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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

Danmarks Naturfredningsfor-
ening (DN) er fremkommet med 
et forslag om at forbyde alt 

fritidsfiskeri efter ål. Forslaget er 
delt mange gange på de sociale 
medier, og har afstedkommet 
mange reaktioner. De fleste af 
dem jeg har læst er imod for-
slaget, der er dog også folk som 
syntes det er helt på sin plads 
med et forbud. Vi har selvfølge-
lig læst deres forslag igennem, 
og kan konstatere at forslaget 
baserer sig på gamle rapporter, 
og videnskabelige undersøgelser. 
Ja, faktisk så gamle at de er fra 
før ålehandlingsplanens ikraft-
trædelse, og giver som sådan 
ingen mening i dag. I dag går 
anbefalingen fra forskerne på 
at der ikke skal sættes yderlige-
re ind over for fiskeriet, men at 
man derimod skal kigge på ålens 
muligheder for at vandre til og 
fra opvækstområderne i Euro-
pa, samt det store sorte marked 
for ulovlig eksport af glasål ud 
af EU. Ikke desto mindre giver 
det gehør hos politikerne når en 
forening som DN fremsætter et 

sådant forslag. Der er jo tale om 
en af Danmarks største og mest 
agtede foreninger rent politisk. Ja 
ja, politikkerne er skam også klar 
over at der er 32000 fritidsfiskere 
i Danmark. Men de er også klar 
over at kun ca. 3500-4000 af dem 
er medlem af en organisation der 
kan være deres talerør mod DNs 
100.000 medlemmer. 

Så derfor kære venner vil jeg 
opfordrer jer til at slå et slag for 
Fritidsfiskerforbundet, mange 
medlemmer giver altså bare mere 
gennemslagskraft, og kampen 
starter om et øjeblik. 

Formanden.

Så kom sommeren langt om 
længe.  

En god eftersommer er jo heller 
ikke så ringe endda. Vores lokal-
foreninger og forbundet ligger jo 
lidt underdrejet for tiden.  
Heldigvis har vi så nok at tage os 
til udendørs og på havet.
Det er ved at være den tid på 
året, hvor de fleste fritidsfiskere 
længes gevaldigt efter sol, og hvor 
man kan ta´ på havet uden al den 
beklædning som før. 
Og det varer ikke længe, før 
undertegnede lukker compute-
ren ned, og går på sommerferie 
”hjemme” og får tid til komme 
helt ned i gear, og nyde sommeren 
med venner og familie. 

Men selv om det er ferietid, så 
er det alligevel ikke helt, for jeg 
står naturligvis til rådighed hele 
sommeren, til at modtage stof til 
august og septemberudgaven.  
Jeg vil gerne takke alle vores 
annoncører og andre samarbejds-
partnere for det første halve år i 
2021. Det var det halvår hvor vi 
tog imod den nye lokalforening 
med ca. 100 medlemmer.
Tager vi 2020 med, så et halvandet 
år, hvor hvor vi allerede nu har 
mere eller mindre vænnet os at 
delvis være noget ”Båndlagt”,- og 
især Corona-situationen taget i 
betragtning!   
Vedrørende Coronasituationen er 
der i skrivende stund lys for enden 
af tunnelen.

Det ser ud til at det ikke er længe 
vi i lokalafdelingerne og i forbun-
det skal sidde i venteposition for 
at afvikle vore mødeaktiviteter.

Der er kun at sige: Vi ses! Fulde 
af energi og klar at skabe nye og 
spændende resultater!

Det er lykkede FU at nå frem til en dato for afholdelse af årsmødet.                                                                         
Til de delegerede skal jeg bede jer sætte kryds ved d. 28. August. 
Knæk og bræk, og Go’Sommer.

Sommerhilsen fra redaktøren - God sommer!
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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 
P-7 udvalget (FU) 

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

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
Erik Holk 
Nørhedevej 28
6990 Ulfborg 
Tlf.: 51 54 20 74
erik56holk@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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Tekst: Bruno Müller 
Foto: Skive Fritidsfiskerforening

Tilgangen af nye fritidsfiskere har væ-
ret svært at se i de sidste femten år!
Der har vi måtte indrømme, at det 
generelt havde en pil der pegede ned 
af. Denne tendens har nok givet mig 
lysten til at gøre en indsats for at få 
flere til at dyrke fritidsfiskeriet!
Det har vi gjort sammen med med-
lemmerne ude i lokalforeningerne 
og forretningsudvalget. Det er ingen 
kritik mod dem!
At mange har gået med de tanker om 
”Hvordan skal det ende”?
Da jeg startede for en snese år siden 

var der ca. 36.000 fritidsfiskere der 
havde købt et Fisketegn, og det som vi 
så langsomt så,- det var at tallet hen 
ad vejen varierede  på den ”forkerte” 
side af de 36.000 og været helt nede 
på godt 28.000!

Er Coronaen medspiller i tilgangen?
Overordnet er det interessant, at det 
gennemsnitlige tidsforbrug på fri-
tidsaktiviteter ikke er faldet – tvært i 
mod!
Det skyldes en stor stigning under 
Corona-perioden, at tidsforbruget 
blandt dem, der er fortsat med at 
ville aktivere sig efter nedlukningen, 
har nu haft tid og valgt fritidsfiskeriet!                                                                                                                                

De har i høj grad været med til at øge 
antallet af fritidsfiskere og med et 
Fritidsfiskekort.
Vi skal alle tage Coronaen alvorligt, - 
men at den har smidt en ”sidegevinst” 
af! Hvem havde troet det den gang 
at det hele startede. I Dansk Fritidsfi-
skerforbund kunne vi i 2020, ligeledes  
konstatere at vi passerede over 2000 
medlemmer.

I nedenstående statistik kan du se, at 
sidste år var vi 69 flere end for 15 år 
siden! Hvor det i perioden har gået 
op og ned.

Fritidsfiskeriets medlemstilgang vender 
med pilen opad! 

2005-32.601 2006-33.368  2007-33.351  2008-34.703   2009-34.252  2010-33.664  2011-33.808  2012-33.136    
2013-33.032 2014-32.412 2015-31.695 2016-31.502 2017-31.091 2018-29.497 2019-28.059 2020-32.670

Fritidsfiskere i alt fra 2005 – 2020
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Deres formand Jens Weinrich, skriver til bladet: 
Da Alleshave Baadelaug er ny lokalforening under Dansk 
Fritidsfiskerforund tænkte vi, at man i de øvrige lokalfor-
eninger vil være interesseret i at høre lidt nærmere om, 
hvem er vi? 
Alleshave Baadelaug blev stiftet den 8. april 1989 og er 
hjemmehørende i Kalundborg Kommune. Foreningen om-
fatter p.t. 85 aktive medlemmer samt nogle få støttemed-
lemmer med en aldersspredning mellem 12 og 90 år. For-
eningens 1. medlem og medstifter af Alleshave Baadelaug 
er fortsat medlem og ”still going strong” som fritidsfisker.

Alleshave Baadelaug, der er beliggende i den vestlige del 
af det fredede naturområde kaldet ”Eskebjerg Vesterlyng” 
med udsigt til Nekselø, er et bådelaug i ordets oprindelige 
betydning, hvor eneste faciliteter er et slæbested, et græ-
sareal med bådoplagsplads, samt mulighed for parkering. 
Der er således hverken klubhus, toilet eller anløbsbro. Der 
en stor bredde i medlemsskaren, der fordeler sig mellem 
fritidsfiskere med interesse for garn- og rusefiskeri, stang-
fiskere, kajak- og kano entusiaster samt medlemmer der 
blot enten vil nyde den dejlige natur eller sejle en tur rundt 
i området.

Alleshave Baadelaug har i gennem årene bl.a. medvirket 
til udsætning af pighvar og åleyngel – en aktivitet som vi 
stadig interesserer os for, og som vi fortsat meget gerne 
deltager i, hvis mulighederne byder sig.

Som følge af de sparsomme faciliteter, er det naturligvis 
begrænset, hvor mange aktiviteter vi kan tilbyde, men vi 
har i de seneste 2 år afholdt en maritim dag kaldet ”Klap 
en Fisk”, hvor vi indbyder interesserede i alle aldre til at be-
søge os og prøve kræfter med fiskeriet. Her kan man bl.a. 
se, hvad der i nattens løb er gået garnfiskerne net, hvordan 
fisken blive renset og flået, og endelig er der mulighed for 

at smage på fangsten. Der er desuden mulighed for en sejl-
tur i bugten ligesom børnene har mulighed for at forsøge 
sig med dafniernet og krabbestænger.

Hvis nogen er interesseret i yderligere oplysninger om 
Alleshave Baadelaug, kan man besøge vores hjemmeside - 
www.alleshavebaadelaug.dk hvor der også er mulighed for 
at se billeder og læse presseomtalerne fra nogle af vores 
arrangementer. Interesserede er naturligvis også meget 
velkomne til at aflægge os et besøg.

Ring blot i forvejen tlf. 23 42 66 55. 

Vi hilser ny lokalforening velkommen
ALLESHAVE BÅDELAUG & FRITIDSFISKERFORENING
Foreningen har med sine ca. 90 medlemmer været medlem hos Dansk Amatørfiskerforening 
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

Yacht-Pool Danmark A/S
Vinkelvej 9 . Dk-6100 Haderslev

Tel. +45 7022 8070 . Fax +45 7022 8060
Internet: www.yacht-pool.dk . E-mail: info@yacht-pool.dk

CVR 32283020

Y ACHT -P OOL
I N T E R N A T I O N A L

Bestil forsikringstilbud på www.yacht-pool.dk eller tlf. 7022 8070

Axus Nordic A/S
Vinkelvej 9 . DK-6100 Haderslev

Tlf. +45 7022 8070
www.axusnordic.dk - info@axusnordic.dk

CVR 39281473

Bestil forsikringstilbud på www.axusnordic.dk eller Tlf. +45 7022 8070

HUSK AT SIGE SIG AT DU ER ”MEDLEM”
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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  

Dansk Fritidsfiskerforbund øger 
medlemsskaren!
Der er kommet 209 nye til på godt 5 måneder, - og ud 
af det er bl.a. at,- siden sidste blad 2.21 har der været en 
tilgang på 119 medlemmer. Det er tilfredsstillende at vores 
medlemskampange har en virkning hos fritidsfiskerne der 
ikke er medlem.

Læs på side 27 medlemskontorets bemærkninger til den-
ne fremgang.

Fritidsfiskeri er ikke bare fiskeri!
- af Bruno Müller
Man får ro til hovedet, når man er ude på havet,- og det er 
totalt afslappende at tage ud at fiske. Hvis man nu ikke får 
”den fangst”, så kan man jo bare sidde og kigge på havet og 
høre på mågerne, der er lidt utilfredse med ”den fangst”!
Det er bare virkelig lykken! Man får ladet batterierne helt 
op. 

Samtidig er der jo lidt spænding i det. Fanger man nu det i 
garnet til et måltid der hjemme? Eller, det er vel heller ikke 
det vigtigste aspekt for mig.
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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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Flydeliner, blyliner og fletliner fra eget fletteri • Flagbøjer, ankre mm 
• Beklædning, gummitøj, støvler, thermokedeldragter mm • Net knudet/knudeløst

Mørenot Denmark A/S 
Havnepladsen 16, Hvalpsund 
9640 Farsø, Danmark

Tlf. +45 98 63 81 88
www.morenot.com/denmark 
e-mail: info.denmark@morenot.com

ALT TIL FRITIDSFISKERI
Hvalpsund Net har skiftet navn, men tilbyder fortsat 

et bredt udvalg af produkter til fritidsfiskeri:  
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Referat fra Forretningsudvalgsmøde den 6.maj 2021
Søsportens Sikkerhedsråd – Referat fra Rådsmøde DFF tager afstand fra Danmarks Naturfredningsforening Til inte-

resserede i Hummerfiskeri i Limfjorden
Rønnerposten nr. 2 er kommet i bladkasserne

”Mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand”
HØRING om ny periode for ålefiskeri 2021/2213. 

Ulovligheder i Øresund      
4.334 nye fritidsfiskere i Danmark

    Tjek mindstemål & Fredningstider
    Marint virkemiddel

    Vejledning om udsætning af fisk i saltvand
     ”Fritidsfiskerne kan sejle med EL-Motorer”

    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

   Vil beskytte havbunden i Kattegat
   EU forslag til Natura 2000 områderne

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Markant periode for salg af Fritidsfiskertegn!

Overraskende medlemstilgang i Dansk Fritidsfiskerfor-
bund med sine godt 2000 medlemmer og Gruppen Dansk 
Fritidsfiskeri. 
Den mest uventede tilgang af flere fritidsfiskere i Danmark, 
kommer fra Fiskeristyrelsen der oplyser, at der på lands-
basis har været en stigning på ikke mindre end 4.334 nye 
som har tegnet Fritidsfiskertegn, hvor man må kalde det 
usædvanligt.
Fritidsfiskertegnet er i en markant periode af salg! Fiske-
ristyrelsen fortæller ligeledes 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! 
Det er svært at forklare hvad denne positive tilgang skyl-
des, men umiddelbart tør redaktionen godt vædde ti ”Sol-
stegte rødspætter” på,- at det må være Corona-perioden 
der påvirker denne positive medlemstilgang!

I Dansk Fritidsfiskerforbund har det med vores Med-
lemskampange givet os et solidt og ajourført kendskab til 
medlemmer og ikke-medlemmer Vi har f.eks. på en kon-
struktiv og god facon fået viden om organiserede og ikke 
organiserede fritidsfiskere.
Det gik på et kendskab til,- og vurdering af nuværende af 
det fremtidige fritidsfiskeri, og deres ønsker og holdninger 
til fremtidige indsatser. Medlemskampangen! Især hos 
Gruppen Dansk Fritidsfiskeri har det givet hele vores orga-
nisationen en værdifuld viden, og de har dermed udgjort 
en vigtig referenceramme og målepunkt i forhold til at 
udvikle og eventuelt justere eller omstille initiativer.
Derfor! Hvis vi alle stod som en stærk organisation,- kunne 
vi sammen nå målsætningen med endnu bedre vilkår for 
fritidsfiskeriet i Danmark:
Prøv at overvej en indmeldelse!

Lige nu en stigning på 4.334 af nye fritidsfiskere i Danmark 
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Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte 
Dansk Fritidsfiskerforbund, hver gang du tanker. Og vigtigst 
af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores forening – 
OK betaler hele beløbet.
Du støtter vores forening med 5 øre/liter – uanset om du 
bestiller et OK Benzinkort eller betaler med OK-appen. Når 
nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores 
forening en ekstra bonus på 200 kr.  
Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. 
Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i 
App Store eller Google Play.
Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 
20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Dansk Fritidsfi-
skerforbund nu. Og så sørger de for at ændre det.

Ekstra støtte til din klub med OK Mobil og OK El
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til vores 
forening. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores 
forening med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle 
OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil.
Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra 
OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du 
tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring 
til OK på 70 10 22 33, så sørger de for det hele.

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Bjarne Christensen på 21803612 eller 
bcnr1@webspeed.dk. 

Støt forbundet hver gang du tanker!

Farvel til Mads Christoffersen DTU Aqua 
- af Bruno Müller

Vi har fået besked om at en god sam-
arbejdspartner, Fiskeplejekonsulent 
Mads Christoffersen har opsagt sin 
stilling ved DTU Aqua pr. 30. april 2021.

Mads blev ansat ved DTU Aqua den 1. 
januar 2014 og i de godt seks år har 
været en fremragende god konsulent 
og til stor gavn især i vore lokalforenin-
ger.
Her på redaktionen beklager jeg 
ligeledes hans afgang, hvor jeg tænker 
tilbage på de gode indlæg , med yn-
geludsættelser og i det hele taget, det 
fascinerende liv under havoverfladen i 

danske farvande han har arbejdet med.

Vi siger 1000 tak for et godt samarbej-
de!  Han har været en god sparring-
partner, og som én som vi i den grad 
kommer til at savne. 
God vind fremover til Mads!

Ny Fiskeplejekonsulent ansat

I Skrivende stund er der dags dato 
ansat en ny konsulent, som tiltræder 
øjeblikkelig, for overlevering fra Mads.
Mads der har sidste arbejdsdag ved 
DTU d. 23. april 2021, altså med kort 
varsel.   

Undervandsjægere
Vi har fået en opfordring fra et medlem der føler sig 
generet af Undervandsjægere! 

Hvis du iagttager noget unormalt,- ud over almindelig 
UV- jagt, så kontakt :

Karl Klausen, Thy-Mors Fritidsfiskerforening. 
Skyumvej 70, 7700 Thisted 
Tlf. 60 49 59 64
Mail:karlogruth@gmail.com
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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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Af Niels Jepsen, DTU Aqua
Foto: Bruno Müller 

Skarven lever af fisk og er ekspert i at fange fisk i for-
skellige typer vand, fra havområder til små strømmende 
vandløb.
Fuglene bevæger sig ofte rundt mellem forskellige lande, 
og nu er der så mange skarv i Europa, at det skaber utallige 
konflikter pga. skarvens negative påvirkning af fiskebestan-
dene. Det er nu almindeligt anerkendt, at problemerne er 
vanskelige at håndtere uden internationalt samarbejde.
Derfor mødtes forvaltningsmyndigheder og forskere 
fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge virtuelt i 
februar 2021 for at diskutere forvaltningen af den fælles 
skarvbestand. Formålet var at udvikle et stærkere nordisk 
samarbejde om forvaltning af skarv.
- Den største udfordring for EU-landene er at styre skar-
ven, så fiskebestande og fiskeri beskyttes samtidig med, 
at kravene i fugledirektivet og habitatdirektivet er opfyldt, 
lyder det fra Per Risberg fra det svenske Miljøbeskyttelses-
agentur.
- Der er behov for et stærkt samarbejde for at udveksle 
oplysninger om effektive forvaltningsforanstaltninger for at 
reducere skarven. På denne måde kan forvaltningen udvik-
les hurtigere i landene og blive mere adaptiv. Det langsig-
tede samarbejde bør omfatte hele Østersøen, siger Marina 
Nyqvist, driftsleder i Österbottens Fiskarförbund.
- I Danmark, hvor vi har styret skarver i årtier, risikerer vi 
stadig at miste for mange sårbare vandløbsfisk hvis vi ikke 
forvalter arten sammen i samarbejde med andre lande, 
siger forsker Niels Jepsen ved DTU Aqua. Han arbejder 

meget med de problemer, skarven skaber for fiskebestan-
dene, og deltog derfor i det nordiske møde.

Forskellig tilgang
Forvaltningen af skarver i de nordiske lande er meget for-
skellig. Der er store variationer i, hvordan Danmark, Sveri-
ge, Finland og Åland fortolker EUs fugledirektiv, og hvordan 
de anvender mulighederne for at give regulerings-tilladel-
ser. Derudover har Norge som ikke-EU medlem sine egne 
nationale rammer for skarvstyring.
På mødet drøftede de fortolkningen af EU’s Fugledirektiv, 
anvendelsen af reguleringstilladelser og hvilke erfaringer, 
der kan drages fra den europæiske forvaltning af gæs.
På trods af forskelle i administration blev muligheder for 
samarbejde drøftet, både i administration og forskning 
i opfølgning på forskellige typer tiltag. Landene deler de 
samme konflikter og problemer, som skarven forårsager, 
og til en vis grad de samme fugle.
Mødet var det andet nordiske møde inden for Österbot-
tens Fiskarförbunds projekt, og er finansieret af Nordisk 
Ministerråd med det formål at indlede samarbejde og 
videns-udveksling mellem forvaltningsmyndigheder og 
forskere i de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og 
Danmark.
Der er stor interesse fra både forvaltning og forskning for 
at udvikle det nordiske samarbejde yderligere. På kom-
mende møder vil der være fokus på planlægning af konkre-
te skridt mod et fælles forvaltningsgrundlag.

Nordisk samarbejde for bedre fælles 
forvaltning af skarv
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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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ALLESHAVE BÅDELAUG & FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND Jens Weinreich, Rugtvedvej 18, 4470 Svebølle, Tlf. 2342 6655, formand@alleshavebaadelaug.dk
KASSERER  Ingrid Weinreich, Rugtvedvej 18, 4470 Svebølle, Tlf. 2128 5908, kasserer@alleshavebaadelaug.dk

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

Generalforsamling d. 19-5-2021 
Så lykkedes det endelig at få gennemført vores generalforsamling. 
Da der p.g.a Corona ikke havde været afholdt generalforsamling i 2020, startede vi med lige at gennemgå regnskabet for 2019, som 
viste et overskud på kr. 5451,- og en medlemstilgang på 15 nye medlemmer, så vi den 31-12-19 havde 175 medlemmer. Vedr. 2020, 
Formanden orienterede om de få aktiviteter der havde været i året pga. Corona pandemien, aktiviteterne havde været små og en del 
møder i diverse udvalg har været aflyst. Indløsning af fisketegn er steget meget fra 2019 til 2020.  Ålehandlingsplanens mål var blevet 
nået, med en reduktion på 50 %, og ruseforbud yderligere fra 1 dec. til 28 feb. Således at heller ikke torskeruser må bruges i perio-
den. Der er ikke planer om yderligere reduktion. Disse planer kan dog ændres da der er arbejde i gang fra forskellige i EU samt andre 
politiske organisationer, der arbejder for en totalfredning i en periode. Skarvhandleplanen blev nævnt, og her har Danmarks tilvækst 
af 70 nye havørneunger lavet et godt indhug i skarvbestanden, Sælproblematikken var oppe, og der er givet få tilladelser til regulerin-
ger, der dog ikke batter ret meget. Kontrollen meddeler at mængden af kontrolsager en faldet drastisk. Regnskabet viste et overskud 
på kr. 5.528,-, en ny egenkapital på kr. 54.373,-. og et budgetteret overskud i 2021 på 2850 kr. medlemstilgang på 7 nye medlemmer. 
Ingen indkomne forslag, ingen der ønskede at stille op til best., så undertegnede blev genvalgt til formand, kasserer og sekretær. 
Venlig hilsen Bjarne Christensen, formand.

Medlemmer der endnu ikke har tilsendt formanden deres mail adresse bedes gøre dette hurtigst muligt til bcnr1@webspeed.dk

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Der holdes generalforsamling den 4. september 2021 på Bechs hotel i Tarm.
Arrangementet starter med spisning kl. 12.00 ( gule ærter med tilbehør )
Selve generalforsamlingen starter kl. 13.00 hvor alle medlemmer er velkomne uden tilmelding.
Dagsorden ifølge vedtægterne, efterfulgt af besøg af Fiskeri kontrollen.
Mødet slutter som sædvanlig med udlodning af diverse gaver.Af hensyn til maden, bedes man tilmelde sig til bestyrelsen senest den 
28. august 2021. 
På bestyrelsens vegne, Arne Mogensen, formand

Tekst: Bruno Müller
Selv om EU Kommissionen siger at en Total-fredning ikke 
er nødvendig, så langer Danmarks Naturfrednings forening 
(DN) ud og vil have dette fiskeri stoppet.
En holdning der går ud på at mange tusinde erhvervsfiske-
re i Europa, og her iblandt de danske ville miste enten hele 
eller dele af deres indkomst, hvis de ikke kunne fiske efter 
ål.
I Dansk Fritidsfiskerforbund føler tager vi at tage stærkt 
afstand fra DN´s ageren,- og vil anbefale dem ”Score billige 
medlemspoint på anden vis.”

FRITIDSFISKEREN har kontaktet Danmarks Fiskeriforening 
(DFPO) for at høre deres synspunkt og bestyrelsesmedlem, 
Allan Buch siger:- Vi ser selvfølgeligt alvorligt på den hetz 
DN driver mod ålefiskeriet, men er selvfølgelig fokuseret på 
erhvervsfiskeriet. Fra erhvervets side mener vi, at ålebe-
standen er på vej op. Vi ser  små i blandt andet rejeruser-
ne.Ligeledes er de meldinger vi får fra fiskerne, at der har 

været væsentligt bedre optræk af glasål de senere ål.Fra 
erhvervet side er det stressende for de få ålefiskerne der 
er tilbage, at de ikke engang kan planlægge et år frem af 
gangen. Derfor ser vi gerne så en model, der muliggør ge-
nerationsskifte, og at vi lige nu har sat gang i et arbejde for 
at udarbejde et konkret forslag til, hvordan ålelicenserne 
kan gøres overdragelige. Det er vores tanke, der skal findes 
en model, der både sikrer, at ålebestanden fortsat udvikler 
sig i bæredygtig retning nogle af landets fiskere samtidig 
kan få glæde af fiskeriet sådan, at fiskeriet ikke uddør.Set 
fra DFPOs side er det vigtigt alle respekterer reglerne og 
arbejder i forhold til den nationale åleplan. 

FRITIDSFISKEREN har bedt Michael Ingeman, DTU AQUA, 
om en kommentar til sagen og venter fortsat svar.

Ålefiskeri er tilladt selv om den er truet

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening
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Antallet af unge ål er faldet med 98 
procent: Alligevel bliver den stadig 
fisket
 
Danmark skal lukke for fangst i ålens 
migrationsperiode, og helt forbyde 
fritidsfiskeri af den stærkt truede fisk, 
mener Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Det betyder, at både fritidsfi-
skere og erhvervsfiskere ikke må fange 
ål tre måneder i træk. Men desværre 
har Danmark i flere år lagt forbudspe-
rioden forkert.
Ålen er på mange måder et fantastisk 
dyr. Vi ved fra fossilfund, at den har 
eksisteret i mindst 40 millioner år, og 
alligevel er dele af dens livscyklus sta-
dig omgærdet af mystik. Vi ved dog, at 
ålen er gået fra at være en af de mest 
almindelige fisk i Danmark og resten 
af Europa til at være kritisk truet på 
blot få årtier.
Antallet af glasål (det vil sige unge ål) 
ved de europæiske kyster er faldet 
med 98 procent siden 1980. Ålen er 
rødlistet af den internationale na-
turfredningsorganisation IUCN som 
kritisk truet, og i næsten to årtier har 
Det Internationale Havundersøgel-
sesråd, ICES, opfordret verdens lande 
til at stoppe fangst af ål. Alligevel 
hiver vi i Danmark flere hundrede 
ton ål op af hav og sø – om året.                                                          
Danmarks Naturfredningsforening 
arbejder for mere bæredygtigt fiskeri 
samt at beskytte en tredjedel af havet, 
så havlivet kan få ro!

Rovdrift på ålen skal forbydes 
I et forsøg på at redde den stærkt tru-
ede ål har EU indført forbud for fangst 
i ålens migrationsperiode, altså det 
tidspunkt, hvor ålen migrerer gennem 
Europas havområder for at svømme 

5.000 kilometer til Sargassohavet for 
at gyde.

Det betyder, at både fritidsfiskere 
og erhvervsfiskere ikke må fange ål 
tre måneder i træk. Men desværre 
har Danmark i flere år lagt forbud-
sperioden forkert. Den ligger nemlig 
fra december til februar, hvilket efter 
Danmarks Naturfredningsforenings 
vurdering er ineffektivt, da den perio-
de ligger lige efter migrationen og der-
for ikke gør nogen forskel for ålene.                                                                                                           
Migrationen er i Danmark på sit hø-
jeste i oktober og november måned. 
Det vil sige, at langt størstedelen af 
Østersøens ål bevæger sig gennem 
dansk farvand i disse måneder. Det er 
i denne periode, ålen skal fredes, hvis 
lukkeperioden skal have effekt, siger 
Cathrine Pedersen Schirmer.      

Forbyd hobbyfiskeri af truet dyr
Danmark er desuden et af de sidste 
lande i EU, hvor fangst af den truede 
ål stadig er en lovlig fritidsaktivitet.
En undersøgelse fra 2017 estimerede, 
at den rekreative fangst af ål i salt-
vand lå på 109 ton. 

Andre lande passer på ålen
Genetiske undersøgelser viser, at alle 
europæiske ål tilhører den samme po-
pulation og er én bestand. Danmarks 
manglende vilje til at beskytte ålen i 
migrationsperioden påvirker derfor 
hele den truede bestand.
- Danmarks lukkeperiode har indtil nu 
ikke alene været ulogisk og ineffektiv - 
den er også usolidarisk, siger Cathrine 
Pedersen Schirmer.
Flere af de lande som ålen passerer 
både før og efter Danmark har alle-
rede indført optimale lukkeperioder, 

for eksempel Portugal. Irland har helt 
fredet ålen. Litauen har forbudt al 
erhvervsfiskeri af ål ved kyststræknin-
gen.
- Men mens disse lande gør deres, kan 
de stå og se på hvordan den truede ål 
stadig fiskes i stor stil længere oppe, 
eller nede, ad åen hos os. Det klæder 
ikke et land, der ellers har høje ambi-
tioner for biodiversitet og bæredygtig-
hed, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Køb af ål
Mange supermarkeder i Danmark 
sælger ikke ål, netop fordi ålen er 
kritisk truet. Men i nogle forretninger 
og fiskehuse kan vilde ål stadig købes. 
Ålene kan også komme fra opdræt 
på land. Der er dog kun få åleopdræt 
tilbage i Danmark, da opdrættene 
kræver fangst af de unge glasål. De 
fleste åleopdræt udsætter ål igen for 
at bidrage til at styrke ålebestanden. 
Det er dog stadig uvist, om tiltaget er 
nok til at opveje for den skade, men 
ved fangsten påfører ålebestanden. 
Derfor har supermarkeder, der har 
stoppet salg af vilde ål, også stoppet 
for salg af ål for opdræt, da disse indi-
rekte kan medvirke til at true ålen ene 
er baseret på telefonsamtaler og kan 
være langt højere.
Der er ikke krav om indberetning af 
ålefangst for fritidsfiskere i Danmark, 
og der er ingen grænser for, hvor 
mange ål de må fange. 
- I Danmarks Naturfredningsforening 
finder vi det dybt kritisabelt, at Dan-
mark tillader ubegrænset fritidsfiskeri 
af et kritisk truet dyr. I vores naboland 
Sverige er det rekreative ålefiskeri for-
budt året rundt. Vi opfordrer til sam-
me løsning i Danmark, siger Cathrine 
Pedersen Schirmer.

Danmarks Naturfredningsforening ”Langer ud” 
Med meldingen om, at de mener helt at forbyde fritidsfiskeri af den stærkt 
truede fisk, forsøger de forfejlet at puste en forargelse op i 
befolkningen.
Medens de i deres ivrighed forsøger sig på fritidsfiskeriets fiskeri, glemmer de det at nævne vores egen og 
DTU Aqua’s indsats for at bevare bestanden.
I Dansk Fritidsfiskerforbund har vi aldrig hørt eller skrevet om at i næsten to årtier har Det Internationale 
Havundersøgelsesråd, ICES, opfordret verdens lande til at stoppe fangst af ål.
Danmarks Naturfredningsforening skriver:
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Nyt fra medlemskontoret
Den positive tilgang af nye medlemmer fortsætter, 

i det at der siden det sidste blad er kommet 129 nye 
der gerne vil være organiseret fritidsfisker. 

Vi ønsker dem velkommen.

Ålefiskeri 2021 - HØRING OM ÅLEFISKERI
Vedlagt link til høringsportalen for høring vedr. udkast til 
bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekre-
ativt ålefiskeri i saltvand fra 1. december 2021 til og med 
28. februar 2022. Høringsfrist: 10. maj 2021. 

Læs Høringsportalen på dette Link:  https://hoeringsporta-
len.dk/Hearing/Details/65022

Kæntringsulykke i starten af april
Han kom på Rigshospitalet hvor han døde, efter at hans 
fiskekutter søndag eftermiddag kæntrede ud for stranden 
vest for Gilleleje. Det var fra stranden at man opserverede 
at der var noget galt,- og man alarmerede myndigheder-
ne,- og en redningshelikopter blev sat ind i aktionen.
Da man fik den 50 årige op fra vandet så det ud til at der 
var en chance for overlevelse, men senere blev det med-

delt at han udåndede på Rigshospitalet. Der er foreløbig 
ingen forklaring hvor kutteren kæntrede. I følge sidste 
oplysninger fra redningsfolkene, havde han ikke nået at få 
redningsvesten på,-og lå med hovedet ned af i vandet.

Redaktionen: Vedkommende forulykkede var ikke med-
lem hos Dansk Fritidsfiskerforbund.

Endnu mere åbenhed i forbundet
Hensigten med mere åbenhed er, at så mange som mulig 
af fritidsfiskere får indblik i vores forbund og over de 2000 
medlemmer. Se hvad vi arbejder med ,-for bedre vilkår for 
fritidsfiskeriet.
Det er besluttet, at i fremtiden vil referater fra Forretnings-
udvalget(FU) og Årsmødet kunne ses af alle. 
Foruden her i bladet vil de kunne ses på hjemmesiderne 

www.fritidsfiskerforbundet.dk og Gruppen Dansk Fritidsfi-
skeri (På Facebook)
Ved nyt referat vil Gruppen få det oplyst og henvist til at 
læse det på forbundets hjemmeside!
Du kan allerede starte i dag hvor referatet fra FU´s møde i 
maj 2021 er lagt ind på forbundets hjemmeside og som du 
ser,- her bladet!

Af: Arne Svenningsen                         
Jeg husker at det er kun stangfisker/
pensionister der er fritaget! I 2020 
inddrog kontrollen mine garn selvom 
de var lovlig sat , jeg hentede dem ved 
kontrollen i Kolding og fik en bøde på 
3års fisketegn da jeg ikke havde betalt 
i 3 år. Jeg var 72 år sidste år og troede 

at jeg havde været god af mig at beta-
le i 5 år , men fiskeri- bekendtgørelsen 
er nu også svært at forstå hvis men 
ikke læser alt i bekendtgørelsen . Da 
det i den øverste del står at pensio-
nister er fritaget for fisketegn , men 
længere nede i bekendtgørelsen står 

der godt nok at det kun er sportsfisker 
der er fritaget , så jo min egen fejl at 
jeg ikke læste det og bøden på 3 års 
fisketegn var nu også meget human 
synes jeg , men synes nu at det er 
uretfærdig at det kun er stangfisker 
der ,er fritaget .

Læserbrev                      
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Dumpning af slam i Lillebælt er en ommer!
Af :Carl Kristensen, Mosevangen 12, 
Lunderskov
 
Etablering af stenrev er en god idé, 
men der er lang vej igen for havmiljø-
et i Lillebælt, mener læserbrevsskri-
benten. 
Nye stenrev og dumping af slam er et 
af de paradokser, man finder i vores 
behandling af Lillebælt.
Det er yderst positivt, at man etable-
rer nye stenrev i bredningen i Lille-
bælt, og  isoleret set er det super godt 
for  både fugl og fisk.
Men der er jo lang vej igen, for at vi 
får en naturlig bestand af fisk i Lille-
bælt igen.
Den samlede udledning af miljøfrem-
mede stoffer og kvælstof - hvor det 
så end kommer fra, er alt, alt for stor. 
Katastrofalt stor.
Det går ud over de bundlevende fisk 
som skrubbe, ising og rødspætte, og 
det går ud over torsken, som også 
lever ved bunden.
Det er flere år siden, at man har  
kunne fange andet end sporadiske 
forekomster af de arter. Helt tilbage til 
2015 faktisk. 
Lige før branden på Fredericia havn 

var der fisk at hente. Lige efter, og si-
den da, har det været spild af tid blot 
at forsøge. Jo, vi kan fange en ørred, 
og ja, vi kan fange hornfisk og makrel-
ler i sæsonen.
Men de fisk lever i den frie vandsøjle, 
det man kalder pelagiske fisk, og de 
er ikke afhængige af forholdende på 
bunden. Men også blandt dem er der 
langt færre forekomster end tidligere.
Man hører ofte at Lillebælt er hjem-
sted for den tætteste bestand af 
marsvin, men den optælling må være 
nogle år gammel, for tidligere så man 
virkelig mange af dem, når man var på 
fisketur.
Man ser dem stadig, men slet ikke 
i det antal. De lever af pelagiske 
fisk som f.eks. småsild. Det er min 
påstand, at de også er gået meget 
tilbage.
Der er da også bred enighed om at 
Lillebælt har det skidt.
Men på toppen af alle de andre 
ulykker, vil man også dumpe gift- og 
tungmetalholdig slam fra Kolding in-
derfjord ude ved indløbet til Lillebælt, 
fordi der skal bygges en ny bydel, 
Marina City. Jeg er absolut ikke imod 
fremskridt, og Marina City kan blive et 

stort plus for Kolding.
Men når man siger, at det er for dyrt 
at gøre andet ved slammet end at 
dumpe det, så er det en ommer. Dem, 
der vil bygge og bo ved Marina City, 
må betale hvad det koster at få slam-
met miljøbehandlet på land. Alt andet 
er totalt utilstedeligt.
At der overhovedet fandtes en “klap-
plads” ved Trelde kom bag på mig, da 
jeg fandt ud af det. Men det forklarer, 
hvorfor slæbestedet ved Lyngsodde 
hele tiden sander til. Det har det ikke 
gjort før - men inden for de sene-
ste par år har det gentaget sig flere 
gange.
Når man hælder sand og mudder ned 
gennem vandsøjlen, vil en stor del af 
materialet sprede sig med strømmen. 
Det er jo logik. Og der er kraftig strøm 
i Lillebælt. Og hvor der så er små vige 
og fremspring, ja dér vil det lægge sig. 
Også bag naturlige banker og sten.                                                                             
Og da strømmen skifter mellem kraftig 
sydgående og kraftig nordgående, så 
ligger det blot og flytter sig lidt frem 
og tilbage.

Læserbrev!  
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Nu skal det være slut med konflik-
terne med hollandske bomtrawlere i 
Skagerrak.
Det fremgår af en ny aftale, som Dan-
marks Fiskeriforening PO har indgået 
med sine to hollandske søsterorgani-
sationer. Det skriver Danmarks Fiskeri-
forening i en pressemeddelelse.
Den nye aftale vækker glæde hos Dan-
marks Fiskeriforening PO, der længe 
har arbejdet for at få begrænset stør-
re bomtrawleres aktiviteter kystnært 
i Skagerrak, da bomtrawlere gentagne 
gange har været årsag til konflikt med 
det kystnære fiskeri i Danmark og 
samtidig skadet fiskeriets image.
- I Danmarks Fiskeriforening arbejder 
vi hårdt for at sikre et bedre havmiljø. 
Derfor har vi i samarbejde med DN 
foreslået 10% urørt hav. Og med den 
her aftale tager vi endnu et skridt i 
retning mod et bedre havmiljø. Vi er 
nået til enighed med vores hollandske 
kollegaer om at begrænse fiskeri med 
bomtrawl langs kysten i Skagerrak, 

og det bør blive en gevinst for hav-
miljøet og være til gavn for dansk og 
hollandsk fiskeri, siger formand for 
Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik 
Andersen.

Tager sagen i egen hånd
Aftalen er højaktuel, da Folketinget 
i denne uge skal behandle et beslut-
ningsforslag, der har til formål at 
pålægge regeringen at arbejde for, 
at EU forbyder demersalt fiskeri med 
bomtrawl i Nordsøen og Skagerrak. 
Et forbud skal nemlig komme fra EU, 
da det er gennem EU's fælles fiskeri-
politik, at det er fastlagt hvilke fiske-
redskaber, der må fiskes med i alle 
EU-farvande, herunder Nordsøen og 
Skagerrak. Det er en del af forklarin-
gen på, at fiskerierhvervet nu tager 
sagen i egen hånd.
- I dansk fiskeri sætter vi en ære i at 
tage ansvar. Det gælder for fiskeriet 
såvel som for havmiljøet. Det har vi 
altid gjort, og det vil vi fortsætte med. 

Derfor har vi valgt at tage sagen i egen 
hånd, og gennem dialog med vores 
hollandske kollegaer, har vi indgået en 
frivillig aftale, som jeg er rigtig tilfreds 
med, udtaler Svend-Erik Andersen.
Den frivillige aftale mellem fiskeriorga-
nisationerne indebærer, at alt fiskeri 
med bomtrawl inden for 12 sømil fra 
den danske kyst i Skagerrak ophører. 
Derudover har parterne også aftalt, at 
de såkaldte kædemåtter ikke længere 
må bruges i Skagerrak i alle fiskerier. 
Brug af kædemåtter er meget bela-
stende for havmiljøet og gør, at man 
kan komme til at fiske, hvor fx et 
almindeligt bomtrawl ikke kan fiske.

Ny aftale mellem danske og hollandske fiskeriorganisationer.
Den skal begrænse fiskeri med bomtrawl langs kysten i Skagerrak.
Det skulle gerne give” lidt ro” når der garnfiskes!

Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, 
får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes 
inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samti-
dig se egen position i forhold til de nærliggende frednings-
bælter.
På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af 
fredningsbælterne under fisketuren.

I et fredningsbælte er fiskeri helt eller delvist forbudt – 
hele året eller i bestemte perioder. Formålet med fred-
ningsbælter er primært at beskytte fisk på steder, hvor de 
under vandring samles i store flokke, og hvor de derfor er 
særligt lette at fange. Det kan f.eks. være ved udmundin-
gen af en å eller ved en sluse.

Som fritidsfisker langs kysten skal man naturligvis vide, 
hvor disse fredningsbælter findes, så man undgår at fiske 
ulovligt. 
Her kan Fangstjournalens app være en hjælp både før og 

under fisketuren. Før fisketuren kan man orientere sig om 
fredningsbælternes placering via et kort, som man finder 
under "Viden" i appens menu. Under fisketuren kan man 
nemt se sin egen position i forhold til nærliggende fred-
ningsbælter og få en alarm, hvis man starter en fisketur 
indenfor 5 km af et fredningsbælte.

I appens menu som hedder ”Viden” kan man nemt udfor-
ske, hvor kystens fredningsbælter findes.

Nu er det nemt at holde styr på 
fredningsbælterne        
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Af: Karl Klausen, Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Lysterfiskeri har været kendt her i landet helt tilbage fra 
vores forfædre i stenalderen, hvor befolkningen ernærede 
sig som jægere, fiskere og samlere, og op gennem tiden til 
i dag, hvor redskabet er forbudt.
Det første man anvendte var nok tilspidsede eller kløfte-
de grene, så efter en tid er den en, som ser hvor effektiv 
den er, han lægger hovedet i blød, bygger videre i andre 
materialer, som ben og tak forsyner redskabet med udskår-
ne modhager eller små skarpe flintesten. Efterhånden som 
metallet vinder frem gennem tiderne ses en kæmpe i ud-
vikling af lysterne lige fra piglysterne til savlysterne.Der var 
næsten en lyster til ethvert fiskeri, lige fra flynderne til, ål ,  
gedder  ørreder og aborrer.  Den fjederbelastede ålesaks er 
også en variant. Fiskeriet trak i folkene i de kystnære huse, 
mange havde mindst et sæt stangetømmer hængende 
under udhænget.

Mit første møde med ovennævnte var som 4 årig i 1955. 
Min mor og søster tog og mig ud på isen i Dragstrup Vig i 
Limfjorden, hvor min far og andre stangede ål. spændende 
var det, hvad der sad i det dobbelte Skyumjern for enden 
af det 24 alen lange granspire, der var høvlet og sammen-
tømret af 3 dele. Efter lidt flere år på bagen, kunne jeg 
komme med i den fladbundede kåg, enten som tilskuer 
eller ved årerne. Min far stod så i stævnen med piglysteren 
klar. Vandet var klart, med sigtbarhed helt ud til kanten 
mellem grund og bløden. På en god dag sås flere ål stik-
kende deres haler ud fra de store flade stenklør. Flere af jer 
læsere ved hvad der kan ske, hvis man hugger efter en ål 
lodret ned foran stævnen, med båden i drift! Det lykkedes 
da også at læsse den gamle af en enkelt gang, dog kun på 
1,5m vand. Ingen skade sket, kun cigaretten og ålen overle-
vede ikke.

Indtrykket satte sig fast, og mange timer med lyster og 
ålejern i forskellige sammenhænge blev en del af mit 
fiskeri, enten sammen med min far samt andre ved fjorden 
eller alene. Jeg havde en fiskestang i bambus med fast 
hjul, kun egnet til molefiskeri eller fra Vildsund Broen, men 
Nystrups  Købmandshandel, der også opkøbte vildt og fisk, 
havde et lille udstillingsvindue, som trak i mig  hele tiden, 
deri  stod en 9 fods glasfiberstang med kastehjul, snøre 
samt en Torpedo blink .Skønne sager for en 12 årig dreng 
uden formue. Handlet blev der med 2 kr. i udbetaling 
resten 38 kr. skulle afdrages i fisk. Vores parcel stødte op 
mod Skiveren Å. Åen havde en fin opgang af havørreder, 

her kom saksen i brug når jeg sneg mig ud på landmænde-
nes broer, herunder stod de fine ørreder og stirrede mod 
strømmen, lette at stange, lovlig? Næppe! det lykkedes at 
indfri gælden inden foråret begyndte. 
                     
Gennem årene i vintermånederne måtte også sivbælterne 
i åen gennemsøges for ål, men den mudrede smag, gjorde 
nu at de helst skulle afhændes.
I Vildsund blev stangtømmeret for de flestes vedkom-
mende brugt i isvintre, men en mand var så tosset med 
stangtømmeret. at når efteråret satte ind fik han uro, 
et af årene, som ansat i et tømrerfirma kommer meste-
ren hen til ham med beskeden om arbejdssituationen 
de næste måneder og at han blev nok til at opsige ham.                                                       
Manden reagerede omgående med svaret, tak - hellere i 
dag end i morgen! Ålesaksen dominerede her ved fjorden, 
og havde afløst savlysteren også kaldet (hårdbundsjernet), 
som det foretrukne ålejern  ved blindstangning enten fra 
båd eller is. Ålesaksen havde den fordel at kunne justeres i 
hårdhed alt efter bundens beskaffenhed, der kunne købes 
2 fabrikater, en vi kaldte Furbosaksen, den var lidt klejnere 
og slankere, end Skyumsaksen, som var den bedste. Begge 
typer fandtes som både enkelt og dobbelt. Enkeltsaksen 
hørte grundstangningen til, og omvendt dobbeltsaksen 
til de større dybder. Fiskeriet blev delt med piglyster om 
sommeren hvis fjorden var blank. 

Petromax-lygten tillige mellem benene ved nat. Saksene 
efterår og vinter . Inden jeg fik mit eget sæt, kunne en lille 
aftentur på isen i måneskin godt være god for lidt ål, når 
stangerne havde holdt fyraften men efterladt deres udstyr, 
for igen at starte dagen efter. Stanges skulle der og det 
blev der, historier om alle de ål man fangede andre steder 
nåede vore ører så ja udflugter med tvivlsom succes. 

En skal dog med her, jeg var fyldt 19 år havde det bedste 
grej. hvor stangtømmeret bestod af knastfri fladtømmer 
forneden med den nye dobbelte Skyumsaks, topenden 
en kraftig men let Tonkingstang, Året er 1969/70 fjorden 
bliver islagt før jul med drivis, hvilket sammen med hård 
frost hurtigt gjorde isen sikker. Efter gennemstangning af 
de hjemlige felter, forlader vi 5 mand Thy og drager mod 
Salling, nærmere bestemt Grynderup.

Manden fra før havde en lukket Folkevogns Rugbrød. i den 
drog vi af sted til færgerne Pinen og Plagen, der stod for 
overfarten på Sallingsund, flere ture frem og tilbage blev 
det til, og en lille rutine med at passageren ved siden af 

Læserbrev!  
Små glimt fra livet med lyster og ålejern. 
Som jeg husker det!
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chaufføren, steg ud, sænkede tøm-
meret, så det gik ind under den foran 
holdende og tilsvarende den bagved 
kommende. Billettøren så jo selvføl-
gelig at 2 mand og 5 sæt grej ikke var i 
balance, så af og til måtte der betales 
fuld pris, 2 øl lidt cigaretter kunne 
andre gange betale for de ekstra 
passagerer. Sikke mange folk på isen 
den første dag vi var der, omkring 200, 
sågar en fotograf, der landede med sit 
lille propelfly for at få et stemningsbil-
lede i det fine solskin. Flotte ål fandtes 
i muslingebankerne under isen.               

Min fangst blev 39 pund den første 
dag, da viste slæden sit værd. Stang ål 
afregnedes med 5 kr. pundet, et godt 
supplement til min lærlingeløn på 69 
kr./uge. Efter en hel dag på isen gik 
det igen hjemad via færgerne, måske 
forbi Nykøbing Mors Rutebilstation, 
sådan hed det dengang, i dag er det 
vel Busterminal. 
Her kom folk fra byen for at møde 
stangerne i håb om køb af et måltid 
ål. Her skal lige nævnes at der også 
fandtes en pølsevogn!! Et år er vi på 
isen i Thisted Bredning, der findes en 
kalkholm ca. 800 m fra land, førhen 
et godt sted med ål i muslingerne på 
skrænterne. Inde fra land nærmer en 
fisker sig, pludselig ryger han gennem 
isen med det ene ben, får sig hevet 
op på isen for at fortsætte, men 5m 
efter igen i et andet hul denne gang 
med begge ben, op igen, så var dagen 
slut, vi så ham aldrig mere på isen. Til 
afmærkning af hullerne placeredes 
en bid af den trekantede isflage fra 
hullet mod øst, men efter koncentre-
ret stangning gennem flere dage med 

mange huller, skulle man være på 
vagt, hvis der samtidig kom et lag sne 
samt ringe frost. Til kontrol om isen 
kunne bære, løftedes isøksen over ho-
vedet for derefter, at lade den falde, 
klarede isen prøven gik vi videre, så 
med et vist interval gentoges prøven. 
Et sted mellem Thy og Mors dannede 
strømmen en usikker rende på 6-7m, 
her blev det nødvendigt at bruge tøm-
meret som gangareal, hvis vi var lidt 
tidlig ude og dovenskaben tog over-
hånd i stedet for en lille omvej.

Plumpning er egentlig et godt ord for 
fiskeri efter ål ved brug af et plum-
pejern isat en dobbeltsaks. En trærul-
le, hvori rebet kunne løbe fri af bå-
dens side blev monteret på essingen. 
2 mand med hver sit sæt plumpegrej 
fungerede bedst, så båden hele tiden 
lå med siden i vinden, hvis det så 
samtidig friskede jævnt med vinden, 
kunne det ikke blive bedre. Plumpning 
en hel dag krævede gode kræfter, 
specielt hvis ålene udeblev, modsat 
kunne et par gode træk ind over feltet 
hen på dagen tage noget af trætheden 
Nu var det før gps blev hvermandseje, 
derfor skulle landemærkerne stå rette, 
så snart de første ål sad i 
saksen sattes en bøje ud til pejling, 
på den måde holdt vi os indenfor det 
ønskede område. Vores nabo havde 
også et plumpejern, en dag mente 
han vi skulle af sted, han havde fundet 
et godt stykke tov ved havet, det så 
nu lidt slidt ud. Tovet brast efter ca. 
10 minutter og plumpejernet forlist 
på 8m vand. Eftersøgning gav intet 
resultat, så hans tid som ”plumper” 
sluttede her. Havde isvinteren været 

lang og hård, kunne vi fange blinde ål 
når solen fik magt og isen forlod fjor-
den, i den periode afsøgtes alle moler, 
under fiskekutterne samt bolværket 
i havnen så snart lejlighed bød sig, 
måske også blusning om aftenen hvis 
vejret var til det.

Overtro: Her i vores område hørte jeg 
ikke om noget særligt , dog var det en 
uskreven lov at man ikke skrævede 
over en anden mands stangetømmer 
på isen I får her et par eksempler fra 
andre steder i landet. De første ål en 
ålestanger fanger om efterår eller vin-
ter, må han ikke sælge, men selv spise 
dem, ellers får han i det år ikke held 
med ålefangsten. 

Horsens: Når man skal stange ål skal 
man have en dram med, såfremt man 
får ål ved første stik, skal man drikke 
en slurk brændevin for at forhindre at 
udbyttet skal blive dårlig.

Lolland: Hvis gamle fiskere fik en åle-
kvabbe i lysteren før ål, var han sikker 
på dårlig fangst den dag, værre var 
det hvis han fik en ulk først, så troede 
han alverdens ulykker kom over ham 
den dag. En gammel fisker havde det 
uheld, straks kastede han ulken over-
bord, hvorefter han satte sig ned, tog 
årerne og roede iland, han ville intet 
risikere.

Der kan fortælles mange flere detaljer 
og episoder omkring oplevelser på 
godt og ondt, beklædning, vanter, 
fodtøj mm, det må vi tage en anden 
gang.

Foto : Jørgen Jensen Frederkshavn
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Tekst & foto: SejlSikkert.
 
Hvert år er der 3-5 fritids- og lystfiskere, der drukner i 
forbindelse med deres fisketur. Ofte er der tale om over-
bordfald fra båden, og at fiskeren efterfølgende ikke har 
kunnet komme op i båden igen, eller at båden er fortsat 
for motor uden fiskeren. Hvis fiskeren så kun har haft 
fritidstøj og ingen redningsvest på, så kan turen jo godt 
ende alvorligt.SejlSikkert arbejder sammen med DFF 
og DAFF på at forebygge drukneulykker blandt fiskere. 
SejlSikkert er mest kendt for reklamer som ”Her fisker 
vi sikkert – Brug vesten”.Mange fiskere vil mene, at de 
jo bare fisker lige ude på fjorden, og at deres båd og 
grej derfor er godt nok. Men desværre viser Søsportens 
Sikkerhedsråds statistikker, at ulykkerne ofte sker tæt på 
land og i let vejr. Derfor er det stadig en god ide at se på, 
hvordan man forbedrer sikkerheden. SejlSikkert har derfor 
talt med Erik Pedersen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd for 
at få nogle gode råd til, hvordan man forebygger over-
bordfald fra fiskebåden, og hvordan man kan forbedre 
overlevelseschancerne, hvis man alligevel falder overbord.                                                              
Fiskebåden = din redningsbåd
En god og sikker båd er basis for en sikker fisketur. Erik 
Pedersen uddyber hvilke krav, vi kan stille til en sikker fiske-
båd:
En stabil båd og gerne lidt tung, der ligger godt i vandet. 
Det er godt, hvis båden ikke er for urolig, når man arbejder 
med fiskeredskaberne. En god flad og skridsikker dørk, 
hvor der er plads til at bevæge sig under fiskeriet fremmer 
også sikkerheden.

Sørg for at båden er søklar og helt i orden, inden du sejler 
ud. Mange assistancer til fiskere skyldes motorstop. Vand 
i brændstoffet og manglende vedligehold kan blive begyn-
delsen på en kedelig historie. Hvis du ikke selv har meka-
nisk talent, så få en kyndig marinemekaniker til du alene 
er det en god sikkerhed at få monteret en dødmandsknap 
/ strop. Mange påhængsmotorer er født med en sådan 
strop, som fastgøres på fiskeren under sejlads og stopper 
motoren ved overbordfald. Lignende ordninger kan monte-
res i forbindelse med indenbordsmotorer.                               
Det er ærgerligt, hvis man ser båden fortsætte ud i hori-
sonten efter et overbordfald.

På erhvervsfartøjer er der krav om at du får søgelænder 
/ lønningsliste er mindst 1 meter højt for at sikre mod 
overbordfald. Det øger sikkerheden væsentligt - også på 
fritids-fartøjer, at få monteret et søgelænder, så du kan 
blive indenbords, h overbalance.

En badestige, der kan udløses fra vandet, forbedrer mar-
kant muligheden for at komme tilbage på båden. En bade-
stige i god kvalitet er en overkommelig anskaffelse. Få den 
monteret mens båden er på land. Det er en god idé at øve 

i at komme op i båden ved hjælp af badestigen en som-
merdag i havnen, så du ved, hvordan du kommer tilbage i 
båden, hvis du skulle falde overbord under fisketuren.
Derudover er det en god ide at anvende en tjekliste inden 
afgang, og erfaringen viser, at med tiden sidder den på ryg-
raden, og er blevet en del af det man gør inden man sejler, 
lige som med redningsvesten og sikkerhedsselen i bilen at. 
tjekke motoren

Uden alarm ingen hjælp
Det er vigtigt, at man som fisker på forhånd har planlagt, 
hvordan man vil tilkalde hjælp i en kritisk situation. Ved 
søulykker bliver redningsmyndighederne ofte først tilkaldt, 
når familien på land savner fiskeren. Hvis ulykken er sket 
i begyndelsen af fisketuren, så kan der jo være gået flere 
timer efter et overbordfald eller kæntring. Så er personen 
allerede afkølet og formentlig i livsfare.
Erik Pedersen fortsætter, at det er vigtigt at fiskeren selv 
kan afgive en nødmelding. Det kan man blandt andet gøre 
vedhjælp af en PLB, som er en nødsender på størrelse med 
en mobiltelefon. Den kan ligge i inderlommen eller pakkes 
ind i en selvoppustelig redningsvest. En sådan kan anskaf-
fes ca. 2.000 kr. 
En vandtæt pakket mobiltelefon kan også bruges til at 
tilkalde hjælp. Sørg for at den er helt opladet og ligger i din 
lomme. Download gerne SejlSikkert Alarm på din mobil og 
track dine fisketure.

Bliv ombord! - og kom hjem med fisken…
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I Danmark er vandet koldt hele året 
rundt. Falder man i vandet, bliver man 
afkølet med det samme. Afkølingen er 
selvfølgelig størst om vinteren, men 
selv om sommeren er vandet på de 
bedste sommerdage sjældent højere 
en 17-18 grader. Med en kropstempe-
ratur på 37 grader, er afkølingen stor 
på den overbordfaldne. Erik Pedersen 
anbefaler derfor, at fiskeren anvender 
en flydedragt, når vandet er koldere 
end 10 grader.

En flydedragt - kombineret med selv-
oppustelig vest - holder både fiske-
ren oppe og beskytter delvist mod 
afkøling. Flydedragten har indbygget 
opdriftsmiddel, som samtidig er var-
meisolerende. Husk at lukke lynlåsen 
foran og brug evt. stropper til at lukke 
omkring ankler og håndled for at 
mindske vandgennemstrømningen og 
dermed afkølingen.
Flydedragten har opdrift som en 
svømmevest, og bør derfor suppleres 

med en selvoppustelig redningsvest 
gerne i størrelse 275 N. Rednings-
vesten sikrer, at du vender med 
ansigtet opad og kan trække vejret, 
også selvom du mister bevidstheden. 
Redningsvesten bør suppleres med 
et lille nødlys, som kan pakkes ind i 
vesten. Lyset er en stor hjælp for red-
ningsmandskabet til at lokalisere den 
nødstedte, når mørket falder på.

Flydedragt og vest – så går det bedst…

Lakseproducenten Atlantic Sapphire i 
Hvide Sande har ved et uheld lukket 
op mod 500.000 såkaldte bioelemen-
ter ud i fjorden Han har også hørt, 
at der er fundet dimser i tagrender i 
Hvide Sande. Måske fordi måger er 
fløjet af sted med dem. Det er ikke 
første gang, at de små plastdimser 
har været på afveje. Første gang var 
tilbage i 2018, anden gang var i som-
meren 2019 og så igen i marts 2021.
Elementer, som bruges til at rense 
vandet i store tanke med lakseopdræt. 
Derfor er der pt. en indsamling i gang 
omkring Hvide Sande. Og det er et 
stort arbejde for i en kortlægning, 
som Ringkøbing-Skjern Kommune har 
sat i gang, har fjordfiskere, strandgæ-

ster mm. indberettet fund hele vejen 
rundt om Ringkøbing Fjord, samt i 
Vesterhavet på begge sider af Hvide 
Sande. 
- Jeg er overrasket over spredningen. 
Det er både godt og skidt. Godt, at 

vi har et overblik, men skidt, at det 
har spredt sig meget, siger Christians 
Prinds til dr.dk, der er geolog i Ringkø-
bing-Skjern Kommune.                                                                                            

500.000 bioelementer lukket ud i 
Ringkøbing Fjord
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Deltagere: 
Arne Rusbjerg, Finn Frandsen, Bjarne Christensen, Brian 
Bagger, Erik Holk, Hans Bomberg, Ib Jensen, Jørgen Skytte 
Jeppesen Afbud: Bruno Müller, Niels Friis

1.Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste FU møde.
Sidste mødes referat blev godkendt.

3. Orientering ved formanden.
Arne orienterede om Limfjords sammenslutningens forslag 
til bekendtgørelsesændringerne omkring Limfjorden. EU´s 
anbefaling om at Natura 2000 områderne skulle sammen-
lignes med minedrift og helt friholdes for både jagt og 
fiskeri vakte i starten en del harme, men Arne håber dog 
vi lander på et tåleligt niveau. Danmarks naturfrednings-
forening har foreslået, at al ålefiskeri skal forbydes øjeblik-
keligt. Ib mener det er vigtigt, at inddrage kommunerne i 
diskussionen, som de har gjort i kraft af deres medlemskab 
af naturpark Lillebælt. Finn har også forsøgt at inddrage 
kommunen i diskussionen om udløbsrøret fra rensnings-
anlægget i Hadsund, men uden held. Arne siger, at der 
går rygter om, at der snarligt via § 7 udvalget kommer en 
gennemgang af fritidsfiskernes redskaber, hvor det bl.a. 
forventes, at der kommer en klar definition af hvad en 
tejne består af og hvordan dens form må være.
Arne foreslår, at årsmødet afholdes lørdag den, 28. august 
under forudsætning af at forsamlingsforbuddet er tilstræk-
keligt højt til den tid.

4. Nyt fra diverse udvalg.

4.1. Fiskeriudvalget. Ingen møder siden sidst.

4.2. § 7-udvalget.
Ingen møder siden sidst, det forventes dog, at der bliver 
et møde hen over sommeren. Erik gennemgik et forslag 
fra Nissum Fjord til § 7 udvalget, hvor man i Nissum bl.a. 
ønskede at få lov til, at bruge 3 helt garn i stedet for 1 
garn som det er i dag. Erik har nu fået udkastet til den nye 
BEK. for Nissum Fjord, men han forundres over, at deres 
henvendelse overhovedet ikke er nævnt og over hvorledes 
fiskeripolitisk kontor helt kan negligere henvendelsen fra 
Nissum Fjord og udsende et udkast, hvor det helt og alde-
les er udeladt ?????  Erik skriver nu et høringssvar, hvor 
han gør opmærksom på sin utilfredshed.  
              

4.3. Forsikringer.
Brian beretter, at der tegnes en hel del nye båd forsikringer 
i øjeblikket. Han har siden sidst haft et par kedelige sager, 
som dog er løst og glemt.

4.4. Skarvudvalg. 
Jørgen berettede om arbejdet i skarvarbejdsgruppen med 
udkastet til den nye skarv forvaltningsplan, som forven-
tes at komme i høring midt i maj og dette til trods for, at 
Foreningen for skånsomt kystfiskeri, Erhvervsfiskerne, 
Amatørfiskerne og vi IKKE kunne tilslutte os udkastet til 
forvaltningsplanen, og efterfølgende sendte en samlet 
henvendelse til Miljøminister Lea Wermelin for, at gøre op-
mærksom på vore kritikpunkter og for, at understrege, at vi 
IKKE kunne tilslutte os planen i dens nuværende form.

4.5. Miljø.
 Hans kommenterede en ny havvindmøllepark i deres 
område, men anser den dog ikke som et problem, idet 
de jo også er med til at danne nye rev. Han fortæller, at 
Odense universitetshospital har søgt om lov til yderligere 
udledning af spildevand i Odense Fjord. Arne siger, at der 
i fremtiden kommer nye krav til os også mht. genanven-
delse af garn materialer. Der kommer også yderligere krav 
til producenterne og forhandlerne, som bl.a. vil indebære, 
at der skal være pant på fiskegrejer for at sikre at grejerne 
genanvendes.

4.6. Bladet og hjemmesiden 
Bruno var fraværende, så ikke noget nyt om bladet og 
hjemmesiden. Det besluttedes, at alle i FU som deltager i 
forskellige møder efterfølgende sender et kort memoran-
dum til øvrige i FU.

4.6. a.  Søsportens sikkerhedsråd
P.G.A. afbud fra Bruno , havde han sendt nedennævnte  fra 
et møde i  Søsportens Sikkerhedsråd:
• Økonomi 
•  Tryg Fonden har doneret 6 mio. kr. til indsatsen fremover, 
mens Orients Fond har doneret 1 mio. kr. Søfartsstyrelsen 
bidrager med 4.23 mio. kr.
•  Et reduceret budget på årligt 2,3 mio. kr. fra Tryg Fonden 
og Orients Fond. På trods af det reducerede budget er vi i 
stand til at fastholde et højt aktivitetsniveau og udvikling 
af indsatsen. 
• Orientering om Sejl Sikkert Alarm
Vi nærmer os 20.000 brugere . Appen har tracket 15.000 
ture – alene i 2020 er tracket 10.000 ture. I 2020 været 59 
nødmeldinger 71 appen til JRCC assistancekald. 

Dansk Fritidsfiskerforbund 
Forretningsudvalget

Referat af udvalgsmøde torsdag d. 6. maj. 2021 kl. 12.00
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•  Sejl Sikkert 2021-2023, der har i Sejl Sikkert været fokus 
på: 
- Forankring af sikkerhed i klubberne 
- Fritidsfiskere i små joller 
Sejl Sikkert har indkaldt til flere opstartsmøder med rådets 
organisation
•  Indsatsen vil fremover have hovedfokus på to hovedom-
råder:
1. Forankring af sikkerhedskulturen i klubber
2. Ældre fiskere i små joller
4.7. Regnskabskontoret.
Bjarne præsenterede årsregnskabet, som udviser et 
overskud på kr. 28.500,- han uddelte og gennemgik status 
2021, samt budgettet, som ikke udviser nogle store ud-
sving. Bjarne har endvidere bedt bladkompagniet om en 
opgørelse af deres leverancer for, at beregne deres perfor-
mance procent. Det viser sig, at de er tilfredsstillende i.f.t. 
det lovede. Budgettet 2021 viste et underskud på 14.300,- 
kr., primært p.g.a. vores kørende Medlemskampange, hvor 
kontingentpengene for nye medlemmer er blevet ude i lo-
kalforeningerne, samt at vi har betalt 6.500,- kr. til retssa-
gen som vi tabte,- vedr. brug af ”Ålerør” Vi forventer at det 
endelige resultat bliver et underskud max. 2-4 tusinde kr.

4.8.Medlemskontoret.
Efter udmeldingerne i januar faldt medlemstallet lidt, 
men det er begyndt at rette sig igen og medlemstilgangen 
i 2021 er på 147 medlemmer. Vi har vi fået 90 nye med-
lemmer fra en Sjællandsk forening, som lige nu har meldt 
sig ind. Bjarne redegjorde for et forslag han agter at stille 
til årsmødet vedr. et nyt medlemskab, et ægtefælle med-
lemskab, hvor et familiemedlem til et af vore medlemmer 
og med samme adresse kan blive medlemmer af hoved-
forbundet for kr. 50,00,- pr. år. De vil således også blive 
omfattet livsforsikringen, men ikke modtage bladet.

4.9.Bierhvervsfiskere. 
Der er ikke afholdt møder siden sidst.

4.10. DTU 
Mads Christoffersen fra DTU har opsagt sin stilling og skal 
fremtidigt arbejde hos COWI. Oveni har Josianne varslet 
sin pension og det vil formentligt være Mette Kjellerup 
som overtager.

5. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst. 
Der har været afholdt et virtuelt møde, men Arne kunne 
ikke logge på og ved derfor ikke noget om mødet.

7. Medlemskampagne udvalg.
Der arbejdes fortsat på at få flere nye medlemmer, bl.a. i 
kraft af den nye kontingentform for nye medlemmer med 
1. halvår gratis o.s.v. Derudover er der indkøbt forskellige 
reklame artikler til uddeling på årsmødet.

8. Friluftsrådet.
Finn har siddet i Nordjylland, som repræsentant for DFF, 
men har meldt sig    ud fordi han ikke føler vi som fri-
tidsfiskere bliver tilgodeset tilstrækkeligt og det meste 
handler om hestepiger, sportsfolk, motionister o.l. Der har 
været en del online møder. Finn har haft med stier o.s.v. i 
kommunen at gøre, men er nu kommet på tværs med en 
lodsejer, som har lavet afspærringer af stier o.l.
     
 9. Eventuelt.
Erik spørger om hvorledes vi andre modtager betaling fra 
vore medlemmer, hvortil der kom forskellige forklaringer.

Næste møde 1 time før årsmødet.
Referent: Jørgen Skytte Jeppesen

Torsk på 55,5 kg fanget i 
Norge  

Torsken blev fanget i Finnmark og rognen 
alene vejede 14 kg. Den tidligere rekord 
er derfor slået med mere end 8 kg.

Fangeren Tonny Laursen måtte løfte den 
ind i båden ved at tage et solidt gælletag, 

med stor risiko for at falde overbord.       
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Lidt af hvert....   
Hvis man ønsker at udsætte fisk i 
havet, er der en række ting, der skal 
opfyldes, inden udsætningen kan 
påbegyndes. Fiskeristyrelsen, som 
administrerer fiskeriloven, skal give 
tilladelse til udsætningen, ligesom 
Fødevarestyrelsen, som administre-
rer de veterinære regler, skal give 

sin accept. Som udgangspunkt siger 
Fiskerilovens § 63, at der altid skal 
søges om tilladelse til udsætning af 
fisk i Danmark, medmindre udsætnin-
gen følger en plan, som er udarbejdet 
eller godkendt af Fiskeristyrelsen, eller 
der er afsagt kendelse om det af en 
landvæsensret. For at Fiskeristyrelsen 

kan behandle en ansøgning om ud-
sætning af fisk bedst muligt, skal der 
som minimum foreligge oplysninger 
om, hvilken fiskeart der ønskes udsat, 
hvor, hvornår, og hvor mange fisk man 
ønsker at udsætte.

Vejledning om udsætning af fisk i saltvand                                     

Udsætter man fisk i naturen skal man 
sikrer den genetiske mangfoldighed 
hos fiskearten. DTU Aqua har lavet 
vejledninger om hvordan man gør det 
bedst muligt og derved undgå indavl 
hos de fisk kan udsætter i naturen.
Det er vigtigt at undgå indavl og tab 
af genetisk variation, hvis man vil 
sikre en levedygtig og stærk fiskebe-
stand. Begge problemer kan opstå, 

hvis bestanden er for lille. Det kan 
f.eks. være et resultat af, at bestanden 
fiskes meget hårdt, eller at gydeplad-
serne er blevet ødelagt, så kun et 
meget lille antal fisk får mulighed for 
at gyde. Problemerne kan imidlertid 
også opstå, hvis man udsætter fisk og 
bruger et alt for lille antal forældrefisk 
til at producere udsætningsfiskene. 
Mange fisk, f.eks. laksefisk og fladfisk, 

er meget frugtbare, så det er fristende 
at nøjes med kun at stryge nogle en-
kelte fisk eller bruge sæd fra en enkelt 
han til at befrugte æg fra et stort antal 
hunner. Tab af variation kan  forekom-
me, hvis der benyttes fisk fra opdræts-
stammer eller ikke-lokale naturlige 
populationer til udsætninger.

Genetiske retningslinjer V. ophjælpe bestande og udsætte fisk                                    

Økosystem i balance! I  efteråret har 
Øresundsakvariet konstateret sto-
re mængder af små juvenile torsk. 

Fangstmængden er af en sådan stør-
relse,det tyder på at torskens gydning 
i jan.-marts 2020 har været usædvan-

lig succesfuld – og det lover godt for 
fremtidens bestand af torsk i både 
Øresund og Kattegat.

Torskebørn boomer i Øresund                                        

Du finder mere nyttig viden, konkrete anbefalinger og erfaringer fra andre sejlere.
Se det på:  https://mst.dk/media/90310/Redeg%C3%B8relse%20om%20milj%C3%B8rigtig%20fjernelse%20og%20slib-
ning%20af%20bundmaling%20.pdf
Vejledning i brug af bundmaling - Se det på: 
https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/bundmaling-til-fritidsbaade/  
Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling

Pas på helbredet og miljøet ved arbejde med bundmaling                                    

Bådfolkene har travlt med at klargøre 
båden og dens inventar! Her skal du 
huske den årlige vedligeholdelse af 
din oppustelige redningsvest
En oppustelig redningsvest er mere 

kompliceret end den traditionelle 
faststof redningsvest, hvilket betyder 
at der er større krav til både vedlige-
holdelsen og den årlige service. 

På dette link er der en gennemgang af 
vedligeholdelsen. 
https://www.facebook.com/
watch/?v=215276313582323

Sæsonen står for døren!                                  

Ny teknologi bidrager til bæredygtigt fiskeri                                 
DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi 
har traditionelt beskæftiget sig med 
den fysiske udformning af fiskered-
skaber. Ved at ændre på redskaber-

nes design, gør man dem bedre til at 
selektere fangsten, så de i højere grad 
fanger ønskede arter og størrelser 
og mindsker uønsket bifangst. Den 

klassiske redskabsudvikling har fortsat 
fokus i forskningsgruppen, men nye 
teknologier får en stigende betydning.
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Marint virkemiddel
Mange kystnære havområder er be-
lastet af udledning af næringsstoffer 
fra landbrug og andre menneskelige 
aktiviteter. Næringsstofferne fører til 
voldsom algevækst (eutrofiering) og 
forringet miljøstilstand.
Der er en stigende erkendelse af, at 

mange forskellige målrettede tiltag er 
nødvendige for at forbedre de mari-
ne økosystemers tilstand. Opdræt af 
muslinger kan være et af midlerne til 
at afbøde konsekvenserne af udled-
ningen af næringsstoffer, fordi muslin-
ger filtrerer vandet for alger. Muslin-

geopdrætsteknikker, der fjerner flest 
mulige alger fra vandet, kan forbedre 
vandkvaliteten i kystområder, samtidig 
med at man får protein af høj kvalitet, 
når muslingerne høstes.

Lidt af hvert....   

Fisk må flytte langt væk ved hedebølger i havet                                        
Med en ny beregningsmetode kan 
man se, hvor langt havets organismer 
skal flytte sig for at finde kølige vand-
temperaturer ved marine hedebølger

Der er tale om en marin hedebøl-
ge, når temperaturen på vandet i et 
område er så varmt i mindst 5 dage i 
træk, at temperaturen ligger i de høje-

ste 10 % af målingerne for tidspunktet 
over en lang årrække. 

Fiskevenligt design af fundamenter til havvindmøller                                         
Med de rigtige metoder kan vind-
møllefundamenter på havbunden 
formentlig gavne både fisk, skaldyr, 
vegetation og havpattedyr. . Spirende 
forskning fra bl.a. DTU Aqua tyder på, 
at fundamenterne til havvindmøller 

og andre menneskeskabte konstruk-
tioner kan være til gavn for livet i 
havet, hvis konstruktionerne designes 
korrekt.  Der er lavet mange under-
søgelser af kunstige rev forskellige 
steder i verden. Undersøgelserne viser 

tit, at der er flere fisk og andre dyr ved 
de kunstige rev i havet. Samtidigt er 
der noget, der tyder på, at havmøllers 
fundamenter kan fungere som kunsti-
ge rev.

Randersfjord Fritidsfiskerforening debuterer på Facebook                                      
Da bestyrelsen har valgt at lukke 
vores hjemmeside ned fra og med 
4. juni 2021,- har vi lavet en Face-
bookgruppe som hedder. Randers-
fjordfritidsfiskerforening. Her kan 

vores medlemmer se hvad arrange-
menter der bliver lavet og hvornår 
vi holder klubaftener, og som er 
flyttet ned til Færgehuset i Mellerup.                                                                                                                                        
Meld dig ind i gruppen. Du er også 

velkommen til at skrive nogetpå siden 
eller lægge billeder op.
Venlig hilsen Torben Pedersen, 
Randersfjordfritidsfiskerforening.

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

Torskehjem tester biodiversiteten i Kattegat                                                                                     
De danske have står midt i en biodi-
versitetskrise, og Kattegat er ingen 
undtagelse. Hvis man tager en dyb 
indånding og dykker ned på bunden, 
møder man en våd ørken. 
For uden torsken til at holde fødekæ-
den i balance, har bl.a. strandkrabber 
fået frit spil til at æde både ålegræs-
sets frø og mange af de snegle, der 
renser ålegræsset for de alger, som 

hæmmer dets udvikling. Ålegræsset 
er meget vigtigt, fordi det ilter vandet, 
stabiliserer havbunden og lagrer store 
mængder kulstof. Det er også et leve-
sted for mange dyr og en gydeplads 
for fisk.

Derfor er WWF Verdensnaturfonden 
og Ørsted gået sammen om projektet 
’En hånd til havet’, der har som mål 

at undersøge mulighederne for at for-
bedre torskens levesteder og biodiver-
siteten i havet.
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Lidt af hvert....   

På en helt almindelig dag…                                         
På en helt almindelig dag… 
Fisker Mikkel Hansen noget andet 
med end beregnet på et 10 timers 

slæb med trawlet, der fangede SG 115 
»Cecillie Mathilde«, udover fisk også 
følgende: 284 flasker - 4 kg plastik - 1 

fladskærm - militært grej - Kabler- og-
lidt spøgelsesgarn m.v. 

Danmarks sidste ålekvase reddet fra forlis                                        
Fondsmidler sikrer Danmarks sidste 
autentiske ålekvase ’Rigmor’ i Ebel-
toft Fiskerihavn. Her er hele histori-
en.
Fortalt af Jørn Uz Ruby, journalist og 
formand for Foreningen Ålekvasen 
Rigmor. Foto: privat

85-årige 'Rigmor' bliver reddet trods 
motorskader, grundstødning og på-
sejling af en kaj 
For ét år siden udsendte ålekvasen 
‘Rigmor’ nødsignal. Ikke fordi den var 
i havsnød, men fordi den risikerede 

totalforlis.
Efter et år fuld af drama ser det nu ud 
til, at det gode skib også for fremti-
den vil indtage sin plads ved kajen og 
medvirke til at gøre Ebeltoft Fiskeri-
havn til et aktivt kulturmiljø. Motor-
skader, grundstødning og påsejling af 
kajen var blot nogle af de problemer, 
som truede med at sende ‘Rigmor’ 
til ophugning. Men forude vinker 
nu en lovende fremtid for det beva-
ringsværdige skib.  Det skyldes ikke 
mindst  opbakning, foreningen bag 
skibet har mødt fra medlemmerne og 

fra  sponsorer, men først og fremmest 
Skibsbevaringsfonden og store penge-
stærke fonde har sikret en troværdig 
redningsplan.  

Fiskekvoterne for Østersøen 2021 er nu klar                                        
EU’s fiskeriministre har færdiggjort 
forhandlingerne om fiskekvoter i 
Østersøen for 2021, og rammerne for 
fiskeriet er derfor nu på plads. Lyst-

fiskeri efter torsk i vestlige Østersø: 
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.

Redningshelikopteren fik en forkommen fisker i land                                       
Han fiskede med sin jolle og kæntre-
de ved Avnø og var heldig!
 Der er p.t. ingen forklaring, hvorfor 
jollen kæntrede og derefter faldt fiske-
ren en tur i det kolde og vand.

Efter have råbt om hjælp ind til land, 
blev alarmen sat i gang og rednings-
helikopteren var på positionen hvor 
de fik bjærget fiskeren i god behold, 
men godt afkølet!       

Avnø ligger cirka 8 km nordvest for 
Vordingborg på sydvestsjælland.  

Bomtrawl- fiskeriet                                        
Møde med EU- Kommisionen
Repræsentanter fra Kystfisker-organi-
sationen FSK-PO (Foreningen for Skån-
somt Kystfiskeri PO), holdt mandag 
den 15. marts møde med EU-Kommis-
sionen. Det altoverskyggende punkt 
på dagsordnen var det omfattende og 
efter foreningens mening, alt-ødelæg-
gende bomtrawls-fiskeri, der foregår i 
Nordsøen og i Skagerrak.
Kystfiskere fra Thorupstrand fortalte 
EU Kommissionen omkring de massive 
ødelæggelse af deres fiskepladser og 
deres fiskeri, de har været vidner til 
og som de har oplevet siden bomtra-

wlerne kom til fiskepladserne i Skager-
rak. FSK-PO gjorde det efterfølgende 
meget klart for EU-Kommissionen, at 
man ønsker en snarlig udfasning af 
bomtrawls-fiskeriet.
»Bomtrawlerne ødelægger kystfisker-
nes muligheder for at leve af fiskeriet, 
da de ødelægger fiskepladserne og 
dermed fjerner fiskegrundlaget med 
en deraf følgende minimering af fiske-
bestandene. Med dette fiskeri, træn-
ger man kystfiskerne væk fra deres na-
turlige fiske-områder«, understregede 
Hanne Winter som biolog i FSK-PO, 
ved mødet.EU-Kommissionen lytte-

de til FSK-PO’s bekymringer omkring 
bomtrawls-fiskeriet, og indtrykket var, 
at man var glade for de informationer 
som kystfiskerne fremlagde. Informa-
tioner som de efter eget udsagn, tager 
med i deres videre arbejde.

Med på mødet var også repræsentan-
ter fra LIFE, (Low Impact Fishermen of 
Europe), der er en paraplyorganisati-
on for kystfiskerne i EU, der ligeledes 
bakkede kystfiskerne fra  FSK-PO op i 
bekymringen omkring bomtrawls-fi-
skeriet.
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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 

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 2021 
Bemærk! Der er ændringer i omdelings-datoerne i år !
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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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Miljø-siden…...   
Regeringens forslag til ny Havplan er 
nu blevet præsenteret.
Erhvervsminister, Simon Kollerup, 
og miljøminister, Lea Wermelin, har 
fremlagt regeringens forslag til den 
Havplan, der beskriver, hvordan 
de danske farvande skal benyttes.                                                                                                                               

Det er et længe ventet forslag, som 
vi i dansk fiskeri ser frem til at få 
en grundig dialog om. Dansk fiskeri 
håber, den endelige Havplan vil sikre 
plads til alle, og at den giver fiskeriet 
mulighed for at udvikle sig.

Læs mere på linket: 
https://www.google.com/sear-
ch?q=%26u&rlz=1C1GCEA_enDK-
880DK880&oq=%26u&aqs=chro-
me..69i57j69i60l3&sourceid=chro-
me&le=UTF-8

Ny Havplan bør fremtidssikre Dansk fiskeri og havmiljø                                    

Danmark helt i front med havets muligheder                                 
Kilde: Søfartsstyrelsen 
Foto: Bruno Müller
Det er en historisk plan for havet, som 
nu er sendt i seks måneders høring. 
Danmark har aldrig før haft en samlet 
plan for, hvordan vi bedst anvende de 
muligheder, der er på havet, skriver 
Søfartsstyrelsen på deres hjemmesi-
de.
Danmark er dermed kommet helt i 
front med hav-baseret grøn omstilling, 
som i dag spiller en helt afgørende 
rolle. Hav-planen understøtter målet 
om at reducere den danske CO2-ud-

ledning markant inden 2030. En 
væsentlig del af hav-arealet er udlagt 
til kommende havvindmølleparker og 
energi-øer.

Benyttelse
Havet har altid haft stor historisk 
betydning for Danmark som søfarts- 
og fiskerination. Der er lagt vægt på, 
at de aktører, der er på havet i dag, 
fortsat har gode vilkår. Det gælder 
bl.a. fiskeriet, råstoferhvervet og. søt-
ransporten. Hav-planen ændrer ikke 
på, at det danske hav-areal fortsat 

kan anvendes til disse aktiviteter som 
hidtil.

Rekreation og turisme
De store smukke strande og uhindret 
adgang til havet har stor betydning for 
tusindvis af lystsejlere, lystfiskere, ka-
jakroere og mange andre. Hav-planen 
sikrer, at især mange kystnære arealer 
friholdes fra arealudlæg til nye, større 
anlæg, så naturen fortsat kan nydes af 
mange mennesker. 

Borgmestre: Dårligt Havmiljø afvikler vores fiskeri!                                
Iltsvind, nedgang i mængden af åle-
græs, flere krabber og en stigning i an-
tallet af sæler.Der mangler ikke synlige 
eksempler på, at vandmiljøet i Lille-

bælt og det Sydfynske Øhav er under 
pres. Og det påvirker erhvervsfiskeriet 
negativt. Nu er 16 .borgmestre gået 
sammen om et opråb til miljøminister 

Lea Wermelin og Rasmus Prehn. De 
ønsker at vende udviklingen, før det 
er for sent.

Forlæng spildevandsledningen ved Mariagerfjord                         
Af: Ejgil G. Madsen  

Mariagerfjord Kommune har givet 
udledningstilladelse til 11.000.000 
m3 spildevand pr. år. Det svarer til ca. 
350 liter spildevand pr. sekund året 
rundt. Det er i en størrelsesorden, 

som er svær at forholde sig til. Men 
11.000.000 m3 svarer ca. til, hvad 26 
at verdens største supertankere kan 
rumme. Dvs., at en af verdens største 
supertankere tømmer sin fulde last af 
spildevand ud i havet foran vor kyst 
hver 14. dag året rundt. At hævde det 

ikke påvirker miljøet, minder lidt om 
Komiske Ali der hævdede, at der ingen 
amerikanere var i Bagdad til trods for, 
at man kunne høre granaterne falde i 
nabolaget.

Læserbrev                      
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I 2020 var seks ud af i alt 12 druknede i forbindelse med 
aktivitet på vandet lyst- og fritidsfiskere. Ingen af bar 
vest, da de blev fundet. Søsportens Sikkerhedsråd opfor-
drer med ny indsats fiskerne til, at der bliver talt mere om 
sikkerhed om veste. Det skal forebygge nær-ved-ulykker 
og drukneulykker. 

Sejler du fra en havn om sommeren, vil du med stor sand-
synlighed se plakater og udsejlingsskilte, der byder velkom-
men i klubben. Det er Søsportens Sikkerhedsråd, der sen-
der en opfordring til at tage sikkerheden til søs alvorligt. 
- Fiskere har ikke samme tradition som fritidssejlere for 
mødes i den lokale klub og dele erfaringer bl.a. om sikker-
hed. Men sikkerheden er ikke mindre vigtig for fiskerne – 
snarere tværtimod. De sejler ofte alene og i mere ustabile 
både, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd.

Tag det alvorligt!
- Når vi byder fiskerne velkomne i klubben, skal det forstås 
som et fællesskab, hvor man tager sikkerheden alvorligt. 
Hvis man har et par fiskerkammerater, eller hvis man er 
med i den lokale forening, så kan man få meget ud af at 
tale sammen om sikkerhed. Man kan minde hinanden 
om de forholdsregler, man skal tage, og dele oplevelser, 
andre kan lære af. Og har man fx flere gange fået en venlig 
bemærkning fra en kammerat om at huske vesten, så tror 
jeg, at det øger det sandsynligheden for, at man gør det. 

Bestil gratis materiale til din fiskerforening eller havn
Alle lokale foreninger under Dansk Fritidsfiskerforbund kan 
bestille en gratis pakke med bl.a. udsejlingsskilte, plakater 
og andet materiale til at hænge op på havnen og i klub-
huset. Læs mere om indsatsen og bestil materialerne på 
sejlsikkert.dk.

”Velkommen i klubben” er en del af Søsportens Sikker-
hedsråds indsats, der løber frem til 2023 for at sætte fokus 
på sikkerhedskulturen blandt lyst- og fritidsfiskere og 
andre, der bruger vandet.
Citatboks: Bruno Müller, redaktør Dansk Fritidsfiskerfor-
bund
- Uanset hvor mange år, man har fisket, er det relevant at 
tale om sikkerhed. Vi sejler ofte alene og i små både med 
lav ræling, og desværre er der stadig mange, som ikke 
bærer vest. Derfor er fiskerne også dem, der fylder mest i 
druknestatistikken. Der er mange ting, vi selv kan gøre for 
at højne sikkerheden. Bær vest, giv dine pårørende besked, 
hav mobilen med dig og tag ingen chancer. 
Vores lokalforeninger holder ofte arrangementer, og det 
er et godt sted at tale sikkerhed. Tilsammen har vi rigtig 
stor erfaring, som kan deles og gavne andre. Jeg kan kun 
opfordre til, at vi alle sammen bliver bedre til at tale om 
sikkerhed.
Vi skal tænker på, at det ikke kun er for vores egen skyld, 
men også for vores familiers skyld. 

Du er velkommen i klubben
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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.

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

• Vi er over 2100 medlemmer  
• Vi har 19 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
•Alle nye medlemmer er kontingentfri det 1' halve år

Kontakt os på tlf. 2180 3612 og få oplysninger, eller 
send blanketten, og du vil modtage al materiale vedr. 
medlemskabet.


