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Klik ind på vores webshop www.daconet.dk           

og se vores store udvalg.  

Du er selvfølgelig også meget velkommen i           

butikken på Numitvej 27 i Hvide Sande.    

 

E-mail: daconet@daconet.dk    fiskenet@frydendahl.com    Tlf.:  +45 97 52 06 33   +45 97 31 13 11   

Følg os på :             Facebook.com/daconet.dk                Instagram.com/frydendahldaconet 

ÅBNINGSTIDER BUTIK:      MAN - TORS KL. 7 - 16      FRE KL. 7 - 13 

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 fra prisen på det nye fiskenet.                                          

Det gælder ved køb af net til fritidsfiskeri, monteret på både nye og brugte liner.  

NB! Når du afleverer dine net, skal de være separeret,                                                                       
eksempelvis hvert garn i en pose for sig eller ophanket. 

 

Genbrug af liner er 
godt for miljøet           

og pengepungen! 

 

Fraskårne liner kan 

genmonteres mange 

gange! 

 

De brugte net bliver 

samlet ind og regenere-

ret til plastikgranulat! 

VI HAR LIGE DET DU SKAL BRUGE...                                        
...FOR AT FÅ FANGSTEN  
      I NETTET! 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Danmarks Naturfredningsfor-
ening (DN) er stadig i vælten for 

at forbyde alt fremtidig ålefiskeri, 
de bakkes op af foreningen skån-
somt kystfiskeri, hvis det hand-
ler om udelukkende at forbyde 
ålefiskeri for os i det rekreative 
fiskeri. Hvis det sker, mister DTU 
sine øjne og ører på ålen ved de 
Danske kyster og fjorde, i det det 
det rekreative fiskeri, som levere 
data til dem via Nøglefiskerpro-
jektet om ikke bare ålens, men 
alle kystnære fiskebestandes til-
stand. Samtidig vil miljøet i man-
ge Danske mindre havne forsvin-
de, og en kulturarv gå bort, da 
det er det rekreative fiskeri, som 
opretholder miljøet i de små hav-
nesamfund. Et miljø, som mange 
turister værdsætter, og kommer 
til Danmark for at opleve. Fri-
tidsfiskerne er også dem som 
finansierer og organiserer udsæt-
ninger af ål i de Danske farvande, 
udsætninger der sandsynligvis vil 
forsvinde sammen med fritidsfi-
skerne, og udsætninger som de 2 
tidligere nævnte organisationer 
sandsynligvis ikke vil, eller kan 

bidrage til. Vi håber selvfølgelig 
ikke at det når så langt, men det 
som jeg skriver viser lidt hvad det 
er vi er oppe imod i ålefiskeriet.
På nuværende ligger der ingen 
afgørelse, hverken omkring det 
fremtidige ålefiskeri for det 
rekreative fiskeri, ligeledes ligger 
der ingen afgørelse på den frem-
tidige vinterlukning som vi af EU 
er blevet pålagt at flytte hen i 
perioden hvor blankålen vandrer. 
Der holdes løbende møder med 
myndighederne omkring dette, 
og vi opdaterer så snart der er 
nyt på den front.

Pa på jer selv derude, og husk 
redningsvesten.

Formanden.

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.
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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
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 
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Åbent Hus!                                                      
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Der inviteres hermed til Åbent Hus hos: 
Venoesund Fisk og Skaldyr Aps.

Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.
Lørdag d. 11. juni 2022 kl. 12.00

Venø færgen sejler hver hele og halve time fra Kleppen. Vær derfor i god tid.

 Klip snippen ud, udfyld den og aflever den på færgen, så giver vi billetten.
  Alle interesserede, også børn og ikke-medlemmer er velkomne.

Foreningen vil være vært ved en Øl eller sodavand samt en pølse med brød fra grillen.
For de som kunne tænke sig at smage på vores berømte Østers, er dette også en mulighed.

Venligst SMS antal deltager senest d.15/5 til 25 35 62 98 af hensyn til indkøb af pølser.

Lørdag d. 11/6 2022 Nordvestjysk Fritidsfiskerforening.

Bil incl. fører._______ (Sæt kryds)

Antal personer uden fører___________(Skriv antal)
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Af Bruno Müller

Folkepensionisters fritagelse for betaling af lystfiskertegn har et fælles synspunkt hos de rekreative organisationer, - og 
ved en tidligere indsats i fællesskab, at indstille til ministeren for at bringe denne ulighed til ophør. Det har været meget 
småt med debat om dette betalingssystem hen af vejen,- og det er et system som jeg simpelthen ikke forstår,- og dette 
håber jeg, deler sikkert med mange.

Er ministerudskiftninger årsagen
Nu bliver man jo aldrig populær når man begynder at debattere pensionisters økonomi! 
Det er heller ikke hensigten når dette tages op her i bladet!  Fakta er, at vi stadig flere år efter stadig har problemet! 
Uden at det er løst!  Man kan så spørge om ! Er det fordi vi har haft skiftende ministre der har bagatelliseret vores an-

modning? Eller synes de at det ikke fylder noget i en lovsamling, - og samtidig at der ikke ligger særlig mange stemmer i 
det!
Og her kan man allerede fornemme med den afslutning på mødet i § 7 udvalget, at Jakob Munkhøj Nielsen kvitterede 
for organisationernes inputs til det videre arbejde,- og fremførte at  NaturErhvervstyrelsen vil på baggrund af udvalgets 
bidrag forsøge at arbejde videre med henblik på en politisk stillingtagen til forslagene.  

Bedre økonomi for Fiskeplejen
Jeg forstår ikke de forklaringer, og de kan jo ikke blive ved. Hvis ikke man tager det her problem alvorligt, og i stedet ser 
på økonomien ved at mange med rimelighed betaler.
Vi har i en årrække været vidne til i det rekreative fiskeri, at der drosles ned for midlerne til fiskepleje på særlige områ-

der. Det ville, - som en eventuel løsning være relevant, at man i den ”Politiske Trompet” havde analyseret det økono-

miske grundlag og den gevinst der ville vise sig i kølvandet,-  hvis Sportsfiskere under 18 år betalte, - og ligeledes deres 
pensionister over 65 år.
Glædelig vis har Dansk Sportsfiskerforbund bidraget og er enige i skrivelsen om det fælles brev fra organisationerne i § 
7-udvalget!

Kan bidrage med ca. 8 millioner kroner
Men fakta er, og det viser en undersøgelse for en del år siden, og som blev udført af Fødevareministeriet, - der viste det 
sig, at ikke mindre end 400- 500.000 her i landet smider krogen i vandet – af og til!

Hvis 10 % af gennemsnittet af det oplyste tal er pensionister over 65 år. Så ville ca. 45.000 af dem betale Lystfiskertegn 
for 1 år,  med 185,- kr.,- det ville så tilføre f.eks. Fiskeplejemidlerner med  ca. godt 8 millioner kr.!

Med mit lille” Købmandsregnskab” er det hensigten at løfte det åbenbart- ”ømtålige”  emne op i dagslyset igen. Det gør 
jeg for,- at det i denne sag har det ikke tidligere  været vanskeligt  at kommunikere med hinanden!

Fisketegnet! Den ene, - og ikke den anden!                                                                 
De rekreative organisationer ville for en del år siden løse et problem !
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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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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

Daconet solgt

Sådan får du bladet i 2022
Skarven æder mere end tyske fiskere fanger i Østersøen

 Kommunikation til søs
”Skarv-antallet” gik tilbage i 2021

Mange fordele v. medlemskab i Dansk Fritidsfiskerforbund
Kommunikation & Nødprocedure til søs 

Nødkald til søs
Sådan får du bladet

X Høringssvar EU-Forslag

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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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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Kommunikation til søs                                                                
En mobiltelefon er egentlig ikke beregnet til brug på vandet. Mobiltelefonnettets dækningsområde er først og fremmest 
indrettet til at give dækning på land, og de fleste mobiltelefoner skal desuden beskyttes mod fugt og vand, når de anven-

des til søs.

VHF-radioen er det eneste sikre.
Når det gælder nødkommunikation til søs, når mange fritidssejlere har ikke en VHF.
Mobiltelefonens udbredelse har til gengæld medført, at næsten alle i dag kan ringe fra deres båd og for en del af fritids-

sejlerne, bliver mobiltelefonen derfor en vigtig del af sikkerhedsudstyret.

Procedure ved nødopkald til LYNGBY RADIO 
Lyngby radio er et døgnbemandet telefonnummer til Lyngby Radio. Brug det, hvis du har brug for assistance eller vil rap-

portere forhold der er til fare for skibstrafikken.  Telefon: 45 28 09 60

Inden du sejler ud:
Sørg for at mobiltelefonens batteri er fuldt opladet og medbring gerne et ekstra batteri 
Beskyt mobiltelefonen imod fugt og vand  -  Indkod vigtige telefonnr. 
Aktiver din mobiltelefons "vis nummer funktion" og deaktiver evt. mobilsvar- og viderestillingsfunktioner. Ring 1853 og 
få den aktuelle vejrudsigt fra DMI
Sørg for at mobiltelefonens batteri er fuldt opladet og medbring gerne et ekstra batteri 
Beskyt mobiltelefonen imod fugt og vand -  Indkod vigtige telefonnr.     

Ved et nødopkald skal du så vidt muligt oplyse følgende:
Mobiltelefonnummer - Bådens position - Situationens art - Antal personer ombord - Antal skadekommende -  Særlige 
kendetegn på båden -  Hvilken hjælp er nødvendig – Vejrforholdene    

Nødkald  ............................112

Dansk Søredningsselskab ..2760 1100

Søsportens Sikkerhedsråd ..7219 6000

DTU Aqua ..........................3588 3333

Fiskeristyrelsen ..................7218 5600

Fiskerikontrollen øst ..........7218 5830

Fiskerikontrollen vest .........7218 5609

Danmarks Fiskeriforening ..7010 4040

Friluftsrådet .......................3379 0079

Lyngby Radio .....................4528 0960

Nyttige telefonnumre                                                                
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Egernsund Group, ved OK Marine, underskrev fredag 
en aftale om køb af Frydendahl Im- & Export A/S, med 
hovedkontor i Hvide Sande, Danmark. Frydendahl Im- & 
Export A/S har samtidig produktion i Estland og Malay-

sia. Deres hovedprodukter er garn, ruser og flettet line. 
Virksomheden blev etableret i 1934 og har således lange 
traditioner for produktion og salg af fiskeudstyr. Brian 
Skovgaard, nuværende salgschef, tiltræder stillingen som 
direktør og bliver medejer af virksomheden. I alt består 
virksomheden af   omkring 120 medarbejdere.

Frydendahl Im- & Export A/S har en produktportefølje og 
organisation, som vi mener vil komplementere os, og vi ser 
muligheder for gode synergier i fremtiden. I Norge vil det 
styrke OK Marines garninvestering. Sammen med vores 

danske kollegaer vil vi nu kunne tilbyde et næsten komplet 
udbud af garn til både små og større garnbåde, samt til 
hobbyfiskere. Frydendahl Im- & Export A/S investering i 
indsamling af brugte garn er også et vigtigt bidrag til vores 
arbejde for at styrke et mere bæredygtigt fiskeri.

Frydendahl Im- & Export A/S er et stærkt brand indenfor 
fiskeri med passive fiskeredskaber i store dele af Europa. Vi 
har en stor tro på, at dette bliver et meget vigtigt distribu-

tionsled for fiskepladserne og smarte bøjer fra Innomar. 
Her har vi tidligere skrevet en distributionsaftale, der gæl-
der i alle europæiske lande, hvor Frydendahl Im- & Export 
A/S står stærkt, samt i Grønland.

Frydendahl Fiskenet, Hvide Sande, solgt!           

I november og december måned bliver der indfanget mo-
derfisk til opdræt og afkommet bliver senere anvendt til 
udsætning i vandløb, søer og fjordområder. I de kommen-
de måneder bliver der således opfisket ørred, laks og helt 
til opdræt.

De mest almindelige arter, der bliver opdrættet med hen-

blik på at blive sat ud, er ørred, laks, helt, gedde og ål.

De fleste fisk bliver sat ud for at genskabe en blivende be-

stand, der er i stand til at formere sig. Det er derfor vigtigt, 
at de udsatte fisk er egnede til formålet.

Der er en lang række forhold, man skal tage højde for, når 
man opdrætter fisk til udsætning, blandt andet:

• Afkom af vildfisk er bedst egnet til udsætning
• Anvend alle typer af moderfisk
• Håndtering af moderfisk
• Højere befrugtningssucces
• Bedre overlevelse af yngel
• Transport af fisk

Opdræt af fisk til udsætning           
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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

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
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Connie Hedegaard har tirsdag fået præsenteret en stribe 
klimaløsninger i Lemvig Kommune. Det startende hos virk-

somheden, Plastix, der har skabt et gennembrud i genan-

vendelse af fiskenet. Derpå var der besøg på Klimatorium,  
Danmarks internationale klimacenter, hvor forskellige kli-
maprojekter blev præsenteret – herunder nye store planer 
på ptx-området.

»Jeg er imponeret over de mange klimaløsninger, innova-

tionen, potentialet og i det hele taget den vestjyske tilgang 
til udfordringer, som hele verden kæmper med at løse,« 
udtaler Connie Hedegaard. Hun har høstet viden og set 
løsninger, der i opskaleret omfang, vitterligt kan løse man-

ge af de klimaudfordringer verden står overfor.

Et eksempel er virksomheden Plastix, der med innovativ 
teknologi omdanner brugte fiskenet til ny grøn genbrugs-

plast. Ny grøn genbrugsplast, der bliver brugt i produkter i 
danske butikker i dag.
 »Vi er glade for besøget af en klima-kapacitet som Connie 

Hedegaard og vi har formidlet og vist hende, at løsninger-

ne er fundet. Vi ønsker at bidrage til den grønne omstil-
ling med vores indsats,« siger CEO Hans Axel Kristensen 
fra Plastix. Hos Plastix er EU-lovgivning afgørende, så der 
skabes ens regler mellem landene. Et felt som den tidligere 
kommissær er dybt inde i.

Samarbejde på tværs giver muligheder
Også borgmester Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune 
glæder sig over besøget. »I vores område er kort vej fra 
tanke til handling. Og et tæt samarbejde mellem aktørerne 
kendetegner arbejdet,« siger han.Klimatorium – Danmarks 
internationale Klimacenter – er et eksempel på, hvordan 
samarbejdet på tværs er afgørende for klima-succes. »Uni-
versiteter, virksomheder, myndigheder og civilsamfundet 
skal spille hinanden stærke. Det gør vi i Klimatorium, hvor 
blandt andet nye spildevandrør skal laves af genbrugs-

plastrør,« siger direktør Lars Holmegaard for Klimakterium.

Genbrug af gamle fiskenet får opmærksomhed            
Tidligere EU-kommissær, klima – og energiminister og nuværende formand 
for Concito og Aarhus Universitet, Connie Hedegaard, besøger både virk-
somheden Plastix, der genbruger gamle fiskenet, og Klimatorium, Danmarks 
internationale klimacenter, for at høre om ptx-planerne i Lemvig Kommune.
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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, k.bjerre@mail.dk

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  Preben Guldbæk, Toften 1 b,9370 Hals, Tlf. 2342 3571,  preben.g@mail1.stofanet.dk 
KASSERER  Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup  Tlf.: 5152 8051, Mail: glkvej@gmail.com

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 Ejgil Sønderby, Odinsvej 35, vardevej 20, 6818 Årre, Tlf. 2142 5040, sonderbydk@gmail.com

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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Nyt fra medlemskontoret
Der er god tilgang af nye medlemmer.

1.april var vi i alt 2125 medlemmer
Bjarne Christensen

LOKALFORENINGER
Husk at se opslag på havnen og Facebook ang. div aktiviteter.
Facebook: Randersfjords Fritidsfisker Forening
Hilsen Niels

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
In memoriam Jørgen N. Bork
Den 6. marts 2022 lagde Jørgen N Bork fra kaj for sidste gang. Efter 75 meget aktive år, hvoraf de fleste blev tilbragt på havet, nåede 
Jørgen til sit livs ende.  I over 40 år var det erhvervet som sømand og kaptajn, der trak Jørgen ud af huset i Årøsund, medens det i de 
sidste mange år var fritidsfiskeriet, som gjorde sig gældende.  Og ikke kun på havet var Jørgen aktiv.  Igennem mange år var Jørgen 
medlem, bl.a. som bestyrelsesformand, i vor forening, og var bestemt med til at sætte sit positive og gode præg på foreningens ud-

vikling.   Vi vil huske Jørgen som den inspirator og igangsætter som han var, og vi vil savne hans altid venlige og imødekomne facon, 
som ikke mindst gjorde sig gældende overfor nye medlemmer.
Foreningen deltog med forbundsfanen ved Jørgens bisættelse 11 marts i Øsby Kirke Æret være Jørgens minde  På bestyrelsens og 
medlemmernes vegne , Hans Halskov, formand   Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Vinterfest
Efter vi i 2021, på grund af Corona-svøben, måtte aflyse vores ellers årlige og traditionsrige vinterfest, kunne vi atter fredag den 4 
marts invitere til denne fornøjelige komsammen.  Vinterfesten blev som tidligere afholdt på  Restaurant Strandgården, som skabte 
de gode rammer og ikke mindst en rigtig god buffet.  Omkring 50 havde modtaget invitationen og tilmeldt sig, men desværre kom 
sygdom i vejen for flere så vi endte op med 43 glade deltagere.
Alle par medbringer en pakke til 100 kroner, som så bliver til gevinsterne, suppleret med lidt større pakker fra foreningen, i Banko-

spillet. 
Efter pausen med kaffe og kringle blev vinderne i det Amerikanske Lotteri afsløret, hvor gevinsterne var 36 meget fine sponsorgaver. 
Vi takker vore sponsorer mange gange. 
I samme forbindelse skal Hans Bomberg og frue have en stor tak for den kæmpe indsats det er at få sådan et arrangement til at løbe 
af stablen.  Peter Højer og fru Bente skal også have tak for den hjælp, som var uundværlig ved kontrol af kort og udlevering af alle 
gevinsterne.  

Sidst men ikke mindst skal her også lyde en stor tak til alle de medlemmer, pårørende og interesserede som støttede op og deltog i 
vinterfesten, og var med til at gøre det til en fornøjelig og minderig aften.  
Som vi selvfølgelig vil forsøge at gentage næste år.  Mød op.
Hans Halskov

Bødekurset
Med Hans Peter Hansen, som den erfaren og dygtige instruktør, er bødekurset 21/22 blevet gennemført i sløjdlokalet på Genner 
Skole. Bødekurset startede som tidligere nævnt i efteråret 21 med besøg og indkøb af materialer ved Daconet i Hvide Sande, men 
desværre har der som bekendt været problemer med skibstransporterne fra Fjernøsten, og ikke alle nåede at få alle de bestilte mate-

rialer. Men de når nok at komme frem inden næste kursusstart, og ingen af vi 8 til 12 deltagere nåede at løbe tør for noget at arbejde 
med. Afslutningen på sæsonens bødekurset blev afholdt den 10 marts, hvor deltagernes bedre halvdel også var inviteret med. 
Menuen bestod af en sildemad med tilhørende snaps efterfulgt af højt belagt og velsmagende smørrebrød fra brugsen i Rødekro. 
Vi var 16 deltagere, som med applaus kunne takke Hans Peter for hans indsats, og ligeledes takke og overrække fru Conny en buket 
blomster for lånet af hendes mand. Hans Peter lovede ved den lejlighed, og med accept af Conny,  at han godt vil tage den næste 
sæson med. 

Så kære medlemmer, husk til efteråret at møde op. Hans Peter har meget at lære fra sig og det er da sjovt og berigende at kunne 
ordne ens egne garn og ruser. 

Peter Højer og fru Bente fik også en tak og applaus for deres hjælp ved vinterfesten, og Hans Bomberg fik lejlighed til at overrække 
Bente en buket blomster. 

Hans Halskov, formand  
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Jeg vil gerne starte med at byde velkommen, til alle frem-

mødte. Velkommen til vores gæster fra DAFF, Jesper og 
Flemming.

Det går stadig godt på medlemsfronten, Forbundet vokser, 
om ikke hurtigt, så trods alt støt og roligt. Lad os håbe at 
fremgangen også fortsætter i 2022.

Vi har en velfungerende hjemmeside, som ugentligt øger 
sit besøgstal. Det udføres et stort stykke arbejde af vores 
redaktør og webmaster for at holde siden opdateret.
Det har på mange måder igen været et stille år, var oplæg-

get i min sidste beretning, det kan jeg så sige at det ikke 
har været siden vi mødtes sidst. Der er og har været man-

ge møder om ålen, og også på redskaber er vi blevet stillet 
en revidering i udsigt. Disse ting kommer vi ind på senere. 
Under Corona var antallet af indløste fritidsfiskertegn i stig-

ning, hele 17% steg indbetalingerne til fritidsfiskertegnet. 
Desværre har denne stigning vist sig ikke at være fastholdt, 
og tallet er igen dalende. Dog er det mest lystfiskerteg-

net der har ``Tegnet´´ sig for det største tilbagefald, mens 
Fritidsfiskertegnet stadig er oppe med ca. 5% i forhold 
til 2019.   Danmarks forvaltning af de 3 lukkemåneder 
December, Januar og Februar er kommet under stærkt 

pres fra EU. På ministerrådsmødet i december fik Danmark 
af de andre EU lande pålagt at deres ekstra lukkeperio-

de, skulle placeres i de måneder hvor ålen vandrer mod 
gydepladserne. Dette pålæg var stærkt støttet af Frankrig, 
Spanien og Holland. 2 af landene har et stort fiskeri efter 
glasål, som ikke blev påvirket af lukke perioden, og Frank-

rig glimrede samtidig med at hæve kvoten på hvad deres 
fiskere måtte ilandbringe af glasål.  Lige som Hollands 
ålefiskeri heller ikke blev på virket, da lukke perioden kun 
gælder i ferskvand, og deres ålefiskeri pågår i ferskvands-

kanalerne. Der var på ministerrådsmødet kun protester fra 
den Danske minister. Efterfølgende er det gået op for Tysk-

land og Sverige at de har sovet i timen, og de har henvendt 
sig til den Danske fiskeristyrelse i håb om at finde fælles 
fodslag i håndteringen af 3 måneders lukningen. 
Der arbejdes således seriøst med påbuddet. Jeg er i mine 
gisninger nød til at læne mig lidt op af Flemming Kjerulf 

fra DAFF, da statens IT systemer er uransagelige, og ofte 
kan jeg ikke komme på, ofte bliver jeg smidt af systemet, 
Sjældent er der ikke problemer. 

Som i tidligere år, Jeg vil gerne igen pointere at det er et 
ruseforbud, og ikke et Ålefiskeri forbud. Du må således 
gerne fange Ål i ruseforbuds- perioden, og opbevare disse 
levende i din dam/hyttefad. Du må blot ikke anvende ruser.

I forbindelse med sidste årsmøde i August fortalte jeg at 
Bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri, skal til revision. 
Igen, Bekendtgørelsen ikke er det samme som fiskeriloven, 
som jeg omtaler senere. Fiskeriloven skal behandles i 
folketinget, mens bekendtgørelser udarbejdes af Fiskeristy-

relsen på baggrund af loven. Bekendtgørelser kan ændres 
af styrelsen, med ikrafttrædelse enten d. 1/1 eller 1/7 i 
et kalenderår. D. 23. september starter arbejdet med at 
revidere den nuværende bekendtgørelse. Vi blev i Februar 
2022 indkaldt til møde i Fiskeristyrelsen omkring beskri-
velse af fritidsfiskernes redskaber, da jeg ikke selv kunne 
deltage blev det Finn Frandsen der mødte op for forbundet 
i stedet.

Det drejede sig jo fortrinsvis om netop Kina Tejnen, og 
grunden er at tejnen i vidt omfang bruges til fiskeri efter 
ål i ruseforbudsperioderne. Jeg har hele tiden holdt på at 
Kinatejnerne skulle være lovlige i fritidsfiskeriet, men at 
man kunne fastsætte et mindste mål for maskestørrelsen, 
således at ål altid ville kunne undslippe. Grunden hertil 
er at tejnen oftest anvendes til fiskeri efter hummer, og 
til dels jomfruhummer. Finn blev derfor sendt afsted med 
det budskab at man skulle gå efter at tejnen skulle være 
lovlig men med et mindstemål på masker, og et maks 
antal indgange svarende til den oftest anvendte tejne. (17 
indgange)

På mødet blev det klart at især fiskerikontrollen ønskede 
at tejnen skulle være forbudt. Men heldigvis er DTU i gang 
med en kortlægning af hummerfiskeriet i Limfjorden. De 
kunne bakke os op i at deres indstilling var at tejnen skulle 
være lovlig for fritidsfiskere, da den var den mest skånsom-

Årsmøde 2022 - Forretningsudvalgets beretning
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me fangstmetode til Hummer, i stedet for det nuværende 
meget omfattende garnfiskeri. Dette var et godt argument 
over for styrelsen og kontrollen, og derfor blev udfaldet 
på mødet da også at man forventer at kinatejnen fortsat 
forbliver lovlig, dog vil der komme et krav om at de skal 

være udstyret med x- antal ringe af med en indvendigdia-

meter på 6 cm. Dette er ikke optimalt hvis tejnen bruges 
til jomfruhummer fiskeri, men en fin løsning i hummerfi-

skeriet. I min verden kunne ringen undgås ved at sætte et 
mindstemål på maskerne, og en passus om at alle ål der 
evt. måtte være fanget af redskabet skal i perioden 10/5 til 
31/7 genudsættes. 

Projekt Spøgelsesgarn: Er et Miljøstyrelse projekt hvor der 
er afsat midler til at finde, og opsamle spøgelsesgarn i de 
Danske farvande. Skulle i være plaget af spøgelsegarn, eller 
har mistanke om at der er områder med sådanne i jeres 
farvande, så meld ind til jeres lokale fiskerikontrolenhed. 
Dette gælder også hvis i selv har mistet garn, som i ikke har 
kunnet bjærge. Skulle i rende over tabte redskaber som i 

kan bjærge, så meld ind til fiskerikontrollen inden i påbe-

gynder bjærgning, så i har ryggen fri. 

Projekt Kysthjælper som jeg fortalte om på sidste årsmø-

de i August, er inde i opstartsfasen, i første omgang er 
det valgt at der skal være aktiviteter i Horsens kommune, 
Assens kommune, Aarhus kommune og Aalborg kommune. 
De lokalforeninger der ligger tæt på projekterne vil blive 

kontaktet af Kysthjælperprojektet og inviteret til infomøder 
i deres nærområder.

I november sidste år modtog desværre meddelelse om at 
Jørgen på grund af forværring i hans sygdom, blev nød til 
at trække sig fra alle tillidsposter, herunder Skarvudvalget 
i DFF. Dette er noget af et slag for os, for umiddelbart har 
vi ikke en ny at sætte på posten. Heldigvis var arbejdet i 
det store og hele afsluttet, og en ny forvaltningsplan klar, 
ikke en som vi var stolte af, men trods alt en plan. På et 
tidspunkt i forhandlingerne om en forvaltningsplan, blev 
vi lidt efterladt på bagperronen af en af vores normale, og 
stærke samarbejdspartnere. Det gjorde vi fordi de følte at 
de fik opfyldt hovedparten af deres krav i den nye plan. 
Efterfølgende må de alligevel have gentænkt deres hand-

ling, for nu er de alligevel ikke tilfredse med resultatet 
af planen, og har lavet en underskriftindsamling for at få 
planen genforhandlet. Så gå ind på Sportsfiskerforbundet.
dk og skriv under, det bakker vi op om.

I mellemtiden vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke 
Jørgen for 2 års indsats som sekretær i forbundet, og ikke 
mindst forbundets repræsentant i skarvgruppen. Hvis jeg 
skal sætte ord på, så er det politisk tæft, skarp på både ord 
og skrift. Tusind tak for din indsats Jørgen, og med håbet 
om en tålelig hverdag for dig og din sygdom.
Tak.
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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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Først et forsinket Godt Nytår til jer alle, og tak for et vel-
fungerende samarbejde i 2021.

Tilbageblik på medlemstilgangen i 2021, kan kun gøre 
undertegnede glad. Interessen for at deltage i sammenhol-
det omkring vores fælles interesse, ikke kun fritidsfiskeriet, 
men også arbejdet med at gøde for at høste, er gået op for 
mange, at det er vi simpelt hen nødt til, hvis vi fortsat skal 
kunne fange lidt sund og lækker fisk til middagsbordet. På 
nuværende tidspunkt har vi fået tilført så mange nye med-

lemmer at vi som slut facit på medlemslisten inden første 
blad (Deadline 15 januar) har et tal der hedder 2123.  En 
tilgang i 2021 på 306 medlemmer. Vores medlemskam-

pagne har virket, hvor rigtigt mange er faldet for tilbuddet 
med kun at betale ½ kontingent det første år. Alene siden 
1 januar, på 15 dage, er 48 nye kommet til, alle med stor 
interesse og opbakning til det arbejde vi i forbundet er 
med til at gøre på de marine områder. Kampen er hård, 
både med åleforvaltningsplan samt kampen for tilladelser 
til regulering af skarv og sæl, men jo større opbakning, jo 
mere bliver vi hørt. Jeg ser frem til et år med endnu flere 
medlemmer, og vil fortsat lave indlæg på diverse digitale 
medier til fordel for vores udbredelse.  Endnu en gang 
velkommen til de nye medlemmer, og jeg håber de vil følge 
sig til rette i sammenholdet.

Økonomisk havde vi i 2021 budgetteret med et underskud 
på ca. 14.000 kr. men selv om vores medlemskampagne 
har kostet os 23.000 kr., kontingentpenge som er blevet 
ude i foreningerne, en tabt retssag vedr. kinatejner på 
6.600 kr., en ny PC til redaktøren til 11.000 kr., mindre 
annonceindtægter på 5.000 kr. lidt portostigning til bladet 
på 5.000 kr., beløb der ikke var budgetteret med, formåede 
vi alligevel at komme ud af 2021 med et overskud på 248 
kr.  pga. mindre besparelser andre steder, det kan jeg kun 
være tilfreds med.
Vores samarbejde med bladkompagniet er blevet bedre og 
bedre for hvert blad vi udgiver. De holder sig noget under 
den procentsats der er acceptabel i manglende bladleve-

rancer til vores medlemmer. Den acceptable manglende 
leverance er på 50 blade pr. udgivelse, og vi ligger på et 
snit på 12. Jeg ved godt der burde leveres et blad til alle 
vores medlemmer, men sådan hænger virkeligheden ikke 
sammen, der vil altid være et spild på den ene eller anden 
måde. 
Så hvis du ikke modtager bladet senest den 30 i den må-

ned det skal udkomme, skal du kontakte medlemskontoret, 

så vil der blive eftersendt et eksemplar til dig.
Vi har op til blad 1- 2022, fået 56 nye medlemmer.

Medlemskontoret og kassereren gør status

Der kommer stadig lidt reklamationer fra medlemmer der 
ikke modtager bladet, og når jeg spørger om de har klart 
og tydeligt navn på postkassen tøver de med et positivt 
svar. Så sørg for at i har jeres navn på postkassen, det er 
ikke nok at have en postkasse siddende ude ved havelå-

gen, og så navnet siddende på hoveddøren, de af myndig-

hederne udstukne regler siger at postkassen skal stå i skel, 
og den skal være tydeligt mærket med navn på husstan-

dens beboere, så der ikke hersker tvivl over hvem der bor 
på adressen. Det kan være en af årsagerne til at nogen 
ikke modtager bladet.

Korrekt navn på postkassen

Portoservice matcher ved hver udgivelse adresser på vores 
medlemmer, adresserne bliver matchet med den adresse 
som medlemmet er tilmeldt folkeregisteret på,
således at flytninger automatisk tilgår medlemskontoret. 

Det kan i enkelte tilfælde trække ud, så hvis du flytter så 
kontakt for en sikkerheds skyld medlemskontoret, så du er 
sikker på næste blad leverance.

Husk at melde flytning

Bladets udgivelsesdatoer kan du læse i alle bladene, hvis 
du ikke har modtaget det senest 3 dage efter seneste udgi-
velsesdag, skal du kontakte medlemskontoret, så finder vi 

ud af om det er den korrekte adresse jeg har dig registreret 
på. Du skal gøre det inden 14 dage efter udgivelsesdagen 
hvis du skal have bladet eftersendt.

Manglende blad

I andet halvår 2020 er der indmeldt 130 medlemmer som 
der skulle have været betalt fuldt kontingent for i 2021, 
men hvor der kun er opkrævet ½ kontingent, svarende til 
10.000 kr. som er blevet ude i foreningerne.

I første halvår 2021 er der indmeldt yderligere 193 med-

lemmer som der skulle have været betalt ½ kontingent for 
svarende til over 17.000 kr.
I alt over 27.000 kr., som er blevet ude i lokalforeningerne 

til glæde for det lokale arbejde. De mangler så i årsregn-

skabet, men det er jeg fuldt ud tilfreds med. 
Medlemskampagnen virker.
Til d.d. er der indmeldt 61 nye medlemmer i andet halvår 
2021, som skulle have betalt fuldt kontingent i 2022, men 
hvor over 5.000 kr. er blevet i lokalforeningerne.
Yderligere 86 nye medlemmer er efter 1-1-22 kommet til, 
og som der ikke bliver opkrævet kontingent fra hvor over 
7.000 kr. er blevet i foreningerne, i alt over 12.000 kr. og 

det er bare på 2 ½ måned.

Konsekvensen af vores medlemskampagne
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Redigeret ved Bruno Müller

Der er kommet stor fokus på bjærgning og bugsering 
fritidssejlere imellem, da der har været eksempler på, at 
et hjælpende fartøj har krævet bjærgeløn efter Sølovens 
§ 441. Dette har givet stor usikkerhed omkring, hvad der 
er op og ned i denne sag. Denne artikel kan for håbentlig 
virke afklarende i disse forhold. Grundlaget er Sølovens 
§ 441, der har nogle klare definitioner. Søretsligt skelnes 
der derfor ikke mellem erhverv og fritidssejlads. Enhver 
bugsering og bjærgning er pr. definition erhverv. Baggrun-

den for udbetaling af bjærgeløn er at opmuntre til at redde 
materielle værdier, der ellers var gået tabt, eller forlis med 
miljømæssige konsekvenser. For at bjærgeløn kan komme 
på tale, skal bjærgningen derfor være tilendebragt med 
succes. 

Det skal dog understreges, at der aldrig kan udbetales 
bjærgeløn ved redning af menneskeliv.

Bjærgning: En indsats som afhjælper en situation, hvor der 
er fare for materielle tab eller forurening.

Bugsering: Alle andre former for slæb, hvor det primære 
formål er transport, og hvor fartøjet ikke er “stedt i fare”.

Krav til det bjærgede objekt 
En grundlæggende betingelse for at ydet assistance kan 
karakteriseres som bjærgning, er jf. Sølovens § 441 litra 
a, at det assisterede fartøj eller den assisterede genstand 
enten er forulykket eller stedt i fare. I det følgende vil det 
undersøges nærmere, hvilke forudsætninger der skal fore-

ligge, for at et fartøj eller en genstand kan betragtes som 
værende ”stedt i fare” eller ”forulykket” .“Stedt i fare”: Af 
søloven fremgår ikke, hvad der kræves for at et fartøj eller 
en genstand må betragtes som værende stedt i fare, i § 
441, litra a’s forstand. En nærmere gennemgang af norsk 

og dansk retspraksis samt teori må derfor foretages for at 
klarlægge dette. Domstolsafgørelser viser, at såfremt et 
fartøj ved egen hjælp kan redde sig ud af faren, foreligger 
der ikke fare i sølovens forstand. Når til gengæld fartøjet 
befinder sig i en hjælpeløs situation, synes der ikke at 
stilles krav til, at faren skal være umiddelbar. Selvom der i 
sølovens forstand ikke er grundlag for bjærgeløn, kan der 
sagtens idømmes en godtgørelse for den udførte assistan-

ce, hvis der opstår tvister.  Mange afgørelser fastslår, at 
faremomentet er afgørende for, om en assistancesituation 
kan karakteriseres som bjærgning. Der er ofte tale om 
meget konkrete skøn fra domstolenes side, men over-
ordnet må det kunne konkluderes, at der for at der i en 
given situation kan siges at foreligge fare, skal være fare 
for fysisk/materiel skade af et vist omfang på fartøj eller 
på andre genstande. Det kan være vanskeligt at angive 
præcist, hvor stor en fare, der skal til, for at assistancen må 
betragtes som bjærgning. Dette kan betegnes som den fa-

regrad, fartøjet eller genstanden skal udsættes for, før der 
kan være tale om bjærgning. Som nævnt ovenfor behøver 

faren for et fartøj eller for en anden genstand ikke at have 
været overhængende, før bjærgning kan komme på tale. 
Ej heller behøver der at foreligge overvejende sandsynlig-

hed for, at fartøjet eller genstanden vil gå tabt, såfremt der 
ikke bliver ydet assistance .Uanset det faktum, at græn-

sedragningen i forhold til faregraden er vanskelig, ligger 
det fast, at faren må skulle være noget større end de farer, 
som helt grundlæggende er tilstede under søfart. Norske 
Højesteretsdomme viser, at det på det tidspunkt et fartøj 
modtager assistance grundet vanskeligheder på søen, kan 
være svært med sikkerhed at forudsige, om det assisteren-

de fartøj vil have ret til bjærgeløn eller blot vederlag for 
slæbeassistance.

Godt sømandskab 

Vi har nok alle prøvet at stikke en sejlerkollega en tovende, 
hvis vedkommende er gået på grund eller ligger med ikke 
funktionsduelig motor. Vi har næppe tænkt de store tanker 
omkring denne praksis. Det er jo ”bare” noget man gør. 
Men de eksempler som har været fremme i dagspressen 
sætter spørgsmålstegn ved denne praksis. I langt de fleste 
tilfælde går det jo godt. Man smider et par flakser vin eller 
en plovmand til dieselolie, og så er den sag ude af verden 
Der er dog nogle forholdsregler man bør gennemtænke, 
inden man påbegynder en bjærgning – eller bugsering. 
Har du og din besætning nødvendige udstyr og faglige 
kunnen til at løse opgaven på betryggende vis?Har du clea-

ret dine forsikringsforhold? Hvis du ikke har rygdækning 
hos dit forsikringsselskab og kommer i en situation, hvor 
du laver en ansvarspådragende handling, kan det ende i 
bundløs gæld er faresituationen? Er risikoen ved at IKKE at 
hjælpe overhængende? Hvis man ikke er i stand til direkte 
at hjælpe med bugsering/bjærgning på betryggende vis, 
kan man ihvertfald ligge standby indtil professionel hjælp 
er fremme. Udlån af pumpegrej, ankergrej og proviant kan 
også være en særdeles kærkommen støtte. Ligeledes kan 
man måske medtage nogle nervøse personer og sikre, at 
de kommer i land. 

Hvis du kaster dig ud i en privat bugsering, på trods af at 
din forsikring ikke dækker, bør du i det mindste sørge for, 
at få underskrevet en aftale om ansvarsfordelingen mel-
lem parterne, før du haler i slæbetrossen. Hvis du begår 
en fejl og slæbet forliser, smadrer andre både i havnen, og 
forårsager en olieforurening af , – hvem skal så betale? En 
mulighed er at benytte en standardkontrakt man kan have 
liggende i båden.

Hvad så – bør jeg hjælpe?
At hjælpe andre i nød er magtpålæggende for de fleste 
sejlere, og når blot faren ved IKKE at gribe ind umiddelbart 
og indlysende virker større end faren ved at gribe ind, bør 
man selvfølgelig . 
Hvis der er menneskeliv på spil, har dette forrang over alt 
andet, og du har PLIGT til at hjælpe.

Bjærgning og bugsering for fritidssejlere
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Fiskeristyrelsen har modtaget en anmeldelse om fund af et stort spøgel-
sesnet. Det efterladte net var blevet observeret på bunden af havet syd for 
Grenå af nogle dykkere.
 

Fiskeristyrelsens kontrolskib Havørnen var på kontrolsejlads i området mellem Aarhus og Grenå.   Der var for hård blæst 
til at udøve sø-kontrol, og Havørnen tog derfor ud for at tjekke op på anmeldelsen af det store net.
Inde ved kysten var der roligt nok til, at fiskerikontrollørerne kunne arbejde sikkert i båden. Havørnen sejlede derfor 
langs kysten i området, hvor spøgelsesnettet var blevet spottet. Efter nogen tids søgning kunne kontrollørerne endelig 
skimte fiskeredskabet, som havde stået så længe, at det lignede tangbevoksning. Enkelte steder kunne der dog skimtes 
fiskeliner gennem tangen.
Fiskerikontrollør Dan Randum fra Havørnen fortæller: »Da vi fik lokaliseret garnet, forsøgte vi først at bjerge det med 
håndkraft. Det var dog alt for tungt at trække om bord. Da det endelig lykkedes os at få nettet op af havet ved hjælp af et 
såkaldt ’dræg’, viste det sig også, at det store net var sammenfiltret med tang og sten og vejede omkring 100 kg.« Efter 
bjærgningen af nettet fik kontrollørerne en god snak med anmelderen. Det viste sig at være en dykkerinstruktør i den 
lokale klub, som under en dykning var støt på det store spøgelsesnet. »Anmeldelsen om det tunge spøgelses-garn kom 
fra en lokal dykker, som et par dage inden havde opdaget nettet under en dykning. Uden hjælpen fra den årvågne dykker 
havde vi nok ikke så hurtigt kunne lokalisere og bjærge det store net, der ikke umiddelbart kunne spottes fra overfladen. 
Anmeldelser som disse er yderst værdifulde. Når en dykker som her støder på et spøgelses-garn, er det desuden en stor 
hjælp, hvis garnet afmærkes med en flyder.

Disse betegnes som efterladte fiskeredskaber, som ’fisker” videre uden at blive fundet eller tømt. De udgør en stor 
fare, da de fortsat kan fange fisk, krebsdyr, fugle og andre havpattedyr så som marsvin.

Fiskeristyrelsen bjærger 
100 kg spøgelses-garn ved Glatved Strand
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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?

Rettelse: 

I sidste blad og vedr. Lokal-
foreningens kasserer, Bjarne 
Dam Jensens død, der var det 
foto som indsenderen havde 
medsendt forsvundet. 
Det gjorde at det ikke kom i! 

Det bøder vi på og bringer et 
foto af Bjarne.

Hals Fritidsfiskerforening
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Det er en ny tysk undersøgelse, forta-
get af det tyske forskningsinstitut for 
kystfiskeri, Institut für Binnenficherei 
i Postdam, der bekræfter skarvens 
glubende appetit, og som ikke over-
raskende for fiskerne konkluderer 
det samme som de igennem snart 
40 år har sagt – at den forslugne fugl 
plyndre og spiser deres fangster.

Ligeså interessant er det, at videnska-

ben i snart alle år har frikendt skarven 

og dermed fastholdt fredningen af 

denne for fiskerne så forslugne fugl. 
Men nu har man fået sat tal på hvor 

meget denne grådige fugl egentlig 

omsætter af fisk.

Skarven fortærer mellem 30 og 50 

procent flere fisk end hidtil antaget.
Jyske Vestkysten refererer til den tyske 
undersøgelse, der i hele tre forskellige 
kyst-områder i Tysklands nordligste 
delstat, har analyserede 1093 gylp fra 
skarv. Heri fandt man rester fra 12.574 

fisk, som kunne henføres til ikke min-

dre end 33 forskellige fiskearter.
Èt af de hårdeste ramte områder er i 

den tyske havbugt ved Dassover See 
ved Lübeck. Her har man i forvejen 
en stor skarv-koloni. Netop her har 
forskerne analyseret sig frem til, at 
skarven æder mellem 100 og 120 tons 

torsk om året. Dette alene er større 
end den samlede tyske torskekvote til-
sammen. Den udgør 1054 tons i 2022 
i  vestlige Østersø. 

Ressourcespild
Mange tyske kystfiskere fra dette 
område ved Østersøen, er derfor 
henvist til offentlig støtte, istedet for 
at være beskæftiget med at fiske og 
fange denne værdifulde og proteinrige 
næring til mennesker, men som nu 
istedet ender som føde for skarven.

Negativt klimaaftryk
Skarvens næsten umættelige appetit, 
skader ikke kun fiskerierhvervet lokalt, 
men sætter også sine mærkbare spor 
i klimaet, som bliver påvirket negativt. 
For istedet for fuglsføde for skarven, 
så præsterer fiskeriet et betydeligt 
lavere klimaaftryk end de fleste andre 

former for produktion af protein fra 
dyreriget.

Store mængder torskeyngel forsvin-
der kystnært
De tyske fiskere henviser til danske 
fiskeres observationer langs danske 
kyster, der for tiden har et rekordstort 
antal torskeyngel, men som desværre 
for de fleste går en kummerlig skæbne 
i møde, som fugleføde for skarven. 
Jyske Vestkysten slutter af med at 
fortælle, at man fra tysk side er yderst 
positive overfor en regulering af skar-
ven og henviser i den forbindelse til 
næstformanden i EU-parlamentets fi-

skeriudvalg, Venstre politikeren Søren 
Gade’s ønske om at ændre skarvens 
fredningsstatus, så fuglen ikke læn-

gere betragtes og beskyttes som en 
truede art, men nu må jages på lige 
fod med andre dyr.

Skarven æder mere end tyske fiskere fanger i 
Østersøen
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DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen 
undersøge gråsælernes spisevaner 
i Østersøen ved Bornholm. Hvis 
sælerne æder fladfisk i et omfang, 
der generer erhvervsfiskerne, vil der 
være basis for igen at give tilladelse 
til at regulere sælbestanden.

De bornholmske fiskere klager over 
gråsælernes indhug i fiskebestanden 
i Østersøen. Først var det torsk, de 
kæmpede om med sælerne, men nu 
gælder det fladfisk som skrubber, rød-

spætter og pighvar. Fiskerne oplever, 
at sælerne enten helt hapser fladfisk 
fra nettet eller bider af dem i flæng, 
når fiskene sidder fanget i nettet. Der-
for drager DTU Aquas forskere i febru-

ar til Bornholm for at undersøge, om 
omfanget af sælskader på erhvervsfi-

skernes fangster af fladfisk er så stort, 
at der er grundlag for at genoptage 
den regulering af sælbestanden, som 

ellers udløb ved årsskiftet "Men der er 

behov for at opdatere vores viden om 

sælskader i det bornholmske fiskeri 
med passive redskaber i lyset af de 

ændringer, der er sket både i fiskeriet 
og i forekomsten af sæler omkring 

Bornholm."

”Undersøgelsen vil give os nogle bed-

re tal på de direkte effekter af gråsæ-

lerne på fiskeriet omkring Bornholm,” 
siger seniorforsker Finn Larsen, der 

leder DTU Aquas undersøgelse for 
Miljøstyrelsen. 
Den æder en gråsæl dagligt ca. 4-5% 
af sin kropsvægt, så en gennemsnitlig 
gråsæl æder 4-5 kg fisk om dagen.

Sælskader er ikke for sjov 
Tidligere undersøgelser fra 2015 
peger på, at omfanget af sælskader 
i visse områder er så stort, at det er 
vanskeligt at drive et rentabelt fiskeri. 
Og det er specielt fiskeri med passive 
redskaber, som f.eks. garn og kroge, 

der er udsat for sælskader:”Men der 
er behov for at opdatere vores viden 
om sælskader i det bornholmske fiske-

ri med passive redskaber i lyset af de 
ændringer, der er sket både i fiskeriet 
og i forekomsten af sæler omkring 

Bornholm,” siger Finn Larsen.

Hvad bliver den største udfordring ved 
undersøgelsen? ”En stor udfordring er 
at få dækket nok områder og sæsoner, 
så undersøgelsen bliver retvisende for 
hele garnfiskeriet omkring Bornholm,” 
siger forsker Lotte Kindt-Larsen, der 
også arbejder med sæler og er med 
på opgaven.
I en artikel i Bornholms Tidende i 
sidste uge, siger en af fiskerne, at han 
mener, at sælerne også angriber og 
skambider fladfisk i nettene for sjov. 
Til det siger seniorforsker Finn Larsen 
”Nej, det er ikke en adfærd, vi kan 
bekræfte. Vi kan bare konstatere, at 
sælerne ikke nødvendigvis ’spiser op’, 
men hvorfor skulle de også det, hvis 
der hænger den ene fisk efter den 
anden i garnene – sæler foretrækker 
fede fisk, fordi der er mere energi i 
dem, og hvis der er fisk nok, tager de 
måske kun det bedste, f.eks. indvolde-

ne,” siger Finn Larsen.

Logbøger og togter 
På Bornholm vil Finn Larsen og Lotte 
Kindt-Larsen interviewe minimum 10 
fiskere og indhente oplysninger om 
redskaber, målart, periode, lokalom-

råde, skadernes art og omfang samt 
eventuelle afhjælpende foranstaltnin-

ger, som fiskerne måtte bruge.
Forskerne vil indsamle oplysninger 
fra fiskernes logbøger om sælskader 
registreret de seneste to år. Intervie-

ws og analyse af logbøgerne vil blive 
sammenholdt med resultaterne fra 
undersøgelserne i 2015 for at identifi-

cere eventuelle ændringer i skaderne. 

Og så skal havforskerne også på havet. 
Seks togter på hver fem dages fiskeri 
er planlagt i løbet af undersøgelsen, 
der fra februar til og med juli.

Regulering af sæler 
Det er ikke første gang i det seneste 
år, at forskerne undersøger sælernes 
appetit omkring Bornholm. I anden 
halvdel af 2021 undersøgte de som 
en del af et EHFF-projekt, hvor mange 
torsk der gik til sælerne. Men 2021 
var også året, hvor det internationa-

le havforskningsråd ICES slog alarm 
over den skrantende torskebestand i 

Østersøen, og hvor EU's fiskerimini-
stre reducerede den danske torske-

kvote i Østersøen med 88 procent. 
Idet torskefiskeriet så ikke længere er 
en aktuel kamplads mellem sæler og 
fiskere stoppede ministeriet tilladelsen 
til at regulere bestanden af gråsæler 
ved årsskiftet til 2022. Det har været 
tilladt for særligt uddannede jægere 
at skyde gråsæler siden 2015 hele 
året. De bornholmske fiskere mener,  
er grund til at regulere den sælbe-

stand, der er kommet sig godt over de 

seneste 50 år.

Fra 2.000 til 40-50.000 gråsæler
Bestanden af gråsæler var i 1970 
nede på blot omkring 2.000 eksem-

plarer. Den blev fredet, og bestanden 
i Østersøen og den Botniske Bugt er 
siden vokset til i dag mellem 40.000 
– 50.000 sæler. Heraf er der omkring 
2.000-3.000 gråsæler i den sydlige 
Østersø.DTU Aquas undersøgelse vil 
nu give et grundlag for at vurdere 

om bestanden fortsat bør reguleres. 
Men giver det mening at regulere få 
eksemplarer af arten?”Det kan ikke 
måles på bestanden, at man fjerner 
40 ud af 40.000 dyr, men det er muligt 
at det kan holde dem væk,” siger Finn
I oktober 2022 sender forskerne 

projektets resultater til Miljøstyrelsen. 
Rapporten omfattre resultaterne af 
analyser af indsamlede data og data 
indsamlet under DTU Aquas tidligere 
projekt fra perioden september 2021 
– januar 2022.

Fra 2.000 til 40-50.000 gråsæler  
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Kære alle

Tak til alle jer der deltog på mødet for en god dialog, forslag og kommentarer og til jer som efterfølgende har bidraget på 
anden vis.

Vedhæftet finder i et kort referat fra opstartsmødet omkring ”Oprensning af spøgelsesnet i Limfjorden” afholdt på Zoom 
22/6-2021 fra kl. 10-12.

Vi har som nævnt på mødet brug for information om alle områder, hvor der er kendskab til eller begrundet mistanke om, 
at der findes spøgelsesnet. Derfor har vi brug for input omkring alle relevante områder i hele Limfjorden og ikke kun til 
Nissum Bredning og Venø bugt, som der var stor fokus på under mødet. Detaljer til indsnævring af områderne i Nissum 
og Venø modtages gerne, det kunne f.eks. være en dybdekurve eller andet.   
Fletcher har allerede været i kontakt med en del af jer omkring indtegning af områder der bør undersøges for net, men 
hermed fremsendes linket så alle har mulighed for at bidrage 

https://www.aalborg.dk/presse#/pressreleases/622253128130273

Hvis nogle har det bedre med at indtegne i hånden på kort, er der vedhæftet et antal pdf filer som kan bruges til dette, 
men andre formater modtages gerne så længe området kan identificeres. 
I må endelig kontakte mig, Fletcher eller Finn hvis I har yderligere spørgsmål eller kommentarer. 
Mvh Maria

Opstartsmødet bliver online tirsdag d. 22 juni fra kl. 10-12, hvor vi som nævnt i den tidligere mail vil beskrive rammer-
ne for projektet og påbegynde indsamlingen af viden om hvor oprensnings indsatsen bør ligge, så forbered gerne input 
til hvor der skal ledes efter net.  Projektets succes er afhængig af lokal opbakning og viden, vi håber derfor at se mange 
af jer til mødet. 

Dagsorden:
• Præsentation af rammerne for projektet, tidsplan og aktiviteter – DTU Aqua 
• Identificering af områder i Limfjorden der, på baggrund af begrundet mistanke,  skal undersøges for spøgelsesnet – bi-
drag fra alle interessenter. Evt. opfølgende møder med lokale aftales.  
• Udpegning af topprioriterede område 

Hvis man ikke har mulighed for at deltage på mødet og gerne vil bidrage til projektet, så send en mail så vi kan aftale 
nærmere. 

Lars Nørgaard Bach  Biolog/projektleder +45 2520 2179 | lars.bach@aalborg.dk
Limfjordsrådets Sekretariat Aalborg Kommune | Miljø- og Energiforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Spøgelsesnet i Limfjorden  
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved

Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

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!
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Virksomheder, der ønsker at deltage i sælfangst i Vest- eller 
Østisen, eller modtagecentre, der kan modtage sælpro-

dukter i 2022, kan nu søge om tilskud. Der er afsat i alt 1,5 
mio. NOK, og ansøgningsfristen er den 16. marts. Tilskud-

det til årets sælfangst kan gå til rederiet eller modtagecen-

tret, og målet med tilskuddet er, at fugemasseindustrien 
(skibs- og modtagelsessiden) skal kunne skabe størst mulig 
værdi baseret på råvarer fra sæler.

Norge og sæler - Tilskud til sælfangst 2022  

Ålen er en af vores mest eftertragtede spisefisk, men 
bestandene er nu så små, at der er indført en række be-

grænsninger i ålefiskeriet.

Nye regler for fiskeri efter ål i saltvand. Der er lukket for 
ålefiskeri i saltvand for både erhvervs- og bierhvervsfi-
skere, fritidsfiskere og lystfiskere i perioden 1. december 
2021 til og med den 28. februar 2022.

Den nye regel indføres på baggrund af en EU-beslutning 
om at beskytte ålen, der er truet.

Mindstemål, fredningstider og fiskeredskaber. 
Regler for fiskeri efter ål for lystfiskere og fritidsfiskere, er 
beskrevet herunder. Der gælder særlige regler for er-
hvervsfiskere med ålelicens.

Lystfiskeri efter ål
Bekendtgørelse nr. 1615 skelner mellem lystfiskere og 
fritidsfiskere. En lystfisker er defineret som en person, 
der anvender en stang med snøre og krog eller lignende 
lette håndredskaber. Lystfiskeri efter ål er ikke berørt af 
forvaltningsplanen og må udøves hele året i ferskvand, 
men i saltvand er der forbud mod fiskeri fra og med den 1. 
december 2021 til og med den 28. februar 2022. Forbud-

det er midlertidigt.

En fritidsfisker, der fisker i saltvand, må højst anvende seks 
redskaber ad gangen af følgende redskabstyper:

• krogliner á 100 kroge

• kasteruser (enkelte eller dobbelte) hvoraf én af ruser-
ne må være en rejepæleruse

• tejner

• garn (højst tre stk.)

En rejepæleruse skal anmeldes hvert år til Fiskeristyrelsen. 
Rejepæleruser skal opfylde bestemte krav (jf. § 22 i bekg. 
1615).

En fritidsfisker må ikke længere:

• Anvende kasteruser (enkelt eller dobbelt) i perioden 
10. maj - 31. juli  

• Sætte krogliner i perioden 1. maj - 30. september

Fritidsfiskeri - ferskvand
• I ferskvand aftales antallet af redskaber med den per-

son der ejer fiskevandet
• Kasteruser (enkelte eller dobbelte). Tilladt 1. august til 

15. oktober

Afstandsreglerne for redskaber angiver, at der skal være 

100 meter mellem hvert redskab og redskabet må kun 
dække 1/3 del af vandets bredde. Reglerne er beskrevet i 

bekendtgørelse 1615 af 11/12/2015.

Erhvervsfiskeri
En person, der har ret til at drive erhvervsfiskeri i salt - 
eller ferskvand eller har en tilladelse til at omsætte fisk 
fra ferskvand, kan ansøge om en tilladelse til ålefiskeri hos 
Fiskeristyrelsen. I tilladelsen er det specificeret hvor mange 
redskaber, der må anvendes til ålefiskeri.

I vandløb er erhvervsruser kun tilladt fra den 1. juni til den 
30. november.

Fiskeri efter ål 

30



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 2022 
Bemærk! Der er ændringer i omdelings-datoerne i år !
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1.  Uanset alder skal du have gyldigt fisketegn
2.  Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr
3.  Lad altid nogen vide, at du er på havet
4. Check vejrudsigten
5.  Du skal kende fiskeribekendtgørelserne

Råd og Regler
De fem huskeråd for fritidsfiskere

Bemærk: dette er vejledende regler. Tjek i dit lokale område!

Som fritidsfisker må du benytte op til seks redskaber i form af:
• Garn – højst 3 stk.
•  Ruser (enkelte og dobbelte)

• Tejner

• Krogliner á 100 kroge

Regler for fritidsfiskeri

For garn, ruser og krogliner skal der være en afstand på 150 meter til pæleruser og erhvervsfisker-bundgarn. Indbyrdes 
skal de have en afstand på 50 meter. Garn skal holde en afstand på 100 meter til lavvandslinje og sejlrende. Bemærk at 
disse afstande kan variere lokalt. Som fritidsfisker må du sætte 135 meter garn uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn, 
dog højst 3 garn og du må gerne have byttegarn ombord i kortere tid.

I perioden 1. juli til 15. november er det kun tilladt at anvende garn med maskemål 50 mm (halvmaske) eller derunder, 
og 65 mm (halvmaske) eller derover.

Som fritidsfisker, der fisker i saltvand må du anvende max 6 redskaber, hvoraf de 3 må være garn og kun ét af redskaber-
ne må være en pæleruse. Denne skal anmeldes til Fiskeriinspektoratet. Som fritidsfisker må der vælges mellem 2 typer af 
pæleruser, saltvandsruse eller ferskvandsruse. Begge ruser skal have mindst 3 kalve.

Ved ferskvandsruse skal der være et ”vindue” mellem sidste og andensidste bøjle. ”Vinduet” skal være mindst 14 x 14 cm 
og have et maskemål på mindst 16mm (halvmaske).

Ved pæleruser afmærkes yderpælen med 2 flag og inderste pæl med 1 flag. Yderpælen afmærkes desuden med 2 lysre-

flekser, hvis redskabet står på mere end 2 meter vand. Pælene skal fjernes senest 14 dage efter at fiskeriet er afsluttet. 
Afbrækkede pæle fjernes straks, så de ikke er til fare for andre.

På dine redskaber skal der være et gyldigt fiskerinummer, der også skal mærkes med dit navn og adresse. Disse mærker 
skal være gjort forsvarligt fast og skal kunne tåle vand uden at skriften forsvinder. Erstatning for beskadigede redskaber 
forudsætter korrekt afmærkning af disse.

Bøjer afmærkes med 2 flag og 2 gule refleksbånd i redskabets vestlige ende og 1 flag og 1 gult refleksbånd i redskabets 
østlige ende.
Flag må ikke være hvide.
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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, 
hvad vi egentlig er for en størrelse. 
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 Bådelaug, 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 dafnienet 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 starter med den sidst ankomne 
lokalforening, ALLESHAVE FF!
Og så videre i næste i næste blad og i alfabetisk orden.
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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.
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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.


