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Lederen
Af Arne Rusbjerg
Formand

Godt nytår. Så er vi derhenne på 
året hvor grejet er ved at være 
repareret for sidste års skader. 
Båden er så småt klar til bunds-
møring, motoren er gennemgået 
og evt. serviceret. Så vi er klar til 
den forestående sæson.

I løbet af 2021 har vi set en del 
aktivitet omkring fritidsfiskernes 
redskaber og tiltag på ålens frie 
vandring mod gydepladserne i 
Sargassohavet. Hvad det kommer 
til at få af konsekvenser for det 
Danske ålefiskeri, finder vi ud af i 
løbet af foråret. Hvad vi ved indtil 
nu, er at vinterlukningen som vi 
kender den fra 1/12 til 28/2, skal 
flyttes hen i den periode hvor 

flest ål vandrer mod gydeplad-
serne. Der arbejdes i øjeblikket i 
Fiskeristyrelsen samt DTU på at 
finde frem til tallene for de for-
skellige måneder, således kender 
vi pt. ikke den nye lukkeperiode.

Hvad angår redskaber, bliver der 
nedsat en arbejdsgruppe som 
skal beskrive fritidsfiskernes red-
skaber. Arbejdsgruppens arbejde 
går i gang så snart Corona situati-
onen tillader dette.  
Jeg ser frem til at mødes med de 
lokale foreningers repræsentan-
ter på det kommende årsmøde, 
som løber af stablen d. 19. marts.

Formanden.

Nu varer det ikke længe før at det løber af stablen med årets generalforsamlinger! 
Og heldigvis kan vi, uden mundbind og restriktioner, mødes fysisk igen i år.
Hvis I allerede har datoen, kan I nå at få det annonceret i bladet. Husk at tjekke det med jeres indkaldelse og bladets 
deadline. Hvis det er for sent vedr. indkaldelses-varslet, kan I få det på Hjemmesiden.
Bruno

Pr. 10.1.2022 er Ib Jensen, formand i Føns Fritidsfiskerforening, som 1´ 
suppleant indtrådt i forretningsudvalget. 

Det er på grund af at Jørgen Skytte Jeppesen, formand i Skive Fritidsfi-

skerforening er udtrådt på grund af sygdom.

Ny i Forretningsudvalget 

Dansk Fritidsfiskerforbund fortsætter 
medlemstilgangen.
Medlemskontoret meldte ud at vi pr. 31-12 var 2075 med-

lemmer i vores forbund. 

Den sidste optælling i dag viser at vi siden 1 januar, på 18 
dage, har fået en tilgang på yderligere 33 medlemmer, så 
vi i dag tæller 2108, det viser at flere og flere fritidsfiskere 
har fået øjnene op for hvor vigtigt det er at vi står sam-

men i kampen for vores rettighed til at udøve vores fælles 

fritidsinteresse. Tak for jer nye der er 
kommet til. Sammen er vi stærke. Kender du en der ikke 
er organiseret, så henvis ham til os, så vi kan blive endnu 
flere til at bakke op.
Skriv gerne en besked til mig, så skal jeg sørge for alt det 
praktiske
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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: 

Ib Jensen                       

Jægersmindevej 32
5463 Harndrup 
Tlf 41 22 04 61 
ibskipper_4@hotmail.com

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 

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
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Godt Nytår! Året 2021 er lagt bag os

Bruno Müller
Redaktør

Blandt andet skrev jeg på side 3 
i sidste blad om ”Flid, sammen-
hold og sparsomlighed”- i nogle få 
linjer!
Nu skal vi snart til Årsmøde 2022 
hvor formanden aflægger forbun-
dets beretning.
Forordene kunne jo være at det 

”går godt for Dansk Fritidsfisker-
forbund” – særligt når man ser på 
medlemstilgangen og økonomien.                                                                                                                                       
Flere og flere går ind af døren hos 
os, men udfordringen er så, hvor-
dan vi sikrer, at de ikke bare for-
svinder ud af bagdøren igen. Dem 
som så gør det er eksempelvis ved 
naturlige årsager.Vi kan mærke 
hvordan vi får gjort det attraktivt 
at dyrke fritidsfiskeriet, og det på 
flere forskellige måder. I Lokalfor-
eningerne er det vores opfattelses, 
at der er en god atmosfære, og 
grundlæggende behøves der ikke 
den store oplæring til!
Den kunnen har mange af de nye 
haft i mange år. Langt de fleste 
af vore 19 lokalforeninger har et 
godt socialt samvær og med at de 
blandt andet arrangerer arrange-
menter.
Med stor opbakning fra disse 
lokalforeninger og samarbejdet 
med dem, har man kunne holde 
et årligt gennemsnit i kontingentet 
på ca. 175,- kr. årligt Deres beta-
ling til forbundet er inkluderet i de 
ca. ”175,- kr.” og har været urørt i 
12 år! Så det er ikke her at ”ste-
nen gnaver i skoen”.  Vi kan stadig 
konstatere at vore medlemmer er 
dækket ind med bladet fem gange 
årligt! Og ligeledes at den ulyk-

kesforsikring på 200.000, kr. som 
der udbetales til de efterladte ved 
drukning. Den ligger i ”Kontingen-
tet” og har ikke været aktiveret i 
fem år.
Antallet om hvor mange nye 
medlemmer der kommer,- skriver 
Medlemskontoret her i bladet fem 
gange om året, og da kampagne-
udvalget arbejder fortsat på opti-
meret tilgang, ser vi med tilfreds-
hed på at det fortsætter i 2022.   
Der ligger et spændende arbejdsår 
foran os, og vi ser i fritidsfiskeriets 
verden, at der er værdier, - både 
hvordan man bliver en del af lokal-
foreningerne og forbundet. Og det 
ligger os på sinde ved et endnu 
bedre samarbejde, hvor vi er 
mange medvirkende til at udvikle 
aktiviteter og en fornuftig politik 
for fritidsfiskeriet.

HUSK! – En af fordelene ved at være hos os!

Ved medlemskab er du forsikret for 200.000,- kr. ved drukning   Det koster ikke ekstra, da det er inklude-
ret i din kontingent og skulle uheldet opstå,- udbetales beløbet til din pårørende.

Redaktøren

Husk! Årsmødet i Mariager d. 19. marts 2022 kl. 10.00

Søsportens Sikkerhedsråd har i budget 2022-23 indregnet 2 x ½ million kroner til 
arbejdet med at gøre sikkerheden endnu bedre for småbåde(-joller) . Arbejdet er igangsat. Bruno
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Generalforsamling i VoFF.
Afholdes tirsdag den 22. marts 2022 kl.19:00 I Fælleshuset, Sandkrogen 8 Virksund.

Medlemmer med ledsager inviteres til ordinær generalforsamling.
Kl. 19:00 er Foreningen vært ved et mindre traktement. Pris 50,-kr. incl. en genstand samt kaffe og småkager.

Generalforsamlingen afholdes fra kl. 20:00 og afsluttes med amerikansk lotteri
Dagsorden iflg. Vedtægter Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Nødvendig tilmelding v.Peder tlf.  30292886 ell. Tage tlf. 40351420 tage.jensen@mail.tele.dk
Med venlig hilsen Peder Lajgaard Pedersen Virksundvej 49 8831 Løgstrup

Tlf. 30292886 eller e-mail: pederlajgaard@gmail.com 

MEDLEMSTILBUD
Få penge for dit brugte fiskenet! 

Er dit monterede fiskenet klar til udskiftning? 
Når du køber dit nye net hos os og afleverer det brugte, så trækker vi Kr. 50,- ekskl. moms / Kr. 62,50 inkl. moms

Få flere oplysninger her i bladet på side 2.

Forbundets nye Regions-kontakt til Friluftsrådet                       
Region Syd- Jylland - Kreds 9 - Varde Å & Ho Bugt Fritidsfiskerforening 

Arne Vogt, Tarp Byvej 41, 6715 Esbjerg N, 
mob.: 40283132, Mail: anni-vogt@hotmail.com
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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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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 !

Alt på 
et sted

Kom og se et

kæmpe udvalg - center

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  
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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.

Dansk Fritidsfiskerforbund
Produktionsplan Fritidsfiskeren 2022

Produkt nr. 42752

Aktivitet Ansvarlig Blad 1. feb. Blad 2. April Blad 3. Juni Blad 4. Sept. Blad 5. Nov.

Deadline redaktionen Bruno 15-jan 15-mar 15-maj 15-aug 15-okt

Til opsætning Mads 21-jan 21-mar 20-maj 22-aug 21-okt

Sendes til tryk Bruno / Mads 03-feb 04-apr 03-jun 05-sep 03-nov

Adressefil til portoservice Bjarne 03-feb 07-apr 07-jun 06-sep 08-nov

Blad til D+ til adressering trykkeriet 17-feb 21-apr 21-jun 20-sep 22-nov

Omdeles Bladkompagniet 20-22/2 24-26/4 25-26/6 24-24/9 26-27/11
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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:  

Husk! 

VED INDMELDELSE I DANSK FRITIDSFISKERFORBUND FÅR DU 
DET FØRSTE HALVE ÅR GRATIS KONTINGENT 

OG EN DØDSULYKKESFORSIKRING PÅ 200.000 KR. 
DER ER GRATIS, -OG SOM FORBUNDET TEGNER FOR DIG!
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Sådan får du bladet i 2022
 Høringssvar -  EU-forslag om fiskemuligheder

RØNNERPOSTEN ER KOMMET
Svenskerne til kamp mod skarven
Stadig tilgang af nye medlemmer

Spøgelses-Net i Limfjorden
Pighvarrer-yngel sat ud

Fiskeriet i Norge har god tilgang af kvinder
Stopriste

Bekendtgørelse om Ålefiskeri
Nye kvoter i Østersøen

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Er du opdateret om afmærkning af Fiskeredskaber? 

Så læs linket her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1994/307

Bemærk! Bekendtgørelsen er udfærdiget i 1994,- og er du i tvivl, så kontakt Fiskeristyrelsen på 

tlf. 72 18 56 00 – Mail adresse: mail@fiskeristyrelsen.dk
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Af Karl Klavsen,
Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Nu da 2021 ligger bag os vil jeg sende 
en lille nytårshilsen fra THY. Som de 
fleste nok ved, er der rigtig mange 
hummere I Limfjorden, og der fiskes 
intensivt, derfor blev det besluttet at 
igangsætte en 2årig undersøgelse med 
indsamling af data omkring bestan-
den og hvilke redskaber der anvendes 

af fjordens brugere. Formålet er at 
opretholde en bæredygtig bestand, 
som til enhver tid kan tåle et fornuf-
tigt fiskeri, og ikke et kollaps. Der blev 
nedsat et panel til ud fra erfaringer at 
bidrage med input til en forvaltnings-
plan for et fremtidigt bæredygtigt 
hummerfiskeri.
Panelet består af flg. Dansk Fritidsfi-
skerforbund, Dansk Amatør Fritids-
fiskerforening, Fiskeriinspektoratet, 
Limfjordsrådet, Erhversfiskerne samt 
DTU Aqua Kultur. Leder og tovholder 
er professor og sektionsleder Jens 
Kjerulf Petersen fra Dansk Skaldyr-
center, medens indsamling af og 
behandling af det indkomne materiale 
sorterer under Pedro Seabra Freitas, 

DTU Aqua.Som repræsentant for 
DFF sidder jeg sammen med Karsten 
Willeman i gruppen, og har sammen 
med mine faste fiskemakkere Verner 
Sørensen og Niels Jørgen Kristensen 
indberettet vores fangster i 2020 – 
2021 omkring størrelser, hanner, hun-
ner, bløde, rognhummer samt even-
tuelle skader. Gruppearbejdet med 
alle dens forslag er afsluttet med lidt 
supplerende ønsker, efter at Jens Kje-
rulf Pedersen har samlet og fremsendt 
alle bidrag til gruppen. I materialet 
er der mange fornuftige tiltag, vi kan 
bakke op om, men også et par torne. 
jeg har 2 gange på møderne spurgt 
direkte ind til erhvervets syn på det 
rekreative fiskeri, svaret var helt klar, 
ingen problemer, enhver må fiske med 
det fiskeudstyr lovgivningen tillader. 
Erhvervet er nu løbet fra deres egne 

ord og fremlægger efterfølgende øn-
sker om reduktioner i vores hummer-
fiskeri I fjorden. Det er noget luskeri! 
Vi blander os ikke I andres fiskeri så 
længe alle respekterer de regler, der 
gælder for området. 
Vi har foreslået at udfase hummer-
fiskeri med garn, mod at beholde 6 
Kinatejner med en given længde feks. 
10 m eller 6 hummerruser. Målet for 
hummerne i det rekreative fiskeri 
sættes op til 90mm. En anden faktor 
til det øgede pres på hummerne, kan 
tydeligvis skyldes at de fleste fiskear-
ter befinder mængdemæssigt om-
kring 0 bortset fra lidt ål eller en ørred 
omkring målet. Vil det ske, at alle os 
fritidsfiskere i Limfjorden, må opleve 
en opblomstring af fiskerigdommen er 
det helt sikkert at interessen for fangst 
af hummerne i den scala vi ser nu vil 
falde mærkbart, men i øjeblikket har 
vi ikke andet. I de områder hvor vi 3 
har fisket er tendensen at størrel-
sen på hummerne over målet er 
faldende, men rekrutteringen 
af små, er i stærk tiltagende. 
Talmæssigt har vi aldrig før set 
så mange hummer.
Vi skal påregne et øget pres 
på vores hummerfiskeri her 
i Limfjorden. Erhvervet 
mener åbenbart at en 
redskabs- begrænsning 
for fritidsfiskerne vil let-
te trykket, men de vil jo 
overtage de lokaliteter 

vi forlader, det vil 
gavne deres fiskeri, 
ok de skal også have 
en vis rentabilitet i 

deres virke, men 

hummerne får 
det sværere, 

da man må 
påregne større 
effektivitet 
fra Erhversfi-
skerne. 

Næste trin på færdiggørelsen af hand-
lingsplanen bliver et stormøde, som 
tidligere afholdt i Nykøbing.  Jeg tror 
vi skal forberede os på, sammen med 
Amatørerne at være klar til hvad der 
måtte komme. En reduktion af tilladte 
redskaber kan nemt brede sig som 

ringe i vandet til det øvrige fiskeri. 
Fritidsfiskeriet er skrøbelig med dens 
nuværende alderssammensætning og 

politikerne forstår næppe, at det har 
betydning for små samfund over hele 
landet.

Afslutningsvis er det DTU Aqua ,der 

udarbejder handlingsplanens ordlyd 

og indstilling ud fra panelets forslag 
samt egne resultater. Når vi er helt 

færdige med arbejdet lægger vi det 

ud hjemmesiden.

Godt Nytår!

Læserbrev - Hilsen fra Thy
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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!

HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.

… ny mail-adresse
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Tekst: Peter Hald    

Foto: Bruno Müller

Vi kan mærke at det er med ”blødende hjerte” at Jørgen 
takker af. Jørgen udtrykker at det har været en særdeles 
spændende tid med masser af udfordringer og opgaver. 
Ikke mindst i mødet med foreningens mangeartede med-
lemmer. Medlemmer som lige fra begyndelse har taget 
godt i mod Jørgen. Jørgen har gennem alle årene både 
udtrykt og udvist rummelighed med ordene ”der skal være 
plads til alle” en holdning han har stået ved og som der er 
respekt om.
En forening med ca. 350 medlemmer har selvfølgelig også 
givet udfordringer, konflikter der skulle løses og vanskelige 
opgaver at beslutte. Også her har Jørgen bevist sin evne 
som formand ved at få dagligdagen til at fungere uden de 
store gnidninger.  Jørgen har gennem årene som formand 
udvist beslutsomhed og handlekraft. Han har med sin ær-
lige og kontante facon været en tydelig formand som ville 
foreningen og medlemmerne det bedste.  Jørgen udtryk-
ker taknemmelighed over, at have haft en god mentor fra 
sin mangeårige ven Flemming Voss som har haft opgaven 
tidligere som formand og dermed kunne profitere af hans 
kendskab til medlemmerne, foreningen og dens historie. 
Jørgens formandstid efterlader sig mange markante tiltag 
og forbedringer i foreningen blandt andet: 

2012 Udgravning, fundering af bådoplagspladser på i alt 
1400 m2 med tilskud fra kommune/fonde 
2014 Opsætning af offentlig toilethus 
2015 Etablering af gadebelysning 
2016 Tilbygning af klubhuset, doneret af tidligere medlem 
2017 Etablering af nyt stort garnklaringshus med tilskud fra 
kommune og Spar Vest fonden
2020 Etablering af Hjertestartet 
  

Ud over varetagelse af formandsopgaverne for lokalfor-
eningen sad Jørgen i Dansk Fritidsfiskerforbunds hoved-
bestyrelse og fra 2019 og til december 2021 var Jørgen 
foreningens forbundssekretær. Fra 2020 deltog Jørgen i 
diverse udvalg herunder arbejdet med sælforvaltningspla-
nen , skarvarbejdsgruppen samt deltaget i møder i Lim-
fjordssammenslutningen m.m.
Bestyrelsen siger Jørgen tak for en kæmpe indsats og et 
særdeles godt samarbejde og håber, at vi kan videreføre 
foreningen i den ånd og med den udvikling som Jørgen har 
været stærkt medvirkende til. 

En afsluttende betragtning fra den afgående formand 

En forudsætning for, at kunne stå i spidsen for sådan en 
forening er, at man har en positiv og handlekraftig besty-

relse, som aktivt deltager i det daglige ledelsesarbejde, og 
det har foreningen altid haft i min formandsperiode, hvilket 
i særdeleshed viser sig nu, hvor tingene nødvendigvis måt-
te ændres og alle trådte til med deres uvurderlige støtte 
og opbakning. Det er ikke let, at skulle opgive en ting, man 
brænder for, men det gør det lidt lettere, når man ved at 
foreningen også fremadrettet af vores nye formand – Peter 
Hald Jacobsen vil blive ført videre med den samme kom-

petence og i den samme ånd. Jeg er blevet spurgt om jeg i 
stedet ville indtage en menig bestyrelsespost, men det vil 
jeg ikke, da en ny formand efter min mening ikke skal sidde 
i skyggen af en gammel formand for ikke, at hæmme den 
nye i sit arbejde med, at forme foreningen. Jeg vil dog til 
enhver tid bistå bestyrelsen med min oparbejdede erfaring 
i det omfang, man måtte ønske dette.

På vegne af bestyrelsen i Skive Fritidsfiskerforening, Peter 
Hald. (ny) formand. 

En formand takker af

Skive Fritidsfiskerforenings formand gennem næsten 10 år Jørgen Skytte 
Jeppesen har på baggrund af sygdom valgt at trække sig fra posten som 

formand med virkning fra december 2021.
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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, Peerløkke 65, 6400 Sønderborg , Tlf. 3082 2627, kontakt@johnsfodindlaeg.dk
KASSERER  Karin Bjerre Laursen,  Bækgade 9, Blans.  6400 Sønderborg, 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  

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, Ballesigvej 11, Nees,  7660 Bæksmarksbro, Tlf. 3137 2131, hraahede@gmail.com 

NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING - www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Hans Halskov, Kelstrup Bygade 57, 6100 Haderslev, Tlf. 2224 2500, hans@halskov.eu
KASSERER Hans Bomberg, Tavlsbjergvej 15 st , 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 Peter Hald Jacobsen, Frederiksdals Alle 86 , 7800 Skive, Tlf. 2235 2455 , petjac86@gmail.com
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 Vogt, Tarp Byvej 41, 6715 Esbjerg N,  Tlf. 4028 3132, anni-vogt@hotmail.com
KASSERER Jens Kjær Jørgensen, Odinsvej 35, 6840 Oksbøl, Tlf. 2851 6831, eva.jens@bbsyd.dk

VENDSYSSEL FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND & KASSERER Træffetid kl. 17.00 – 19.00
Bjarne Christensen, Ribegade 35, 9900 Frederikshavn, Tlf: 2180 3612, bcnr1@webspeed.dk
      

VIRKSUND OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Peder Lajgaard Pedersen,Virksundvej 49, Knudby, 8831 Løgstrup, Tlf. 3029 2886, pederlajgaard@gmail.com
KASSERER Tage Jensen, Dalgasvej 7,Sparkær,8800 Viborg, Tlf. 8664 5292 - 4035 1420, tage.jensen@mail.tele.dk

LOKALFORENINGERNES ADRESSER
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Hals og Omegns Fritidsfiskerforening
LOKALFORENINGER

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Generalforsamling afholdes på Hals Søsportscenter, Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00                                                                                    
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før . Dagsorden iflg. Vedtæg-
terne. Bestyrelsen :Henning Pedersen tlf. 51528051 – Preben Guldbæk tlf. 23693525   Willy Axelsen tlf. 20829681- Knud Lynge tlf. 
23721545 
Hvis Corona/omikron situationen endnu en gang skulle forhindre generalforsamlingens gennemførelse, vil dette blive bekendtgjort 
på Forbundets hjemmeside som er: Fritidsfiskerforbundet.dk

Dødsfald 

Det er med sorg at vi må meddele at vores mangeårige medlem og kasserer Bjarne Dam Jensen er død. Bjarne var meget arbejdsom 
i vores forening og han vil blive savnet.
Vi sender vore tanker til hans kære efterladte. Henning Pedersen, formand 

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Der indkaldes der til generalforsamling d . 09-04-2022 kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
Dagsorden ifølge vedtægter. Mvh bestyrelsen

Indkalder hermed til ordinær Generalforsamling , Torsdag d. 24 marts kl. 19.00
i Rønnerhavnens klubhus, Nordre Strandvej 54 i Frederikshavn.Dagsorden iht. vedtægterne. 
Mød op, vi skal have valgt 2, helst 3 bestyrelsesmedlemmer.
På bestyrelsens vegne, Bjarne Christensen , formand

Torsdag den 16.december holdt bødekursets deltagere vor sædvanlige juleafslutning.

Grundet sygdom m.m. var vi i år kun 7 deltagere men snakken gik lystig og stemningen var god. Vor instruktør Hans Peter Hansen 
havde bestilt juleplatter hos Super Brugsen i Rødekro og Egon Christensen var den heldige vinder af mandelgaven.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Hans Halskov 
Næstformand: Arne Lorenzen
Kasserer: Hans Bomberg 
Sekretær: Per Benzon
Bestyrelsesmedlem: Niels Gunnar Jensen  

Æresmedlem udnævnt: 

Harry Lorenzen blev udnævnt til æresmedlem for et langt og trofast arbejde, først over en årrække som formand i vor lokal forening 
og samtidig var formand for Dansk Fritidsfiskerforbund.
Vi ønsker Harry hjertelig tillykke og tak.

Efter opstart på bødekursus var der tur til Daconet
Den 02-12-2021 kørte vi i private biler til Daconet i Hvide Sande. Ved ankomsten til Daconet, blev vi budt på kaffe og rundstykker 
m.m derefter handlede vi ind, så vi kan reparere eller fremstille nye redskaber. Vi var 12 kursister med på turen til Daconet. Inden 
hjemturen blev vi igen beværtet med burgere samt Øl vand og Kaffe. 
Der skal lyde en stor tak til Daconet for den gode service. Hans Bomberg 

Husk at blive medlem af vor facebookgruppe: 

På Facebookgruppen bliver der oplyst om aktiviteter mm.. Du kan også selv lave et indlæg, kommentere andres indlæg osv.. 
Mvh og godt nytår. Niels                                                                                                                               
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Tekst: Niels Lynggaard Sørensen   

Alligevel i 2021 rullede man ærmerne op og gennemførte 
masser af aktiviteter,- med blandt andet færdiggørelsen af 
det nye klubhus. Nu kan de for en kort stund ”Læne sig til-
bage i stolen”, inden man tager hul på dette års aktiviteter.
Lokalforeningens Fritidsfiskere har sende et uddrag af akti-
viteterne med foto (Se næste side- Bruno)

De skriver til bladet at det var et begivenhedsrigt år for 
forening med tilgang af nye medlemmer og mange aktivi-
teter sidste halvår. Blandt andet: Rygedag og indvielse af 
vores nye Klubhus ved Sundby Mors havn den 29 august. 
Klubhuset er sammen med Sundby havn, og primus motor 
er Henrik Jensen. 

Der var livlig aktivitet med langt over 50 fremmødte, og 
der var lejlighed til selv at ryge forskellige typer af fisk, lige 
fra ål til sej og makreller under vejledning af Karl Klausen. 
Samtidig fik vi indviet en nyindkøbt gasgril, så mange flere 
kunne få forskellige fiskeprodukter. Desuden var der en 
is-lastbil, så alle kunne få gratis is. En vellykket dag.

Den 12 september havde vi for 16 gang fritidsfisker for en 
dag, sammen med Naturklub Mors og Fossil- og Molermu-
seet, en god alsidig kombination. Mondomar i Hanstholm 
har været faste leverandør i 16 år sammen med medlem-
mernes bidrag med makreller og bakskuld. Vildsund Blue 
leverede muslinger i massevis. Dagen startede med at sæt-

te skrubbeyngel ud i fjorden ved vores Formand Arne Rus-
bjerg, en årlig begivenhed. Børnene er ivrige efter at hjæl-
pe fiskebestanden i Limfjorden, og bærer skrubbeyngel ud 
i fjorden iført Waders/redningsveste ifølge med voksne. 
Dernæst undersøgte fjordens indhold med små fiskenet og 
hvide bakker. De får et fantastik forhold til fjorden når de 
ser mangfoldigheden med rejer-tangål og   meget andet. 
Vi havde en professionel biolog med til at forklare fjor-
dens mangfoldighed. Børnene er glade for at tilberede og 
ryge fisk på foreningens gasgrill og rygeovn, samt lære at 
filetere de forskellige fisketyper. Desuden var der arrange-
ret krabbevæddeløb-strandbingo og meget mere. Sidst på 
dagen var der også Sten og fosiljagt, så børnene ledte efter 
forstenede søpindsvin og forskellig rhombepofyre. En skøn 
dag med langt over 150 mennesker i løbet af dagen.
Den 8 september havde vi den årlige udsætning af ål under 
fiskerikontrollens tilsyn. Der blev udsat 40.000 glasål i 6 
søer med tilknytning til Limfjorden samt flere udpegede 
steder i fjorden under DTU-Aquas vejledning så det er helt 
efter reglerne. Det er også blevet en fast tradition, så vi 
giver fjorden det åndedræt der er nødvendig.

Den 27 oktober afholdt vi den udsatte generalforsamling 
på grund af Corona en, og det blev i vores nye lokaler ved 
Sundby Mors havn. I foråret havde vi bestyrelsesmøder 
i Google-meet. Og det gik fint. Det var nødvendigt i peri-
oden inden vaccinen kom. Desværre var der ikke megen 
tilslutning til at tage medlemmerne med ud på havet, så vi 
håber på bedre vejr i det kommende år.

Godt år for Thy-Mors Fritidsfiskerforening
Den aktive forening var mere eller mindre ramt – som vi andre- af Coronaen.
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Thy-Mors Fritidsfiskerforening fik sit nye klubhus
Foreningen markerede dagen som en af de store begivenheder
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FRITIDSFISKER HER ER ET TILBUD TIL DIG 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
I dit medlemskab er der inkluderet en dødsulykkesforsikring 

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

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

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

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

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

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

 
Efter tilmeldingen sender vi en velkomstpakke med en orientering, 

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

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

 
Her er du velkommen  

 
 
 

En af vore 
målsætninger er at samle  
fritidsfiskerne i Danmark! 
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Havnene ved Bælthavet omkring Lillebælt, Storebælt og 

Langelandsbælt, får også trukket tæppet væk under sig, 

når og hvis Regeringen og dens støttepartier kommer 
igennem med et trawlforbud for disse områder.

Det er ikke kun trawl-fiskerne der kommer til at mærke 
den langt mindre tilførelse og omsætning af fisk fra dette 
område, når fiskeriet med trawl ophører. Det rammer 
bredt i lokalsamfundet omkring.
Et dansk trawl-fiskeri der alene i Vestlige Østersø hentede 
og landede godt 8.000 tons fisk i 2020. Hvor garnbåde-

ne og bundgarnsfiskerne tilsammen og i samme periode 

landede 2.329 tons, næsten fire gange mindre. Fiskeristy-

relsens tal for 2020.

Garnfiskere og bundgarnsfiskere der med deres garn og 
ruser ilandbringer deres fangster lokalt, får også problemer 
med at få hentet deres fisk fra de lokale Havne, når de skal 
fragtes videre til fiskeauktionen. Mængden her af fisk er 
helt afgørende for om de tilstedeværende fiskeeksportbi-
ler, kan finde økonomien og rentabiliteten i at hente fisken 
og kører den videre til fiskeauktionen.

Er der trawlforbud på vej i Bælterne?

Høring - Fiskerimuligheder 2022 
- europæisk ål                                 
Fra: Lene Jensen Scheel-Bech 
lensch@fvm.dk

Sendt til § 7 udvalget
Vedhæftet følger i skriftlig høring 
notat om: 
Kommissionens forslag til Rådets 
forordning om fastsættelse for 2022 
af fiskerimuligheder for visse fiskebe-
stande og grupper af fiskebestande 
gældende i EU-farvande og for EU-fi-
skerfartøjer i visse andre farvande, 
KOM (2021) 661.

Der står følgende om ål i notatet s. 8:  
”Europæisk ål
ICES har den 4. november 2021 frem-
lagt sin rådgivning for ål. ICES anbe-
faler, at der ikke bør være fangster 
af ål i nogen habitater i 2022, når 
forsigtighedsprincippet anvendes. 
Dette gælder både for rekreative og 
erhvervsmæssige fangster og inklude-
rer fangster af glasål til udsætning og 
akvakultur. ICES rådgiver endvidere 
om, at andre menneskeskabte døde-
ligheder bør minimeres og elimineres, 

hvor det er muligt. Kommissionen har 
endnu ikke fremlagt sit forslag om ål 
for 2022.”
Forordningen skal vedtages på råds-
møde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. 
december 2021. 
Vi forventer, at Kommissionen snart 
fremlægger sit udspil for ål. Når forsla-
get foreligger, vil I blive informeret om 
dette. 
( Bemærk at det er kommet meget 

sent til redaktionen/ Bruno)
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I Nordvestjysk Fritidsfiskerforening er der travlhed i årets 
sidste måned, da det er her indfangningen af moderfisk og 
strygning af rognen fra dem foregår. Den rogn der bliver 
indsamlet i december, danner grundlag for udsætningerne 
i 2022. 

Indfangningen foregår ved garnfiskeri, og med særlig tilla-
delse til at fiske inden for 100 m grænsen fra land, og 500 
m zonen fra udløb af vandløb. Alt der ikke kan stryges og 
evt. andre fiskearter, skal straks genudsættes. Fiskeriet skal 
udføres over så få dage som muligt, og der føres selvføl-
gelig protokol over hvor mange fisk der fanges og stryges. 
Fiskene genudsættes straks efter strygning.

Året er især specielt, og travlt fordi foreningens mangeåri-
ge fiskemester Ole, er gået på pension, og bestyrelsen hav-

de i den anledning besluttet sig for selv at forestå indfang-
ningen af moderfiskene i Kilen, mens udefra kommende 
stod for indsamlingen af rogn fra de andre lokationer hvor 
der også kommer rogn ind til klækkeriet i Struer. Det er 
vigtigt at holde rognen adskilt fra de forskellige steder den 
kommer ind fra, da de fisk der kommer ud af rognen fra de 
forskellige steder, skal tilbage hertil. Derfor sættes der kar 
op i klækkeriet, med mærkning til de enkelte lokationer, 
således rognen ikke blandes sammen.

Det igen i 2021 gået fint med at få indsamlet den rogn der 
skal til for at producere de i alt 465000 stk yngel der skal 
udsættes i løbet af april, maj måned, alt efter hvordan for-
året bliver. Nu er det blot spændende og afvente forårets 
komme.

Moderfisk og rogn

Indsamlingen foregår ud på Kilen, så den befrugtede rogn trans-
porteres i en spand ind til klækkeriet.

De befrugtede rogn bliver sat i kegler, hvor det sikres at de altid 
er i bevægelse.

Rognen er orange, og kan variere meget i farven efter hvilket 
sted i landet den kommer. Dette skyldes udbuddet af føde i de 
forskellige områder.

Der var god hjælp fra styrmanden Sebastian.
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Tekst: Jacob Sterup & Thomas Bregnballe
Foto: DTU Aqua

Her følger nogle af resultaterne.

Bestandens størrelse og udvikling:
• Der blev talt i alt 31.032 reder, svarende til en tilbagegang på 4,6 % i forhold til 2020.
• Ynglebestanden har været relativt stabil i årene 2014-2021 med mellem ca. 30.500 og 33.200 par.
• Det nuværende bestandsniveau er ca. 20 % lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
• De største regionale ændringer i skarvbestanden i 2021 var tilbagegange på ca. 700 reder i det nordlige Kattegat og på 
ca. 1.200 reder i Smålandsfarvandet. I de øvrige regioner var der kun mindre ændringer.

Kolonierne og effekter af havørn:
• Der blev registreret i alt 83 skarvkolonier, hvilket er 8 færre end i 2020 (hvor der blev registreret det hidtil højeste antal 
kolonier hidtil i Danmark). 
• Der blev i 2021 fundet 4 nye kolonier, mens 12 ynglelokaliteter blev forladt.
• Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.428 reder.
• I alt var der 8 kolonier med over 1.000 reder. 
• Den stigende bestand af havørne i Danmark påvirker en del af skarvkolonierne, fx i form af forsinkelse af ynglesæsonen 
og nedsat ynglesucces. 

Forvaltning:
• Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 18 kolonier.
• De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.999 skarvreder, svarende til ca. 12,9 % af bestanden. 
• Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2020, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede 
reder væsentligt lavere.
Stor tak skal til jer, der har talt kolonier op eller på anden måde har bidraget til optællingen.

Optællingen af ynglende skarver i 2021 
Rapporten er kommet og kan findes via dette link  :http://dce2.au.dk/pub/TR226.pdf 
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Norges Fiskeriforbund støtter i de 
store træk de foreslåede kvote-ni-

veauer for kystsæler for 2022. Men 

for spættet sæl bør der dog overvejes 
en præmie for nedskydning, skiver 

Norges Fiskeriforbund i deres hø-

ringssvar til det norske Fiskeridirekto-

rat, om reguleringen.

Det norske Fiskeriforbund har i en 
årrække anmodet om, at bestanden af 
sæler følges nøje, med en ny optæl-
ling af bestanden til næste år, således 
man eventuelt kan foretage de nød-
vendige justeringer året efter nye fund 
af sæler. Men forbundet er også klar 

over, at fiskerne selv skal blive bed-
re til at give viden omkring sælerne 
videre, så der kan opbygges et langt 
bedre vidensgrundlag, at regulere 

udfra. Fiskeforbundet opfordre derfor 
fiskerne til at benytte Fiskeridirekto-
ratets registreringsservice for bifangst 
og observationer af sæler, så de kan få 
et langt bedre vidensgrundlag, at for-
valte ud fra. Beskedtjenesten bruges 
kun i meget ringe omfang i dag. Med 
hensyn til spættet sæl mener forbun-
det derfor, at der skal indføres regule-
ring for at sikre, at kvoten bliver taget 
i 2022, ved fx at indføre en skudpræ-
mie på spættet sæl.

Baggrunden for kravet hænger sam-
men med, at fiskerne melder om sto-
re skader på fangster og redskaber, 
samt om en betydelig nedgang og 
prædiktion af den sårbare kysttorsk.
Fiskeriforbundet tror på, at man hur-
tigt vil se en forbedring af forholde-
ne, hvis hele den spættet sæls kvote 
bliver taget.

Norges Fiskeriforbund efterspørger præmie 
for nedskydning af spættet sæler

Dusør - indsend oplysninger 

og modtag en dusør!

Senderen på billedet er en radiosen-
der og kun én ud 8-9 med forskellige 
med virke og udseende. DTU Aqua 
mærker fisk for at få mere viden om, 
hvordan de lever. Hvis du fanger en 
fisk med mærke, hjælper du forsknin-
gen ved at sende mærket og oplysnin-
ger om fisken til DTU Aqua.  
 

Du kan få en lille dusør for din ulejlig-
hed. Vejledning v. DTU Aqua på ffi@
aqua.dtu.dk-Tlf.: 3588 3300

Har du fundet et fiskemærke eller chip på 
fisken du har fanget?

24



25



Så er året 2021 ved at rinde ud, og vi 
kan i vores foreningen se tilbage på 
2021, som et lidt specielt år.
På den positiv side har vi fået flere 
medlemmer og vi har igen fået en 
fuldtallig bestyrelse, som den jo des-
værre grundet frafald ikke har været i 
hele det snart forgangne år. 

Forrige efterår og sidste vinter blev 
alle vanlige aktiviteter, som gene-
ralforsamling, vodbindingskurset og 
vinterfesten aflyst som følge af Corona 
epidemien.  I oktober 2021 fik vi med 
pæn deltagelse igen afholdt general-
forsamling, og vodbindingskurset er i 

fuld gang. Vinterfesten er planlagt til 
4 Marts 2022, men kommer epidemi-
en helt ud af kontrol kan en aflysning 
eventuelt komme på tale. 

Det det hele drejer sig om, nemlig 
fiskeriet, har næsten som sædvan-
ligt været præget af at vi næsten 
alle sammen synes der er få fisk, og 
at vi slet ikke fanger som vi gjorde i 
gamle dage. Det er nok både rigtig og 
forkert, med sandt er det, at vi har 
måttet leve med restriktion på bl.a. 
torsk og ål. Med hensyn til torsk må 
vi efter 1 januar kun hjemmebringe et 
eksemplar per dag her i vort område, 

og med hensyn til ål er der uafsluttede 
forhandlinger i gang omkring yderli-
gere begrænsning i de perioder som 
vi må anvende ruser og krogliner.  Til 
gengæld kan DMI oplyse at der har 
været mindre blæsevejr i 2021, så helt 
teoretisk har vi haft mulighed for flere 
fiskedage. 

Vi vil gerne takke alle foreningens 
medlemmer for opbakningen i det 
forgange år, og ønske alle må få et 
godt og lykkebringende 2022 og ikke 
mindst med hensyn til fiskeriet.

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
Nytårshilsen

Fredag den 04 marts-2022 kl. 18:00
På: Restaurant Strandgården, Loddenhøjvej 151, Barsmark 6200 Aabenraa.

MENU: BUFFET, KAFFE og KRINGLE. DRIKKEVARER ER FOR EGEN REGNING.
Pris 145,00 kr. / person som gælder for medlem med hustru / samlever / veninde / ven.  
Pris 170,00 kr. for ikke medlemmer.
Beløbet kan indbetales på Konto 5386 – 0672715 eller mobilepay 40467 - Kan også betales ved fremmøde.
Efterfølgende, spilles der lotto og udtrækkes amerikansk lotteri med mange fine gevinster.
Spillepæmier:

Ægtepar og samboende medbringer en præmie til værdi ca. kr. 100,00 Enlige medbringer en præmie til værdi ca. kr. 50,00
Sponsorgaver kan ikke byttes.

Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør.  
Corona restriktioner forbeholdt.

HUSK BINDENDE TILMELDING, SENEST Mandag DEN 28-Februar -2022 TIL:
Hans Bomberg, E-mail: hbfisken@gmail.com Tlf.29866650 Eller Hans Halskov E-maihans@halskov.eu Tlf. 2224 2500
 

På vegne af bestyrelsen
Hans Halskov

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
VINTERFEST/BANKOSPIL
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Tekst:  Arne Olsen, fritidsfisker
Foto: Bruno Müller

Helt fra mine barndomsår har jeg 
opholdt mig ved eller på vandet. Og 
jeg har rigtig mange gode minder fra 
dengang. Jeg startede med at hjælpe 
min far på vandet tilbage i 1958 bare 
7 år gammel, en dejlig tid. Da jeg var 
10 år måtte jeg sejle alene, det var 
ikke noget loven sagde, nej det var 
min far der bestemte sådan her: når 
du kan svømme fra land og til Hjellen, 
så er du gammel nok til at sejle alene, 
dog var der da én regel der skulle 

overholdes, den lød sådan her:nu 
laver du sgu ingen narrestreger og du 

rører ikke noget der ikke er dit eller 
mit for så er det slut´
Det var spændende, jeg satte garn 
udenfor revlerne. Spændende, ja jeg 
kunne næsten ikke vente på at hente 
dem igen, for sæt nu at der var andet 
end rødspætter(skrubber var dengang 
kun skidtfisk) og aldeles ubrugelige, 
men det kunne jo være at der var en 
pighvarre eller en søtunge, og det 
hele kunne jeg jo sælge, ja det var 
spændende og helt lovligt dengang.
 Dengang var der kun to slags fiske-
re, der var Erhvervsfiskere og alle os 

andre der hed Lystfiskere. Fiskekort og 
mærker og den slags pjat var der ikke 
noget der hed, vandet var da frit for 
alle.
Men omkring 1980 kom der en lov der 
omhandlede alt fiskeri, hvilket delte 
de to grupper af fiskere fra før til nu 
fem grupper. Hævet over alle og vel-
signet af regeringen kom på 1. plad-
sen Sportsfiskere, på 2. pladsen kom 
den nye gruppe nemlig Lystfiskere, 
altså dem med stagen, på 3. pladsen 
kom så de der skulle leve af fiskeriet 
Erhvervsfiskere, på 4. pladsen kom Bi-
erhvervsfiskere det var sådan set det 
vi alle var før den nye lov, og nederst 
på skamlen der stod så Fritidsfiskere 
det er os, i visse kredse helst kaldet 

Piratfiskere. 
Fritidsfiskere må bruge tre halve garn, 
ville det så ikke være rimeligt hvis 
Sportsfiskere kun måtte bruge tre hal-
ve kroge nå pyt det var kun en ide.
Så nu var spændingen vendt noget fra 
fiskeriet som var engang, til nu må vi 
bare håbe på at garnene står der. Og 
hvis de stadig står hvor vi satte dem, 
ja så kan vi da håbe på at der er så 
meget skidtfisk så vi kan få et måltid. 
Og hvis jeg skulle få lyst til at sejle en 
tur med familien, skal jeg endelig hu-

ske at ligge min makkers garn og bøjer 
på land, fiskerikontrollen og dem er 
der mange af, kunne jo komme, og så 
koster det kassen at sejle med frem-
med mands garn ombord, fy da føj det 
er jo kriminelt, bare nu at hans grej 
stadig ligger på broen når vi kommer 
hjem. De senere år er spændingen 
ved at være Fritidsfisker, eller sejler 
nemlig ændret til: bare nu at båden 
ikke er stjålet, og hvis den ikke er det, 
så kan vi da også håbe på at benzin 
tanken er ombord og husk at tjekke 
om ankeret og årerne stadig er om-
bord og alt er urørt vel at mærke.
Ja der er  sket ændringer de sidste 50 
år med hensyn til spændingen ved at 
fiske, fra at være frit og fornøjeligt til 
at nu koster det at erhverve Fiskekort, 

og det koster næsten en krig at leje 
en bådplads, hertil skal jeg så ligge 
et beløb svarende til bådpladslejen, 
i stjålne redskaber og det hærværk, 
som efterhånden er blevet hverdag 
på Rønnerhavnen til, men bestyrelsen 
kan tage den helt med ro, for det er 
jo ikke deres skyld at der bliver øvet 
hærværk eller tyveri?
 Jamen er det da ikke en sørgelig 
udvikling.

For noget siden skrev Arne Olsen dette indlæg.

Læserbrev - Der var engang…  
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Velhaveren og den fattige fritidsfisker 
Den rige velhaver var chokeret over at finde en fritidsfisker liggende ved siden af sin båd, rygende på sin pibe.
”Hvorfor er du ikke ude og fiske”? spurgte den velhavende.
” Fordi at jeg har fanget nok fisk for i dag”
” Hvorfor ikke fange nogle flere?”
” Hvad skulle jeg med dem?”
” Du kunne tjene flere penge. Så kunne du få dig en påhængsmotor og sejle endnu længere ud og fange flere 
fisk!
Så ville du have penge nok til et nylon-net. Dette ville give dig endnu flere fisk og flere penge.
Snart ville du have råd til 2 både, måske en hel flåde?
Så kunne du blive lige så rig ligesom jeg.
”Hvad kunne jeg så gøre? Spurgte fritidsfiskeren
” Så kunne du læne dig tilbage og nyde livet”
”Hmmm - Hvad tror du, jeg laver lige nu?” spurgte fritidsfiskeren!

I Norge har flere kvinder fiskeri som 
deres hovedbeskæftigelse                                    
Antallet, der har fiskeri som hoveder-
hverv, steg med 25 personer i 2021. 
Det var kvindelige fiskere, der stod for 
stigningen. Det viser foreløbige tal fra 
antallet af fiskere, som Fiskeridirekto-
ratet præsenterer i dag. 
I alt 9.516 personer havde fiskeri som 
hovedbeskæftigelse ved udgangen af 
2021, en marginal stigning fra 9.491 
i 2020. Det er det højeste antal siden 

2013, hvor der blev registreret 9.559 
fiskere. Ved udgangen af 2021 var 392 
kvinder registreret med fiskeri som 
hovederhverv, det vil sige, at andelen 

af kvinder stadig er lav. Men i mod-
sætning til mænd, hvor der var et fald 
på syv fiskere det sidste år, er der en 
stigning i antallet af kvinder på 32.
Det er blandt de yngste, at stigningen 
er størst. Ved udgangen af 2021 var 

der tilmeldt 119 kvindelige fiskere 
under 30 år, mens det tilsvarende tal 
ved udgangen af sidste år var 101.
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Jordens magnetfelt fører ål hjem! 

Tekst: Caroline Durif  - Forsker

De fleste af verdens ålarter har sam-
me livscyklus: de klækkes midt i havet, 
tages af strømmen og føres langt væk, 
vokser op langs kysten, før de mange 
år senere vender tilbage til nøjagtig 
det samme havområde for at gyde. 
For ålearterne i Norge og resten af 
Europa er det Sargassohavet, der er 
deres gydeplads. Dette område ligger 
syd for Bermuda, så langt som 6.000 
kilometer fra Norge. "Ålene kommer 
fra mange forskellige steder, tusindvis 
af kilometer fra Sargassohavet, og de 
skal samtidig ankomme på et tids-
punkt. Så det er vigtigt, at de gør det 
rigtig godt," siger Caroline Durif, der 
er åleforsker ved hej.

Det store spørgsmål 

Det store spørgsmål, som forskere har 
stillet sig selv i en årrække, er: Hvor-
dan finder ål tilbage til Sargassoha-
vet?" Der er ikke mange egenskaber, 
de kan bruge på rejsen. De svømmer 
temmelig dybt, og dernede er det 
mørkt,"  "Det eneste stabile og endda 
dernede er Jordens magnetfelt.
Jorden er som en stor magnet. In-
tensiteten er stærkest ved polerne 
og lavere ved ækvator. Så hvis du kan 
måle intensiteten af magnetfelter, kan 
du vide, hvor langt sydpå eller nord 
du er.

Beregnet magnetfelt 

Man mener derfor, at Jordens mag-
netfelt kunne være den troldmand, 
som milliarder af ål rundt om i ver-
den bruger til at finde hjem hvert år. 
Sammen med gode forskningskolleger 
begyndte Durif at sammenligne alle 
verdens ålarter for at lede efter et 
fælles mønster. Derudover brugte 
forskerne allerede offentliggjorte data 
fra andre undersøgelser. I nogle af un-
dersøgelserne havde forskerne brugt 
satellitmærker til at spore ålenes 
bevægelser.

Man beregner alle magnetfelter i 
Atlanterhavet og Stillehavet.
"Vi fandt et fælles mønster og så, at 
ålelarverne altid drev mod en højere 
magnetisk intensitet, dvs. mod poler-
ne. Mens voksne fisk havde det mod-
satte mønster. De vandrede mod en 
lavere magnetisk intensitet, dvs. væk 
fra polerne. Det var tilfældet for alle 
fem arter – også dem på den sydlige 
halvkugle," siger forskeren åle.

Tager ikke den korteste rute 

Forskerne bemærkede noget interes-
sant, da de studerede migrationsmøn-
strene for myte-spoundfisken. Ålene 
svømmer mod det samme magnetfelt, 
som de oprindeligt kom fra. De tager 
ikke den korteste vej til deres gyde-
pladser. Det betyder, at ål i Norge 
svømmer mere eller mindre lige syd-

på, indtil de når det rigtige magnet-
felt, eller breddegrad, hvis du vil. Den 
samme breddegrad, hvor de klække-
de. Når de er på den rigtige bredde-
grad, får det indbyggede kompas, de 
har i dem, dem til at svinge mod vest 
på det rigtige sted. Og så kommer de 
til præcis det samme område, som 
de forlod år tidligere. "Det er lidt som 
at være ude i ørkenen, finde en flod 
og derefter følge den til din destinati-
on," siger Durif.    Under denne rejse 
begynder ål seksuel modning, og de 
bliver seksuelt modne på samme tid 
og sted - i Sargassohavet. Ålen kan 
være ude af vandet i 24 timer. Det kan 
faktisk migrere over land fra ferskvand 
til havet.

Stadig et mysterium 

Præcis hvor ålene gyder, ved ingen 
stadig. Forskere har aldrig været i 
stand til at finde det sted." Dette kan 
skyldes, at gydestedet bevæger sig lidt 
for meget hvert år, ligesom Jordens 
magnetfelt. Men hvis forskningsfar-
tøjer bruger den samme strategi som 
ål og følge faldende magnetisk styrke, 
kan vi endelig være i stand til at løse 
mysteriet. 

Der er 19 arter af ål i verden. Den mytebrydende fisk kan blive op til 30 år.  
Når ålen er teenager, går den tilbage til Sargassohavet for at gyde. Nu har 
forskere måske fundet ud af, hvordan de finder vej hjem.
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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!

Et tæt og vellykket samarbejde 
mellem Fjord&Bælt, lokale fiskere, 
Venøsund Fisk og Skaldyr Aps, Fishlab 
og DTU Aqua har resulteret i, at 1.200 
pighvarreyngel kunne udsættes nord 
for Kerteminde den 21. september 
2021. I juni blev de kunstigt befrug-
tede æg fra lokalt strøede forældre-
fisk transporteret til Venøsund Fisk 
og Skaldyr i Limfjorden, hvor de i 
løbet af knap 3½ måned voksede til 
udsætningsklar yngel på ca. 8 cm. 
Fjord&Bælt havde med deres lokale 
ekspertise udvalgt et egnet udsæt-
ningsområde, der tog højde for for-
skellige faktorer, som er væsentlige for 
en succesfuld udsætning, herunder 
dybde- og bundforhold, tilstedeværel-
se af eksisterende pighvarrebestand 
samt nedsat risiko for prædation fra 
bl.a. fugle, især skarver og måger.
Det er langt fra første gang, at der 

udsættes pighvarreyngel i fiskeple-
je-regi, men i år var noget særligt, da 
over 1.000 pighvarreyngel fra lokale 
stamfisk blev udsat i dansk farvand. 
Sidste år blev der for første gang 
nogensinde udsat 20 opdrættede 
pighvarrer i et område, som tilhørte 
de lokale forældrefisk. Hidtil er alle 
opdrættede pighvarrer kommet fra 
en Skagerrak/Nordsø-stamme, som 

blev udsat adskillige steder i landet. 
Disse var sandsynligvis ikke gene-
tisk tilpasset de lokale variationer i 
saltindholdet mellem f.eks. Kattegat, 
Bælterne og Østersøen. Saltindholdet 
kan have stor betydning for fiskeægs 
flydeevne og dermed deres chance for 
at overleve.

Udsætning af mange pighvarreyngel fra 

lokale fiskestammer 
Hundredvis af 8 cm pighvarrer blev udsat i Romsø Sund nord for 
Kerteminde Bugt i september 2021
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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

Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

Nyt fra medlemskontoret

Den sidste optælling i dag viser at vi siden 1 januar, på 18 dage, har fået en til-
gang på yderligere 33 medlemmer, så vi i dag tæller 2108, det viser at flere og 
flere fritidsfiskere har fået øjnene op for hvor vigtigt det er at vi står sammen i 

kampen for vores rettighed til at udøve vores fælles fritidsinteresse. 
Tak for jer nye der er kommet til.

Medlemskontoret
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Fiskeplejen i havet har til formål at øge 
bestandene af udvalgte spisefisk.

Tekst: DTU Aqua   
Foto: Bruno Müller

Danmark har en 8.750 kilometer lang 
kyststrækning, og uanset hvor man 
er i landet, er der aldrig mere end 52 
kilometer til kysten.

Kystområderne har spillet en vigtig 
rolle for danskerne gennem årtusin-
der - lige fra dengang stenalderbe-
folkningen slog sig ned og etablerede 
køkkenmøddinger med østers- og 
muslingeskaller. I dag bor mange 
stadig i nærheden af kysterne, og 
traditionsrige erhverv som fiskeri og 
skibstransport har deres udgangs-
punkt her. Desuden spiller kysterne en 
stor rolle i fritidslivet. Også for havets 
dyr er kysterne vigtige. Størstedelen 
af kysterne i de indre danske farvande 
har en høj produktion af bunddyr og 
planter. De lavvandede kystområder 
er derfor et regulært spisekammer 
for fisk og opvækststed for fiskeyngel. 
Omkring 75 % af alle vigtige arter i det 
kommercielle og rekreative fiskeri er 

knyttet til de kystnære områder på et 
eller andet tidspunkt.
Fra naturens side har kysterne et 
ustabilt miljø. Vandstanden stiger 
og falder. Bølgerne slår mod bun-
den. Saltholdigheden varierer. Og 
temperaturen kan skifte meget i 
løbet af et døgn. Dertil kommer den 
menneskelige aktivitet, som gennem 
årene har ændret de naturlige bund-
forhold mange steder, på grund af 
stenfiskeri og fiskeri med slæbende 
redskaber. Desuden fører udledning 
af næringsrigt vand med mellemrum 
til voldsomme algeopblomstringer og 
iltsvind. Forskellige myndigheder og 
forskningsinstitutioner arbejder for at 
beskytte og sikre mangfoldigheden i 
kystområderne. DTU Aqua, som står 
bag hjemmesiden www.fiskepleje.dk, 
har beskæftiget sig med marin fiske-
pleje siden 1987. Målet med indsat-
sen er at øge bestandene af udvalgte 
spisefisk i havet gennem restaurering 
af levesteder, udsætning af fisk og ved 
at indsamle viden om kystøkologi. 
                                                                                                   

Restaurering af levesteder 

At restaurere og genoprette fiskenes 
naturlige levesteder er den mest hold-
bare løsning, når man skal øge bestan-
dene af fisk på lang sigt. I Danmark 
gennemføres bl.a. projekter med 
udlægning af stenrev ved Sønderborg 
og Als og i Roskilde Fjord.

Udsætning af fisk 
Udsætning af fisk kan bidrage til at 
øge en bestands størrelse. I de kyst-
nære områder i Danmark udsættes 
pighvar, skrubbe og ål. En del af fiske-
ne mærkes, så man kan undersøge 
effekten af udsætningen.

Kystøkologi 
Viden om kystens økologi er en 
forudsætning for at kunne restaurere 
kystområderne og gennemføre suc-
cesfulde udsætninger af fisk. Man skal 
bl.a. kende fiskenes krav til levesteder 
og vide, hvordan naturlige og menne-
skeskabte påvirkninger er med til at 
ændre bestandene.

Det sker ved at restaurere levesteder, udsætte fisk, indsamle stof om kysterne 
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Borgerforslag: Regulering af sæler

Hovedstiller af forslaget, Robert Christian Carnot talte med en gammel fisker for et år siden. Han 
spurgte mig om jeg havde fornemmelsen af mængden af fisken Fjæsing? Jeg måtte jo fortælle, at der 
var rigtig mange til os lystfiskere, men hvorfor,« spurgte jeg. »jo«, siger han, »det skal jeg sige dig. 
Det er fordi at der ikke er torsk, til at holde Fjæsingen i balance, og han sluttede med »og så er der 
jo rigeligt med sæler, som æder af torskebestanden«.   Ordningen om borgerforslag går ud på, at alle 
personer med stemmeret til folketingsvalg kan stille et borgerforslag, hvis mindst 3 personer vil være 
medstillere af forslaget og det overholder reglerne for ordningen. Hvis 50.000 borgere med stemme-
ret til folketingsvalg herefter støtter borgerforslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag og 
behandlet og stemt om i Folketingssalen.

                                                                              

•  Udenlandsk fiskeri fra kutter skal ned-reguleres og stoppes
•  At indføre Regulering af sæler, i dansk farvand (ikke Færøerne og Grønland).
•  Lovgivning skal bygge på data fra system til indberetning (kuttere og fritidsfiskere og lystfiskere)
•  Lovgivning skal tilsigte et system styret af DTU Aqua, til hvilke ovennævnte indberetter.
• Lov omhandler Spættet sæl
• Lov omhandler Grå-sæl
•  Lov omhandler Ring-sæl jf »Regulativ af skadenvolden vildt«, dog uden for yngleperioden
•  Lov skal omfatte fredning af alle sæl-arter i yngleperiode
•  Lov skal henvise til »erhvervet« jagttegn, før der kan reguleres
•  Regulering af Spættet sæl uden for yngleperiode juni til juli og under pelsfældningen i august til september
•  Regulering af Grå-sæl uden for yngleperiode februar til marts for Østersøen
•  Regulering af Grå-sæl uden for yngleperiode september til oktober for Vadehavet – Nordsøen
•  I loven skal det fremgå, oplyses, at der findes (udarbejdet) formel for styktal der kan reguleres med.

Bemærkninger

Faktuelt er der søgt data fra Danmarks Statistik og fra Miljøstyrelsen                                                                                                                                   
Lovforslag bygger på fangster:

•  2001 – 20,1 % af samlede fangst, svarende til 40 tusinde 786,6 tons torsk
•  2020 – 5,54 % af samlet fangst, svarende til 6 tusinde og 16,8 tons torsk
•  Altså en difference på i alt 34 tusinde 769,8 tons torsk

Yderligere data, for Gråsæl (oplyst som værste tilfælde på lokationen Tat ved Christians Ø) svarende til :
• 2009 – 40 sæler
• 2010 – 80 sæler
• 2011 – 180 sæler
• 2021 – ??? ( NA )
Data for Spættet sæl ikke tilgængelig. 

Gå ind på dette borgerforslag og støt med din underskrift. Det foregår som elektronisk selvbetjening, hvor du logger 
ind og registrerer dig med NemID og cpr-nummer.

Åben dette link: https://fiskerforum.dk/stoet-borgerforslaget-regulering-af-saeler-i-dansk-farvand/?utm_source=-

newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fiskerforum_daglig_nyhedsopdatering&utm_term=2021-11-07

Borgerforslaget om regulering af sæler er tænkt således den danske 

torske - bestand kan blive reetableret.
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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.


