlt med dykkerholdene , -ikke kun her i det nordlige 
Kattegat.

Vendsyssels østkyst - man fortsætter efter flere miner 
Minedykkerne opdagede for en del år siden en af disse miner un-
der en øvelse i september. Den lå kun 1400 m. fra kysten ud for 
Strandby Det blev til at den skulle destrueres.
På havnen i Strandby står en mindesten for de minesprængte 
fiskere! Det er for at mindes dem og deres familie. Samtidig en 
påmindelse til alle om, at der dukker miner op! Det sker stadig 
med jævne mellemrum,- hvor der heldigvis er længere i mellem!
Årsagen til tyskernes tætte minudlægning ved kysten i Vendsys-
sel var, at hvis de allierede vil gå i land på vestkysten, hvor der tit 
var et dårligt vejr.
En landgang her, var som andre steder, betinget af rimeligt vejr. 
Derfor denne udlægning af miner på østkysten i Vendsyssel der 
gennemgående var mere stabilt.

Også i Skagen blev der bortsprængt
Det blev foretaget af et hold på fire mand under ledelse af kvar-
termester Winkler, og arbejdet begyndte først ved Sønderstrand.                                                                     
For Skagens vedkommende blev sprængningerne
 Under besættelsen eksploderede en tysk patruljebåd og 2-3 
marinesoldater måtte lade livet.

FAKTA 
Miner i Nordlige Kattegat  - Ålbækbugten Ef-
ter Anden Verdenskrig fandt man ud af, at der skul-
le ligge117 miner i området ud for kysten,- fak-
tisk ret tæt på  Strandby hvor vi f.eks. bor  og sejler!                                                                                                             
Ifølge Søværnets minørhold blev der efter første verdenskrig 
dumpet 10.000 miner i de danske farvande, og efter anden 
verdenskrig blev der smidt 40.000 miner i vandene omkring 
Danmark.
Søværnet Minørtjeneste regner med, at der er mellem 4000 og 
6000 miner tilbage i de danske farvande.

Mange miner uskadeliggjort i Ålbækbugten
i 1947 havde mineryddere Ålbækbugten fundet 97 i destrueret 
97 af minerne. I 1992 dukkede to miner op. I 1997 fandt mine-
dykkerne endnu en mine.
Der mangler at blive lokaliseret ca. en snese miner.

Over en million søminer udlagt
Det anslås nemlig, at der på verdensplan ligger over en million 
miner på havets bund, og mange af dem aner man ikke, hvor 
er. Alene i 2. Verdenskrig smed tyskerne og de allierede styrker 
cirka 600.000 miner i Nordeuropa, hvoraf de 165.000 havnede i 
Kattegat, Skagerak og Østersøen. Mange af minerne blev samlet 
op umiddelbart efter krigen, men langt fra alle. 

Kvartérmesteren Winkler
Han var leder af minørholdet i Skagen og senere på Holmen, på 
en afdeling der hed ”Dækkede Vej”, der arbejdede med spræng-
stof.
Da jeg kom som nyuddannet minedykker lærte han mig utrolig 
meget, og jeg satte stor pris på ham. Populært kaldte vi ham 
”Krudtslam”. Det var på grund  af  at hans ansigt var mærket af, - 
han havde været lidt for tæt på.

Der er stadig miner i vore farvande  
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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


