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Nyt logo, nyt navn 

- Samme  gode service! 

 

 

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

E-mail: daconet@daconet.dk    fiskenet@frydendahl.com    Tlf.:  +45 97 52 06 33   +45 97 31 13 11 
ÅBNINGSTIDER BUTIK:      MAN - TORS KL. 7 - 16      FRE KL. 7 - 13 

Webshoppen hedder stadig 

www.daconet.dk  

Klik ind forbi, eller besøg  

butikken på  

Numitvej 27 i Hvide Sande 

Der har vi et stort udvalg til dig 
som fritidsfisker, erfaren såvel 

som nybegynder! 

Klik ind forbi www.daconet.dk og 

www.frydendahl.com 

Vi er fulde af gode råd og  

vejledninger!  

Skal du have nye net?  

Så giver vi pant for de brugte!  

Læs mere på www.daconet.dk 

Det er tid til de gode timer på vandet!  

Mangler du grej? Så har vi lige det du står og mangler 
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Lederen
Af Arne Rusbjerg
Formand

Så blev et afgjort. Vinterluknin-
gen for ål bliver fremover fra 
1/11 til 31/1. I denne periode må 
der ikke anvendes ruser, ej heller 
opbevares i ilandbringes levende 
ål. Måske har det ikke den største 
indflydelse på os som fritidsfi-
sker, dog har jeg enkelte steder i 
den sydlige del af Danmark hørt 
at der fanges ål i denne periode, 
om end ikke mange. Derimod er 
den nye vinterlukning et direkte 
slag i ansigtet på erhvervet, som 
har hovedparten af deres fangst i 
November og December.

Der har været en del snak om-
kring Kinatejner og om deres 
lovlighed. PT. ligger der ikke en 

afgørelse på disse, og der er næp-
pe nyt om dem, når dette blad er 
i postkassen. Rygterne har gået 
på at der ville komme et forbud 
mod anvendelsen. Det tror vi i 
forbundet ikke der gør, i det det 
med et slag vil gøre tusindvis af 
redskaber ulovlige. Derimod tror 
vi på at Kinatejnen fortsat vil 
være lovlig, dog med en teknisk 
ændring, således at der i begge 
ender af tejnen skal være et und-
slipshul, hvor undermåls hummer 
og ål kan undslippe. Men mere 
om det, når der er kommet en 
afgørelse.

God Sommer!

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.

Medlemmer, deres familie og vore samarbejdspartnere.

I ønskes alle en rigtig god sommer med masser af gode 
oplevelser, uanset hvor i landet eller verden I kommer til at 
befinde jer. 
Afslutningsvis vil jeg minde om, at tjekke, om vi har de 
rigtige data på dig, både til bladet og hjemmesiden.

Det altid er vigtigt, at vi har de nyeste medlemsdata på dig. 
Gå derfor ind og læs og tjek, om vi har de rigtige oplysnin-

ger på dig.
Det gælder oplysninger om din adresse, tlf.nr., mailadresse 
m.m..

Venlig hilsen Bruno

Redaktionen ønsker god ferie           
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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
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Udplantning af ålegræs er en succes                                                                

Af Julie Myhre – Forkortet af red.

Naturen kvitterer meget hurtigt med en forbedret havnatur efter udplantning af ålegræs i kystnære havområder. Det 
viser en ny og håbefuld undersøgelse fra Syddansk Universitet. Allerede 1 år efter en større udplantning af ålegræsskud 
i Horsens Fjord kunne forskerne observere en fordobling i det gennemsnitlige antal arter og en tydelig sammenhæng 
mellem mængden af ålegræs og antallet af dyr i og omkring ålegræsset.
 – Det her er en fantastisk succeshistorie, siger biolog og projektleder i Kysthjælper, Erik Haar Nielsen.
–  Vi vidste allerede fra tidligere undersøgelser, at havnaturen meget hurtigt får det bedre efter udplantning af ålegræs, 
og den nye undersøgelse fra Horsens Fjord bekræfter, at vi har mulighed for at gøre en stor forskel ved at udplante åle-

græs sammen med de frivillige i Kysthjælper, siger han. 

Kysthjælper – vi giver havet en hånd 

Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer. - Projektet kører fra 2021 til 2025.
Kysthjælper har landsdækkende perspektiver, men vil blive lokalt forankret med fire pilotprojekter i Limfjorden, Århus 
Bugten, Horsens Fjord og ved Assens.
Biolog Erik Haar Nielsen er ansat som projektleder med støtte fra biolog Kaare Manniche Ebert. Faglig rådgiver er biolog 
Torben Ankjærø.

Projektet bistås af to følgegrupper:
Faglig støttegruppe: 
Aarhus Universitet, DTU Aqua, Syddansk Universitet, Rambøll, COWI, Als Stenrev, Naturpark Lillebælt, Limfjordsrådet, 
Sund Vejle Fjord (Vejle kommune), Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Assens Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening.

NGO-støttegruppe: 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Amatørfiskerforening, Danmarks Sportsdykkerforbund, Limfjordsmuseet, Dan-

marks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Fritidsfiskerforbund.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN. 

Mirakelplanten ålegræs
Projekt Kysthjælper vil forbedre levestederne for fisk, dyr og planter på bunden i kystnære havområder i Danmark. Det 
sker ved at skabe nye stenrev, muslingerev og ikke mindst ålegræsbede. Netop ålegræsset er en vigtig plante i de kystnæ-

re havområder, fordi den har en række gode egenskaber, der forbedrer havmiljøet.

Dansk Fritidsfiskerforbund deltager i projektet 
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Borgerforslag
Fisk flytter langt væk

Myter om bord
Hvornår udkommer bladet
Er svømmevesten god nok?

Udsætning af pighvar
 SÅ ER RØNNERPOSTEN NR. 2 UDKOMMET 

Et godt levested for mindre fisk Borgerforslag  
Fisk flytter langt væk

Myter om bord
Hvornår udkommer bladet

Er svømmevesten god nok ?
Udsætning af pighvar

Opdatering af lokalregler
Sælernes ”Grådige” appetit!

”Fiskene var større før i tiden”
”Nye metoder til fjernelse af Spøgelsesnet”

Tal ordentlig!
Frydendahl Fiskenet, Hvide Sande, solgt!

Skarven æder mere end tyske fiskere fanger i Østersøen

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Korrekt navn på postkassen 
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 havelågen, og så 
navnet siddende på hoveddøren, de 
af myndighederne udstukne regler 
siger at postkassen skal stå i skel, og 
den skal være tydeligt mærket med 
navn på husstandens beboere, så 
der ikke hersker tvivl over hvem der 
bor på adressen. Det kan være en af 
årsagerne til at nogen ikke modtager 
bladet.

Husk at melde flytning
Portoservice matcher ved hver udgi-
velse adresser på vores medlemmer, 
adresserne bliver matchet med den 
adresse som medlemmet er tilmeldt 
folkeregisteret på, således at flytnin-

ger automatisk tilgår medlemskonto-

ret. 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.

Manglende blad

Bladets udgivelsesdatoer kan du læse 
i alle bladene, hvis du ikke har mod-

taget det senest 3 dage efter seneste 
udgivelsesdag, skal du kontakte med-

lemskontoret, 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. 
Medlemskontoret kan du kontakte på 
tlf. 21 80 36 12 eller mail: 
bcnr1@webspeed.dk

Deadline på næste blad er den 15. 
august 2022!
Efter en forhåbentlig god sommer-
ferie, er vi klar til at modtage stof til 
”Blad 4.2022" der udkommer den 24. 
sep. 2022
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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 !

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 

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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Er vi et særligt folkefærd ?                                                                

Lyst- og fritidsfiskerne er et særligt 
folkefærd.

Selv i kulde, regn og mørke drages de 
mod vandet, med rygsækken fuld af 
fiskegrej og kaffe på kanden. 
Glæden ved naturen og stoltheden, 
når fisken er fanget, giver en livskva-

litet. Danmark har fra naturens side 
unikke betingelser for lyst- og fritids-

fiskeri. Hvert år genererer lyst- og fri-
tidsfiskere en omsætning for næsten 
tre milliarder kroner på alt fra hoteller 
til fiskegrej. Det skaber liv, vækst og 
arbejdspladser i Vandkantsdanmark. 
Lyst- og fritidsfiskeriet giver både 
glæde, naturbeskyttelse og et bidrag 
til samfundsøkonomien. Derfor skal 
vi gøre Danmark til et ”smørhul” for 
lyst- og fritidsfiskere. Bedre regler og 
mindre bøvl Vores regler skal sikre, at 
lyst- og fritidsfiskere får bedre mulig-

hed for at fange fisk. 
Derfor vil jeg forbedre forholdene 

for havørreder og gedder. Det vil give 
flere fisk til fiskerne. Jeg vil udbre-

de gode erfaringer fra projekter på 
Fyn, hvor regelændringer for fiskeri 
med garn ved indløb til åer, har givet 
mange flere fisk, fangstmuligheder og 
lystfiskere. Samtidig skal fremtidens 
regler udarbejdes i tæt samarbejde 
med organisationer og interessenter, 
der har fiskeriet tæt inde på livet. Det 
skal give mindre administrativt bøvl og 
bedre regler. Bedre vandmiljø og flere 
fiskeoplevelser Et godt, rent vandmiljø 
er en forudsætning for, at fiskebestan-

dene trives og vokser. Derfor skal vi 

skabe bedre vandmiljø ved at beskytte 
flere kystnære områder og samtidig 
skabe bedre gyde- og levesteder for 
flere fisk. Samtidig skal lokale turi-
storganisationer og myndigheder gå 
sammen om at skabe de bedst mulige 

oplevelser for danske og udenlandske 
fisketurister.
Det kræver nytænkning, samarbejde 

og skræddersyede turistpakker. Men 
det kræver først og fremmest godt 
vandmiljø og en god naturoplevelse. 
Bedre livskvalitet for fisk og fiskere 
Lystfiskeri skal foregå på en måde, 
så fisken får færrest mulige skader 
og kan leve et ordentligt liv, når den 
bliver sat ud igen. Derfor skal vi øge 
oplysningsindsatsen om, hvordan 
fiskene behandles så skånsomt som 
muligt. Samtidig skal vi inspirere 
nuværende og kommende generati-

oner til at give sig i kast med lyst- og 
fritidsfiskeriet. Det skal blandt andet 
ske ved at folkeskolerne i stigende 
grad indtænker lyst- og fritidsfiskeri i 
undervisningen og ved at samtænke 
fiskeriet med regeringens generelle 
frilufts- og vækstpolitik. 
Sammen skal vi gøre Danmark til 
Europas foretrukne destination for 
lyst- og fritidsfiskere. 
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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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Fiskeri i saltvand – Nye lokale regler 2022
For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskeristyrel-
sen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider 
for fiskeri i udvalgte kystområder, som du bør læse! Pas på hvis der undervejs tillægges æn-

dringer.

Brug nedenstående link om Fiskeri i saltvand – og læs i detaljer fra dit lokalområde:
www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=   
Er du i tvivl om de evt. ændrede regler- Kontakt: 
Tlf.: 35 88 31 00 (Telefontid: Kl. 10-12 & 14-15)  Fax: 35 88 31 50  Mail: fs@aqua.dtu.dk

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!

FRITIDSFISKEREN - Ændringer i navne, adresser, o.s.v.

Flere lokalforeninger har været nødt 
til at udsætte forårets generalforsam-

linger og er heldigvis kommet frem 
til,- at det nu er lykkedes at gennem-

føre!
Indtil nu har jeg været i den situation, 
at der kommet en hel del rettelser 
med udskiftning i bestyrelserne. Her 
tænker jeg på nye navne med deres 

adresser, telefonnumre og deres mail.                                                                                                                                            

Jeg skal være den første til at bekla-

ge,- at noget også er smuttet for mig.
Men i kølvandet på det, må jeg også 
sige at det er sket ude i foreningerne, 

at stoffet ikke er sendt ind til redakti-

onen!
Jeg har gennemgået rettelserne der er 
opdateret i blad 3. 22!

Samtidig beder jeg lokalforeningernes 
formænd og bestyrelsesmedlemmer 
ved blad 3.22 som du har i hånden,- 
om at tjekke i bladet og på hjemmesi-
den om det er opdateret korrekt.

Send mail eller ring hvis du har 
rettelser  – Bruno

Modtager du ikke bladet til tiden eller hører du om nogen der ikke modtager det, 
er det vigtigt at medlemskontoret får besked hurtigst muligt,  - helst på mail.
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For første gang er der nu gennemført en fysisk kortlæg-

ning af forekomsten af spøgelsesnet i danske farvande og 
afprøvet metoder til skånsom og effektiv oprensning. For 
første gang er der nu gennemført en fysisk kortlægning af 
forekomsten af spøgelsesnet i danske farvande og afprøvet 
metoder til skånsom og effektiv oprensning. Spøgelsesnet 
er mistede eller efterladte fiskeredskaber (f.eks. net og 
garn), som fisk, havpattedyr og dykkere kan blive fanget 
i. Desuden er spøgelsesnet ofte en kilde til forurening af 
havene, da de typisk er fremstillet af plast.
Rapporten ”Ghost nets in Danish waters” fra undersøgel-
sen udarbejdet af DTU Aqua for Fiskeristyrelsen konklude-

rer blandt andet følgende:
Spøgelsesnet forårsaget af mistede fiskeredskaber vur-
deres overordnet ikke at være et udbredt problem i de 
danske farvande, men net og netstykker akkumuleres over 
tid, hvis ikke de fjernes .I den vestlige del af Limfjorden 
konstateres der dog et alvorligt problem med bevidst efter-
ladte spøgelsesnet i meget store mængder.Der estimeres 
at være spøgelsesnet på over 50 pct. af de vrag, der ligger 
i områder, hvor der er - eller har været - fiskeri. Der er 
fundet mistede/efterladte redskaber fra både erhvervs-, 
fritids- og lystfiskere. Derudover skitseres der i rapporten 
en række anbefalinger vedr. opsamling af spøgelsesnet 
baseret på forskellige opsamlingsmetoder: Opsamlings-

aktiviteter bør målrettes områder med begrundet mis-

tanke om eller kendskab til forekomster af spøgelsesnet, 
så processen bliver så omkostningseffektiv som muligt. 

Opsamlingsaktiviteter på vrag bør udføres af professionelle 
dykkere. Der kan oprettes en fælles platform til løbende at 
indsamle informationer om forekomster af spøgelsesnet.  
Man kan overveje at inddrage historiske data om fiskeriets 
udbredelse ved fremtidige projekter, da mange net har vist 
sig at være gamle. Undersøgelsen af spøgelsesnet i danske 
farvande er gennemført som et led i det danske Hav- og 
Fiskeriudviklingsprogram, hvor der blandt andet er  fokus 
på at indsamle viden om havmiljøet og effekter af marint 
affald. Programmet støttes af den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond (EHFF).

Opgaven om undersøgelse og kvantificering af forekom-

ster af spøgelsesnet i formodede konfliktområder i danske 
farvande, samt afprøvning af skånsomme og effektive me-

toder til opsamling, er udført af DTU Aqua på baggrund af 
et udbud, som blev gennemført af Fiskeristyrelsen i marts 
2019. Her blev DTU Aquas tilbud vurderet til at være det 
bedst kvalificerede ud fra kriterier om metode og opgave-

løsning, forsøg med fjernelse af spøgelsesnet og beman-

ding og kommunikation.I det kommende Hav-, Fiskeri- og 
Akvakulturprogram 2021-2027 (EHFAF) vil der fortsat være 
fokus på at fjerne og forebygge forekomsten af marint 
affald. Der er i 2021-2023 afsat 9 mio. kr. til en fremtidig 
indsats. 

Rapporten om spøgelsesnet i danske farvande kan du læse 
på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

Ny undersøgelse kortlægger forekomst af 
spøgelsesnet i danske farvande og afprøver 
metoder til opsamling

foto: DTU Aqua
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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

- smag forskellen...

Vi brygger 

det bedste øl
- til dig der kan smage forskel ...

Kvalitet siden 1876

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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Tidligere påstande om overfiskeri og 
det ofte meget udskældte og udhæng-

te trawlfiskeri, er nu ikke længere 
hovedsynderen i forklaringen på hvor-
for fiskene er væk fra vores farvande 
– nu skyldes det klimaforandringer og 
udledninger af næringsstoffer samt 
efterfølgende iltsvind i stedet.
Klimaforandringer og dårligt hav-

miljø er nu de største trusler mod 
fiskeriet, skriver cheffiskerikonsulent 
Jørgen Dalskov og sektionsleder Marie 
Storr-Paulsen, begge fra DTU Aqua, 
i et debatindlæg i Altinget. Så over-
raskende nok, måske mest for vores 
Fiskeriminister Rasmus Prehn (S), der 
mener at øget kameraovervågning 
giver flere torsk i Kattegat, sammen-

holdt med et trawlforbud i Østersøen 
og Bælthavet, er konklusionen her 
afgørende forskellig fra DTU Aqua’s, 
der i stedet i deres debatindlæg på 

Altinget.dk, fremfører at fisk, bunddyr 
og planter overvejende vil dø af det 
iltsvind, som de stigende havtempe-

raturer forårsager.De to DTU forskere 
skriver på Altingets debatside, at tor-
skebestanden i den østlige Østersø er 
faldet dramatisk de senere år. Blandt 
andet på grund af dårlige miljøfor-
hold, herunder iltsvind som følge af 
udledningen af næringsstoffer, der 
direkte påvirker torskens metabolisme 
negativt og medfører et svigtende 
fødegrundlag af bunddyr. De skriver 
videre, at et trawlforbud på dybere 
vand kan give mening og have en posi-
tiv effekt på mængden af de bunddyr, 
som nogle af fiskene lever af. Men der 
er ifølge de to DTU forskere ikke me-

get materiale, der underbygger denne 
påstand. Men de dog opmærksom på, 
at det kun er enkelte undersøgelser, 
der bekræfter at trawlforbud har vist 

vækst i kommercielle fiskebestande«.                                                
DTU-forskerne er ikke optimistiske 
mht. fremtidens fiskeri, når det drejer 
sig om effekten af klimaforandringer-
ne. De skriver i debatindlægget er det 
er mere sandsynligt, at der vil ske en 
yderligere nedgang i de traditionelle 
bestande af fisk, som torsk og sild, 
netop pga. klimaforandringerne. Her 
peger de begge på det kystnære fi-

skeri, der med de største temperatur-
stigninger på lavt vand, vil blive ramt 
hårdt. Trods de dystre fremtidsudsig-

ter og forudsigelser, så mener både 
cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov og 
sektionsleder Marie Storr-Paulsen fra 
DTU, at selvom nogle arter forsvinder, 

vil andre arter komme til. Så hvis fiske-

riet og myndighederne kan omstille 
sig, så vil der stadig være en fremtid 
for det kommercielle danske fiskeri.

Overfiskeri - eller er næringsstoffer?          

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 sam-

tidig produktion i Estland og Malaysia. 
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, nuvæ-

rende salgschef, tiltræder stillingen 
som direktør og bliver medejer af 
virksomheden. I alt består virksom-

heden 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 syner-
gier 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. Fry-

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

dahl Im- & Export A/S står stærkt, 
samt i Grønland.

Frydendahl Fiskenet, Hvide Sande, solgt! 
Lidt mere om salget.....        
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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. 

Christensen
FREDERIKSHAVNTLF. 98 42 00 90ESBJERGGADE 2

Jan
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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@gmail.com
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 Jesper Grubach, Snebærvej 4, 6000 Kolding, Tlf. 4271 2488, jespergrubach@hotmail.com                      
KASSERER  Henning Giversen, Tlf: 3029 1848, hengiver@gmail.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, Hovslund St., 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, Færgevej 65, Udbyhøj , 8970 Havndal, 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 Kaj Madsen, Østrealle 84, 6900 Skjern, Tlf. 2177 0680,  kajma11@live.dk
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 siden sidste blad tilgået 39 nye medlemmer, Velkommen til dem.

Bjarne Christensen

LOKALFORENINGER
Husk at se opslag på Havnen og Facebook ang. div. Aktiviteter. Facebook: Randersfjords Fritidsfisker Forening.  Husk at blive medlem 
af Facebookgruppen. Samtidig vil jeg allerede nu gøre opmærksom på, at der er generalforsamling i oktober. I næste blad kommer 
der indkaldelse til generalforsamling.
                        

Så blev der sat 125000 Helt yngel ud i dag, nær Grund fjord.
Det var Randers Fjords Fritidsfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund som stod for udsætningen.
Om en 2-3 år når de er store nok, vil vi gerne have tilbagemeldinger om hvis i fanger nogle.
God sommer. - Hilsen Niels F.

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Referat af Generalforsamling i Vendsyssel Fritidsfisker Forening 2022
Afholdt d. 25. marts 2022 i Rønnerhavnens klubhus - Frederikshavn.
Bjarne Christensen  (FM) bød velkommen til de fremmødte. Vi konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkal-
delsen har været i Forbundsbladet der udkom den 20 februar 2022.

I beretningen kom FM ind på mange forskellige områder, bl. a. en stigning på 17 %  i indløste fritidsfiskertegn under Corona krisen, 
Ålehandlingsplanen som i EU er kommet under pres pga Danmarks 3 lukkemåneder i December, Januar og Februar, hvor vi i Dk blev 
pålagt at lukkeperioden skulle være i de måneder hvor ålen vandrer mod gydepladserne. Som tidligere oplyst vil jeg gerne gentage 
at vedr. fangst af ål, så er det et ruseforbud, og at alle andre former for ålefiskeri er tilladt. Reguleringsplan vedr. sæler, hvor der er 
begyndt at blive udstedt regulerings tilladelser til Fritidsfiskerjægere på op til 10 sæler. Skarvforvaltningsplanen, hvor bestanden er 
på tilbagegang, og der stadig olieres æg i de kolonier der allerede er blevet godkendt til oliering. Torskebestanden og begrænsninger 
der af, hvor det ser rigtigt sort ud for hele Østersø området. Forbundets drift og sunde økonomi, dødsulykkesforsikringen, vores hus 
på Rønnerhavnen, som er blevet overtaget af havnens personale, samt ”Trækfuglene” til opbevaring af deres instrumenter. Vi har en 
sund økonomi og stigende medlemsskare lokalt i Vendsyssel FF. Beretningen godkendt
Regnskabet viste en egenkapital på 57.810,85 kr. og med et overskud for året på 3.437 kr.
Medlemstallet var pr. 31-12-21, 182 medlemmer, en fin fremgang.
Der blev budgetteret med et overskud på 3000 kr. i 2022. Regnskabet blev godkendt.
Der blev ikke valgt nye til bestyrelsen, så det er Bjarne der fortsætter som Formand, kasserer og sekretær, og Morten Carlsen som 
menigt bestyrelsesmedlem. 
Der var 1 indkommet forslag, hvor det fra myndighedernes side blev forlangt at der i vedtægterne skulle stå hvem der tegnede for-
eningens økonomi. Forslaget blev vedtaget.
Under eventuelt blev der talt om hvad vi skulle bruge vores penge til? Kassereren nævnte at der kunne bruges lidt lokalt hvis der var 
ting medlemmerne i havnene ønskede tilskud til, lige som det blev nævnt at der kunne doneres midler til eks. vis Julemærkehjem, 
Ukraine, Børn med kræft eller hvad som helst andet, bare det var fornuftigt.
Formanden takkede de fremmødte for god ro og orden. Bjarne Christensen, referent

Ny formand Kaj Madsen der afløser Arne Mogensen (Vi venter på nye data)
Vi siger tak til Arne med tak for godt samarbejde og velkommen til Kaj, hvor vi ser frem til fortsat samarbejde.

God sommer. - Hilsen Niels F.
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LOKALFORENINGER
Hals og Omegns Fritidsfiskerforening Generalforsamling - Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00

1.Valg af ordstyrer
2.Godkendelse af dagsorden

3.Valg af stemmetæller
4.Formandens beretning
5.Regnskab ved kasserne samt forslag til kontingent (230.-) for 2023
6.Indkomne forslag
7.Valg af bestyrelse-På valg er:  Henning Pedersen-Willy Axelsen – Modtager ikke genvalg
(Bestyrelsesmedlem vælges for et år på grund af Bjarnes død.)
8. Suppleanter til bestyrelse. På valg er: Gert Sørensen (død) Ole Pedersen
9.Valg af revisorer. På valg er: Michael Helm - Hugo Jørgensen
10.  Valg af revisorsuppleant På valg er: Niels Chr. Olsen
11. Eventuelt
          

Referat:

1.  Harald Jensen blev valgt som ordstyrer, Harald takker for valget og gennemgår aftenens program.
2.  Dagsorden blev godkendt. Der var ikke nogen indvendinger.

3.  Harald udpegede de 2 som sad tættest på Bestyrelsen som stemmetællere. 
4.  Henning Pedersen kom i sin beretning ind på følgende: Medlemstal i forbund og lokalforening, lyst- og fritidsfiskertegn, bladet, 
forsikring, fiskerikontrol, mulighed for ens fisketegn for lyst- og fritidsfiskere, fisketegnsmidler, ålehandlingsplanen, åleudsætning, 
skarvoplysninger, alarm app, fisketegn, spøgelsegarn, lystfiskernes forslag til forvaltningsplan for havørreden i Limfjorden. 
Beretningen blev godkendt.

Skulle der være interesse for et eller flere af overnævnte emner, kan beretningen i sin fulde ordlyd tilsendes ved henvendelse på
 tlf. 51528051 eller  mail: glkvej@gmail.com
5. Regnskab. Henning gennemgik regnskabet som han har overtaget efter Bjarnes død.
På grund af god kassebeholdning vil kontingentet være uændret  Kr. 230,00. Hennings adgang til netbank og øvrig bankforretning var 
oprettet.
Regnskab og kontingent godkendt.
6. Der var ikke indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse. Henning vil fremover være foreningens kasserer.
Der var ingen andre som ville overtage denne post. Janne de Rosche og Leif Larsen blev valgt til bestyrelsen. 
8. Som 1’ suppleant til bestyrelsen blev Kurt H Pedersen valgt og Søren Studsgaard som 2’ suppleant 
9.  Valg af revisorer. Michael Hjelm og Hugo Jørgensen blev genvalgt
10.  Til revisorsuppleant blev Claus Jacobsen valgt. 
Samtlige der blev valgt fik klapsalve
11. Eventuelt:. Intet.
Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Herefter var foreningen vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe

Bestyrelsen 2022:
Preben Guldbæk ........................................  Formand, 23693525,preben.g@mail1,stofanet.dk
Henning Pedersen .....................................  Kasserer, 51528051, glkvej@gmail.com
Knud Lynge ................................................  Sekretær, 23721545, lynge@gmail.com
Janne de Rosche ........................................  21756727, jannedrj@me.com
Leif Larsen .................................................  98259898, krogensauto@gmail.com

Hals og Omegns Fritidsfiskerforening
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Bjarke er her ikke 

mere

Det er med sorg at vi må meddele, at tidligere og mange-

årige formand i Kolding og omegns Fritidsfiskerklub, Bjarke 
Thiessen er afgået ved døden. 

På grund af Bjarkes sygdom valgte han for en del år siden at 
fravælge formandsposten.
Han var med i Dansk Fritidsfiskerforbunds forretningsudvalg, 
hvor han bestred posten angående medlemmernes forsik-

rings-sager! Det var lige fra ulykkesforsikringer og bådforsik-

ringer som han holdt af at have med at gøre.
Han elskede at arbejde for de ca. 180 medlemmer i Lokalfor-
eningen i Kolding og han gentog mange gange i sin snak med 
dem,- ”at livet i foreningen er nemlig andet og meget mere 
end det at komme ud og fiske.” Det er også - og i høj grad - 
hyggen og det sociale samvær der er livet værd.
Stolt var han når han i det store klubhus på havnen sagde: 

”Dette er vores fristed det her” og vi ligger i et godt miljø som i en fin lille koloni af gamle skurvogne for enden af Trind-

holmsgade.
Efter mange år kunne kræfterne ikke mere og sygdommen gjorde at den vandt.
Bjarke betragtede jeg personligt som noget enestående og han vil altid stå for at være en kammerat vi har mistet. Han 
efterlader et minde om, at han var med til at bære Dansk Fritidsfiskerforbund igennem.

Bjarke blev bisat tirsdag den 31.maj i Kolding, hvor Dansk Fritidsfiskerforbund og Kolding Fritidsfiskerforening var repræ-

senteret med fanen. Vi sender hans hustru Henny og børnene de bedste tanker. 

På Dansk Fritidsfiskerforbunds, og Kolding Fritidsfiskerforenings vegne
Æret være Bjarkes minde
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ALS og Sundeved Fritidsfiskerforening er ikke en helt lille 
med sine 250 medlemmer og for enden af bordet sidder 
formanden John Christiansen, der styrer det sammen med 
de mange medlemmer.

Fiskeriet ved Als er vel nok ligesom hos vore andre lokal-
foreninger med at ”der er gode og dårlige” fiskedage. Det 
har de også lært at leve med og når de er på land, kan de 
også betragte naturen! Det er et betragteligt skue når man 
ser ud over havet med for eksempel nordkysten af Als der 
vender ud mod Lillebælt Der er der åbent og med store 
vanddybder. I denne ende af øen finder man flere, mindre 
marine forlande, bl.a. mellem Hellesø Klint og Nørreløk-

ke, hvor der er afsnørede strandenge med småsøer. Af de 
mange steder skal Augustenhof nævnes, hvor Nordborg 
Bæk har sin udmunding. 

Formanden har aftalt med FRITIDSFISKEREN, at fortælle 
lidt om foreningen.                                                                       

Vi fortsætter i rækken af vore lokalforeninger og denne 
gang er det Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Fritidsfiskerne i det sydlige trives godt 

John Christiansen siger om den lokale 
fritidsfiskerforening.

-Vi er en sund og stabil forening, som 

rummer omkring 250 medlemmer.                  
Vi plejer at afholde lottospil en gang 
om året med flotte præmier og kaffe-

bord. Vi har også en røgedag hvor vi 
snakker med mange af vore medlem-

mer og selvfølgelig også nye medlem-

mer,-og den dag deler vi smagsprøver 
ud og der kan købes pølser og drikke-

varer.

Men det vigtigste er at vi har de med-

lemmer som vi har,- da vi står meget 
stærkere når vi er i en fælles organi-
sation der hedder Dansk Fritidsfisker-
forbund. 

Det nyder vi godt af. 

 -Vores medlemmer strækker sig fra 
Padborg , Åbenrå, Sundeved og Als  og 
vi håber selvfølgelig at vi kan holde 
vores medlemstal på det som vi har 
nu, og i de kommende år 
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Redigering og foto: Bruno Müller

I Fangstjournalens seneste app-version er det muligt at 
indsende ude fra havet. 
Det kan f.eks. være observationer af sæler, marsvin, eller 
fremmede/invasive arter som dukker op på fisketuren.
Der findes mindst 300.000 danske lystfiskere som færdes 
langs de danske fiskevande som observerer naturforhold 
som kan være interessant omkring forståelsen af dyrs 
udbredelse og adfærd. Derfor tilbyder Fangstjournalen 
nu mulighed, for at lystfiskernes observationer kan blive 
indsamlet og anvendt.

Men man behøver ikke være lystfisker eller tilmeldt bruger 
af Fangstjournalen for at indsende en observation.
Man behøver blot appen på sin telefon. Det er dog lidt 
nemmere, hvis man er bruger, for derved slipper man 
for at indtaste en del af informationerne hver gang. De 
indsendte observationer bliver gemt og stillet til rådighed 
for forskere og myndigheder, som har interesse i observati-

onerne.Håber i den forbindelse snart at  indlede et samar-
bejde med Arter.dk, sådan at endnu flere kan få glæde af 
de indsamlede i  For nyligt er det blevet muligt at indrap-

portere observationer af skadede fisk i fiskeredskaber. Det 
er sket på foranledning af en engageret fritidsfisker, som 
syntes der var behov for mere viden omkring skadede fisk i 
fiskeredskaber.

Fangstjournalen tager imod forslag til hvad der observeres 
og giver det mening tilpasser vi Fangstjournalen herefter.

Har du set sæl, marsvin eller…
- så del det med Fangstjournalen!

Egernsund Group, ved OK Marine, underskrev fredag en 
aftale om køb af Frydendahl Im- & Export A/S, med hoved-

kontor i Hvide Sande, Danmark. Frydendahl Im- & Export 
A/S har samtidig produktion i Estland og Malaysia. Deres 
hovedprodukter er garn, ruser og flettet line. Virksomhe-

den 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.Fryden-

dahl 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 distributions-

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

skrevet en distributionsaftale, der gælder i alle europæiske 
lande, hvor Frydendahl Im- & Export A/S står stærkt, samt 
i Grønland.

Over 1000 net fjernet fra havbunden      
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Fiskerikontrolskibet Vestkysten har taget en hollandsk 
bomtrawler på fersk gerning. Bomtrawleren fiskede med 
ulovlige fangstposer i et forbudsområde i Nordsøen.
På den elektroniske overvågning kunne Fiskeristyrelsen tid-

ligere på dagen konstatere, at den hollandske bomtrawler 
opholdt sig ulovligt i et opvækstområde for rødspætter. 
Derfor planlagde fiskerikontrolskibets besætning et uan-

meldt kontrolbesøg. Fiskeskipperen forsøgte at sejle væk 
fra Fiskerikontrollen, da boardingbåden var ved at lægge til 
bomtrawleren.

Overstyrmand Mads Grundvad Nielsen fra fiskerikontrol-
skibet Vestkysten fortæller:
”Efter mange forgæves forsøg på at skabe kontakt med 
det hollandske fartøj, lykkedes det for en af vores fiskeri-
kontrollører at springe ombord. Kontrolløren fik stoppet 
fartøjet og kunne derefter konstatere, at der var anvendt 
såkaldte ’inderposer’ i bomtrawlerens fangstposer. 

Hollandsk bomtrawler taget på fersk gerning 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER  
BEKENDTGØRELSE OM FREMTIDIGT ÅLEFISKERI

Link til høringsportalen for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og 
rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023.
 Høringsfrist er udløbet : 16. maj 2022 kl. 12.

LINK: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66357  
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Mellem 5-10 pct. af de selvoppustelige redningsveste, der er i brug, har funktionsfejl. Derfor er det en god idé at tjek-

ke redningsvesten mindst et par gang om året.

- I dag er langt de fleste redningsveste oppustelige, og derfor er det særlig vigtigt at tjekke, om den automatik, som udlø-

ser vesten, stadig fungerer. Når du bruger vesten jævnligt, slider du også på opdriftsblæren, som kan blive utæt, og så er 
vesten ikke meget bevendt. Gør det derfor til en rutine at tjekke alle dine redningsveste minimum et par gange om året, 
så du trygt kan sejle og invitere andre med på turen, lyder det fra Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikker-
hedsråd.

- Når du løbende tjekker vesten, vil du opdage, hvis gaspatronen er defekt, eller hvis der er andre dele, som er udtjent. 
Tag også stilling til, om bæreevnen stadig passer – og så husk at tage vesten på, når du sejler ud – ellers gør den ingen 
gavn, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Af de 11 druknede i forbindelse med fritidssejlads i 2021, bar blot tre af dem vest, da de blev fundet.

Sådan tjekker du din oppustelige redningsvest
•  Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du kan folde  
den sammen igen.

•  Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej 
evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må højst mangle to 
gram.

•  Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel, udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den også 
skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen - hvis den er blød, skal den udskiftes.
•  Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
•  Blæs vesten op gennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres. Hol-
der vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
•  Montér automatikudløser og CO2-patron. Montér en automatikudløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-patron i 
udløserenheden.
•  Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Notér årstallet for, hvornår du 
har givet vesten et tjek, med vandfast tusch på ydersiden af vesten.
•  Hvis du er i tvivl om, hvordan du tjekker vesten, kan du sende den til autoriseret service.

Fakta: 11 personer mistede livet ved fritidssejlads i 2021
I 2021 omkom 11 personer i forbindelse med fritidsaktiviteter på vandet ifølge Søsportens Sikkerhedsråd. Blot 3 ud af de 
11 druknede bar vest, da de blev fundet i vandet. 
 

Blot tre af de 11 druknede personer bar vest, da de blev fundet i vandet. De 11 drukneulykker ligger en anelse under 
gennemsnittet for 2011-2021, som er 15 druknede personer om året.
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

Husk at tjekke din redningsvest 
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Fiskerikontrollens afdelinger

Frederikshavn: Sandholm 10 9900 Frederikshavn Tlf.: 7218 5830 
Email: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrollen i Hvide Sande: Vesterhavsvej 302, Nymindegab, 6830 Nørre Nebel, Tlf.: 72 18 58 30
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrollen i Kolding: Eltangvej 230, 6000 Kolding, Tlf.: 72 18 58 30
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors: N. A. Christensens vej 40, 7900  Nykøbing Mors, Tlf.: 7218 5600
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrollen i Rønne: Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne, Tlf.:  72 18 58 30
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrollen i Ringsted: Frejasvej 1, 4100 Ringsted, Tlf.: 72 18 58 30
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrollen i Randers: Haraldsvej 60, 2. L32, 8960 Randers SØ,  Tlf.: 7218 5600
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved

Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

Nøglefiskermødet bliver afholdt d. 10. september 2022 Fyn

Indkaldelsen bliver udsendt fra DTU Aqua

Bruno

Nøglefiskere – HUSK!
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Referat af forretningsudvalgs mødet, Fredag d. 22. Oktober. 2021 kl. 11.00, Dania – Mariager

Til stede var: Arne Rusbjerg ( Forbundsformand ), Finn Frandsen ( Næstformand ), Bjarne Christensen (Kasserer ), Brian Bagger ( 
Forsikringer ), Hans Bomberg ( Miljø ), Bruno Müller ( Bladet og hjemmesiden ), Niels Knudsen ( Suppleant ),Jørgen Skytte Jeppesen ( 
sekretær og referent ), Fraværende: Ib Jensen

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev vedtaget

2.  Godkendelse af referat fra sidste FU møde.
Referatet blev vedtaget

3. Orientering ved formanden.
Vi har tilsyneladende været udsat for et større angreb fra bierhvervsfiskerne, angående vores fiskeri, som   de ønsker stærkt begræn-

set. Det viser sig dog efter en samtale med Et FSK medlem, at det der er udgivet var et, et år gammelt internt brainstorm dokument, 
som var skrottet. Dette var åbenbart kommet en udenforstående bierhvervsfisker i hænde, og har dannet baggrund for en artikel på 
fiskerforum.dk, med bierhvervsfiskeren som ophavsmand. Artiklen er således udtryk for en enkelt bierhvervsfiskers holdning, og ikke 
FSKs. Bierhvervsfiskeren bag artiklen, er altså ikke engang medlem af FSK.
Vedkommende har dog fået tilladelse til, at fortsætte som nøglefisker, idet han er tidligere fritidsfisker, hvilket Arne sætter sig imod 
og dette skal drøftes på næste saltvands udvalgsmøde. Arne udtaler, at det er kedeligt dette kommer op, idet vi normalt har et godt 
forhold til både erhvervs- og bierhvervs-fiskere. 
Arne har været til et møde om fremtiden for det rekreative fiskeri. Det som bl.a. diskuteredes var bl.a. kinatejnen.. Arne foreslår, at 
man i stedet for, at forbyde tejnen, i stedet finder ud af hvorledes tejnen skal udformes m.h.t. maskestørrelser o.l.  Finn tilføjer, at det 
er et problem med de som bruger tejnen med 10 mm. masker i ruseforbudsperioden til, at fange ål. 
På mødet fortalte FSK, at de havde diskuteret en ugentlig dag, hvor fritidsfiskere ikke må fiske. Det bestred Arne dog, idet det ikke vil 
afhjælpe problemet med det ulovlige fiskeri. Der diskuteredes også ruseforbudsperiode og åleforbud i fremtiden. Dette diskuteres nu 
videre i § 7 udvalget. 

Der er i år udsat 74.000 stykker skrubbeyngel, 11.200 stykker pighvaryngel og 465.000 stykker helt yngel i Danmark. 
Finn foreslår, at vi på næste § 7 udvalgsmøde tager forvirringen omkring Michael Ingemanns kaotiske styring af åleudsætningerne 
op. Det besluttedes, at sætte det på som et punkt på dagsordenen til næste § 7 udvalgsmøde, det tager Arne sig af.
Finn var til nøglefiskermøde hvor der var mødt 40 nøglefiskere ud af 100 op. Umiddelbart er landet inddækket rimeligt godt af 
nøglefiskere, dog er der ikke så mange på Vestkysten, idet det ikke er muligt, at fiske med småjoller der. Der diskuteredes knudefri 
eller ruser med knuder, samt udformningen af ruserne m.h.t. ophængning af kalve o.l.  Josianne og Mads fra DTU noterede sig deres 
synspunkter og arbejder videre med dette. 
Erik fra Nissum beklager, at når Josianne foretager prøvefiskeri i Nissum Fjord, fisker hun med 58 mm. / 0,20 men nøglefiskerne skal 
fiske med 65 mm./0,24 og stiller spørgsmål ved hvorfor der skal være den forskel?

4. Nyt fra diverse udvalg.
4.1. Fiskeriudvalget

Arne og Finn har været til mødet, hvor specielt den nugældende torskebegrænsning i Østersøen diskuteredes. Endvidere orientere-

des om sportsfiskernes forslag til alvorlige begrænsninger i Limfjorden. Arne og Jørgen har deltaget i det første møde med sports-

fiskerne og forventer, at vi kan nå frem til en fælles løsning, som alle kan leve med. Der er fra forbundet  i dag 2 medlemmer af 
udvalget – Finn Frandsen og Arne, dette udvides nu med en til – Brian Bagger.

4.2. § 7-udvalget

Der er indkaldt til næste møde d. 18. nov.

4.3.Forsikringer 
Brian har siden sidst tegnet 4 nye forsikringer og har yderligere haft henvendelse fra en femte, som dog trak sig, idet Brian gjorde 
opmærksom på, at han ville lave kontrol på båden. Erik har også talt med vedkommende og tror ikke vi hører mere fra ham. Vi har i 
indeværende periode ikke haft brug for livsforsikringen, hvilket tilskrives folks bedre forståelse af vigtigheden ved at bruge rednings-

vesten. 

4.4.Skarvudvalg

Jørgen fortalte, at der efter færdiggørelsen af den nye skarvhandlingsplan og høringsrunden ikke er sket noget nyt ud over, at der d. 
30. september afholdtes efterårsmøde i skarvarbejdsgruppen. Mødet var i Odense og Jørgen havde ikke mulighed for, at deltage og 
fik i stedet Flemming Kjerulf fra DAFF til at deltage og han har endnu ikke modtaget referatet fra dette møde. Endvidere har Jørgen 
den 1. oktober deltaget i et møde med Miljøstyrelsen, Vildtforvaltningsrådet og forskellige andre interesseorganisationer. På mødet 
diskuteredes bl.a. skarv, hvilket man hurtigt kom over, da det løb jo er kørt. Derimod blev der diskuteret en hel del spættet sæl, hvor 
der er lidt forvirring om teksten i § 23 i vildtskadebekendtgørelsen. Efterfølgende har Jørgen kontaktet Vildtforvaltningsrådet direkte 
med et ønske om, at ordningen i § 23 som omhandler bl.a. fritidsfiskere i vandløbene også kommer til, at gælde fritidsfiskere i salt-
vand.

Dansk Fritidsfiskerforbund 
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4.4.Skarvudvalg

Jørgen fortalte, at der efter færdiggørelsen af den nye skarvhandlingsplan og høringsrunden ikke er sket noget nyt ud over, at der d. 
30. september afholdtes efterårsmøde i skarvarbejdsgruppen. Mødet var i Odense og Jørgen havde ikke mulighed for, at deltage og 
fik i stedet Flemming Kjerulf fra DAFF til at deltage og han har endnu ikke modtaget referatet fra dette møde. Endvidere har Jørgen 
den 1. oktober deltaget i et møde med Miljøstyrelsen, Vildtforvaltningsrådet og forskellige andre interesseorganisationer. På mødet 
diskuteredes bl.a. skarv, hvilket man hurtigt kom over, da det løb jo er kørt. Derimod blev der diskuteret en hel del spættet sæl, hvor 
der er lidt forvirring om teksten i § 23 i vildtskadebekendtgørelsen. Efterfølgende har Jørgen kontaktet Vildtforvaltningsrådet direkte 
med et ønske om, at ordningen i § 23 som omhandler bl.a. fritidsfiskere i vandløbene også kommer til, at gælde fritidsfiskere i salt-
vand.

4.5. Miljø
Hans beretter, at også Åbenrå Fjord nu er hårdt ramt af iltsvind. Finn fortæller om, at der 7. nov. I Hadsund er et arrangement med 
levende hav, angående den vigende miljøkvalitet på kysten uden for Mariager Fjord pga. spildevandsudledning.

4.6. Bladet og hjemmesiden 

Bruno beretter, at hjemmesiden er godt brugt og der har over de sidste 4,5 år været 156.000 besøg. Bladet kører godt, men Bruno 
har store problemer med sin computer, men forsøger at holde liv i den. FU siger, at han i givet fald må købe en ny på forbundets 
regning.

4.6 a Søsportens sikkerhedsråd
Rådet er nu flyttet fra København til Korsør. Der er kommet en ny hos rådet, som hedder Rune og han vil gerne have et møde med 
Bruno omkring den fremtidige økonomi o.s.v.. 
 Der er i 2022 afsat 2 x 500.000,- kr. til småbåds og fritidsfiskerområdet til, at køre sikkerheds  kampagner. Bruno slår stadig til lyd for 
sin egen holdning, at bæring af sikkerhedsvesten, skal være lov. FU´s holdninge er dog, at reglerne om at vesten blot skal medbringes 
opretholdes.  (dette har dog intet at gøre med vores regler omkring livsforsikringen, hvor vesten skal bæres, hvis et af vore medlem-

mer drukner og skal have udbetalt forsikringen ) Niels spørger ind til hvorledes reglerne er omkring redningskranse og overlevel-
sesdragter i forhold til forsikringen og det er vigtigt, at skelne mellem redningsveste, flydeveste, svømmeveste o.l. Bruno overvejer 
hvorledes reglerne kan tydeliggøres i bladet.

4.7. Regnskabskontoret

Bjarne beretter, at økonomien ser sund ud. Vi har i øjeblikket en kassebeholdning på 262.450,- kr. og følger stort set budgettet. Han 
forventer, at årets resultat vil udvise et mindre underskud på 5.196,- kr. mod et budgetteret underskud på 14.303,- kr. Endvidere har 
vi efter, ejeren af Sydmors jagt og fiskeri er død stillet kravet på vort tilgodehavende for annoncen på 4.890,- kr. til skifteretten. Vi kan 
stadig fastholde vores kontingent og forventer ingen stigninger næste år. Forslaget om ægtefælle medlemskab og familie forsikring 
ved deltagelse i fiskeri, som vedtoges på årsmødet er nu ved at blive implementeret. Bjarne gjorde endnu engang opmærksom på 
reglerne omkring dette.

4.8. Medlemskontoret
Vi tæller i dag 2051 medlemmer og Bjarne håber, vi runder 2100 inden årsafslutningen.

4.9.Bierhversfiskere. Intet nyt fra nævnet siden sidst.

4.10 DTU Aqua
Har indkaldt til et møde i saltvands udvalgsmødet 15. nov.

5. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst. Ikke afholdt møder og ikke heller indkaldt til noget.

7. Medlemskampange udvalg
Bruno foreslår, at han laver materiale optimerer Medlemskampagnen, hvor han vil opsætte en meddelelse med en udvidet reklame 
for forbundet med det formål, at hverve nogle af de mange ikke organiserede fritidsfiskere. Det besluttedes, at Bruno arbejder videre 
med dette. Bjarne spørger om vi skal fortsætte med uddeling af forskellige reklameeffekter på årsmødet.
Det besluttedes at fortsætte med det i det kendte omfang.

8. Friluftsrådet
Friluftsrådet tilskriver os jævnligt om aktiviteter og vi byder ind på det, som har interesse for os.

9. Eventuelt
Erik fortæller, at i deres lokalforening har de en del problemer med udsendelse af post til deres medlemmer. Flere FU medlemmer 
gjorde opmærksom på, at man rimeligt billigt kan købe en Label Writer, som man så kan udskrive labels fra sin computer på.
Erik beretter endvidere, at man overvejer, at gå over til Mobilepay og spørger ind til hvorledes det fungerede.

Mødet sluttede kl. ca. 15.00 og næste møde forventes afholdt i januar.
Jørgen Skytte Jeppesen, Referent.

Ovenstående referat af d. 22.10.2021 & d.10.1.2022 er bragt forsinket! Årsagen er, at vi har haft udskiftning af sekretæren,- og i den periode havde vi delvis ingen. 
Vi beklager! Men nu skulle det være ajour fra de to møder. Bruno
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Referat af forretningsudvalgs mødet, Mandag d. 10. Januar. 2022 kl. 12.00, Dania – Mariager

Til stede var: Arne Rusbjerg ( Forbundsformand ), Bjarne Christensen (Kasserer ), Brian Bagger ( Forsikringer ), Hans Bomberg ( Miljø) 
, Bruno Müller ( Bladet og hjemmesiden ), Niels Knudsen ( Suppleant ),Ib Jensen ( Indtrådt for Jørgen Jeppesen)
Afbud fra: Erik Holk, Finn Frandsen

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt

2. Valg af ny referent/sekretær.
Arne skriver et referat af dagens møde, og en referent/sekretær vælges ved årsmødet.

3.  Godkendelse af referat fra sidste FU møde.
Referatet blev godkendt

4. Orientering ved formanden.

Der er ikke sket meget siden vi sidst mødtes i oktober. Årsmødet skal fastlægges på mødet i dag. Ligeledes har Fiskeristyrelsen ind-

kaldt til online møde omkring den fremtidige vinter lukkeperiode for ålen, som vi er blevet pålagt at flytte.
Jørgen Jeppesen har desværre på grund af sygdom måtte trække sig som sekretær, og skarvudvalgsmedlem. I forbindelse med vores 
årsmøde skal vi have hans poster besat.
Vi takker Jørgen for hans store indsat, han bliver et savn, og svær at erstatte.

4.a

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 lukkeperiode, 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 Frankrig 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 saltvand, og deres ålefiskeri pågår i 
ferskvandskanalerne. Der var på ministerrådsmødet kun protester fra den Danske minister. Efterfølgende er det gået op for Tyskland 
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 håndterin-

gen af 3 måneders lukningen. Der arbejdes nu intenst på at opsætte en møderække, hvor det skal diskuteres hvardan vi håndterer 
påbuddet i Danmark.

5. Nyt fra diverse udvalg.

5.1. Fiskeriudvalget
Ingen møde siden sidst

5.2. § 7-udvalget
Referat ikke kommet endnu

5.3. Forsikringer 

Brian har løbende henvendelser om forsikring af båd.

5.4. Skarvudvalg
 Der udpeges evt. en ny ved årsmødet. DAFF ønsker at indtræde i Skarvudvalget.

5.5. Miljø
Ingen nye sager.

5.6. Bladet og hjemmesiden 

Bruno beretter, at hjemmesiden er godt brugt og der har over de sidste 4,5 år været 167.000 besøg. Det er godt 40000 om året. 
Bladet kører godt, og der er indkøbt ny computer til opsætning af bladet.

5.6a. Søsportens sikkerhedsråd
Intet nyt

5.7. Regnskabskontoret
Regnskabet udviser et lille overskud på 2-300 kr, og skal nu godkendes af revisorene. Det er egentlig fint set i lyset af at vi ved budget 
2021 skulle komme du med et underskud. Budgettet for 2022 forventes at foreningen kommer ud med et lille overskud. Der er såle-

des heller ikke i 2022 planlagt stigning i forbundskontingentet.

Dansk Fritidsfiskerforbund 
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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!

5.8. Medlemskontoret
Vi tæller i dag et par tuisnde medlemmer.

5.9. Bierhvervsfiskere
Intet nyt fra nævnet siden sidst.

5.10. DTU
Ingen referat fra mødet endnu
 

6. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst.
Der er ikke afholdt møder og ikke heller indkaldt til noget.

7. Medlemskampagne udvalg
Ingen nyheder.

8. Friluftsrådet
Friluftsrådet tilskriver os jævnligt om aktiviteter og vi byder ind på det, som har interesse for os.

9. Fastsættelse af Årsmøde 2022
Datoen blev fastlagt til d. 19. Marts 2022. FU mødes kl. 09:00, øvrige deltager kommer kl. 09:30 til rundstykker og kaffe, Årsmø-

det starter kl. 10:00

10. Eventuelt.
Niels Knudsen gjorde opmærksom på at deres kasser havde været udsat for at få mail om at han skulle overføre penge til deres 
formand, som var i udlandet, og havde foretaget et køb der som skulle betales via overførsel. Et såkaldt svindel nummer som vi i 
forbundet også har været udsat for flere gange. Vi fra forbundet vil geren advare de lokale foreninger mod at foretage overførsler 
af penge, og specielt til udlandet. Sørg for at have en procedure, så i evt. snakker sammen inde der kan overføres penge.

Mødet sluttede kl. ca. 15.00 og næste møde forventes afholdt i forbindelse med årsmødet.

Arne Rusbjerg
Referent.
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Kære fritidsfisker – tag nu vesten på 
Sæsonen for fritidsfiskeri er for alvor i gang, og det samme er Søsportens 
Sikkerhedsråds indsats for at få endnu flere fritidsfiskere til at huske vesten. I 
mange havne vil du derfor i den kommende tid møde skilte, der opfordrer dig til at 
huske at tage vesten på, før du sejler ud. 

- I de senere år er der helt klart sket en positiv udvikling i holdningen til redningsveste og i 
andelen af fritidsfiskere, som bærer vest. Det var også et sted, hvor der var god plads til 
forbedring, siger Sten Emborg, og henviser til Søsportens Sikkerhedsråds observationsstudie, 
der hvert andet år tæller, hvor mange der bærer vest, når de sejler ud fra havn. 
 
- I 2015 bar blot 26 pct. af fritidsfiskerne vest, mens det i 2020 var steget til 45 pct. Det er en 
særdeles flot stigning, og jeg håber, at vi fortsat vil se flere og flere tage vesten på. Det er 
særligt vigtigt for fritidsfiskere, hvor mange sejler alene, for så er der ikke nogen til at slå 
alarm eller træde til med hjælp, hvis man falder i vandet. 
 
De moderne redningsveste er ifølge Sten Emborg små og lette og så bekvemme, at du knap 
mærker, at du har dem på. 
 
- Jeg ved, at nogle fritidsfiskere synes, at redningsvesten hæmmer deres bevægelser, men det 
bør ikke være et problem med de nye typer veste. Så hvis man ikke har prøvet en af de nye 
oppustelige veste, hvor nogle af dem ikke fylder mere end en stor krave, så vil jeg anbefale, at 
man gør det. Jeg tror, at man bliver overrasket over, hvor behagelige de er at have på, siger 
Sten Emborg. 
 
Vesten er din bedste forsikring 
Falder du i vandet, sørger vestens opdrift for, at du sparer kræfter, hvis du selv kan svømme i 
land, eller hvis du forsøger at komme tilbage på din båd. Hvis du har brug for assistance, 
køber vesten dig tid til at slå alarm fra vandet, og den holder dig oven vande til hjælpen når 
frem. Skulle du være så uheldig at miste bevidstheden, sørger redningsvesten for, at dit ansigt 
er oven vande til du bliver hjulpet og fra vandet. 
 
- Vesten er den bedste forsikring, som du kan give dig selv for at klare den, hvis du falder i 
vandet. Husk, at du ikke kun skal tage den på for din egen skyld, men også for din familie, 
som gerne vil have, at du kommer hjem til dem igen. 
 

 

Søsportens Sikkerhedsråds observationsstudie fra 2020 viser, at 45 pct. af de observerede 
fiskere bar vest i 2020. I 2019 bar blot 33 pct., og i 2015 blot 26 pct  
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd, "Evaluering af SejlSikkert 2020". 
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Læg mærke til skiltene i havnene…. Med budskaber som ”Husk dem, der holder af dig” 
og ”Ingen bestemmer, om du skal fiske med vest – men gør det alligevel”, slår Søsportens Sikkerhedsråd endnu en gang 
et slag for vigtigheden af redningsvesten. Se alle skiltene på side 35.

Deltag i sommerens konkurrence i dit klubhus
Søsportens Sikkerhedsråd sætter gode præmier på højkant blandt alle dem, der deltager i afstemningen om, hvilken pla-

kat de synes bedst om. Hold øje med info-tavlen i dit klubhus, hvor der snart kommer nærmere information om, hvordan 
du deltager i konkurrencen.

Se alle 4 skilte på side 35

Husk at tjekke din redningsvest 

Mellem 5-10 pct. af de selvoppustelige redningsveste, der er i brug, har funktionsfejl. Derfor er det en god idé at 
tjekke redningsvesten mindst et par gang om året.

Sådan tjekker du din oppustelige redningsvest

•  Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du 
kan folde den sammen igen.

•  Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskif-
tes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må 
højst mangle to gram.
•  Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel, udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den 
også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen - hvis den er blød, skal den udskif-
tes.

•  Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
•  Blæs vesten op gennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasse-

res. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
•  Montér automatikudløser og CO2-patron. Montér en automatikudløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-pa-

tron i udløserenheden.
•  Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Notér årstallet for, 
hvornår du har givet vesten et tjek, med vandfast tusch på ydersiden af vesten.
•  Hvis du er i tvivl om, hvordan du tjekker vesten, kan du sende den til autoriseret service.
 

Vidste du at, …..

Dansk Fritidsfiskerforbund har tegnet en forsikring til de efterladte, hvis et medlem omkommer i forbindelse med fritids-

fiskeri? Forsikringssummen på 200.000 kr. udbetales kun til de efterladte, hvis den omkomne bar vest, da ulykken skete.
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Onsdag den 11. maj 2022, Casper Brands plads 9, 4220 Korsør

1.Orientering fra formanden.

Velkommen til Kanosamrådet ved Jacob Flintholm.
- præsentation af ny projektleder Martin Wagner

2.Valg af to rådsmedlemmer til forretningsudvalget 
Leif Nielsen og Flemming Hørsted er på valg og villige til genvalg. 
Leif og Flemming blev genvalgt.

3.Forelæggelse af regnskab 2021 til godkendelse.
Regnskab og budget blev godkendt

4.Fremlæggelse af statistik over omkomne 2021.
Sekretariatet nævnte, at der kun var 11 omkomne i 2021 – heraf 4 i lystbådehavne. Positivt set i forhold til den stigende aktivitet på 
alle vandsportsområder.
Det blev aftalt at SUP skulle vises i tabellen, og at det glidende gennemsnit skulle vises tabellen. 

5.Orientering om årets aktiviteter og kampagner. 
Projektlederen orienterede om SejlSikkert 2022-23 jf. vedlagte slides
Det blev nævnt, at der er fokus på fritidsfiskerområdet med en særligt tilrettelagte kampagnematerialer. Materialerne distribueres 
gennem de to forbund DAFF og DFF. Der er ca. 35.000 fritidsfiskere og kun ca. 5000 er medlem af forbundene. Derfor vigtigt at forsø-

ge på at nå alle fritidsfiskerne via havne og sociale medier. Grejforhandlere og bådforretninger kan evt. være en kanal til de uorgani-
serede. Fiskerikontrollen kan også være en kanal til distribution af materialer. Som et forsøg er der i 2022 udarbejdet en særlig udga-

ve af kampagnen materialer mhp på sikkerhedsoplysning inden for rosporten. Der var tilfredshed med materialerne. Materialerne vil 
blive distribueret gennem rosportens forbund.
SejlSikkert sekretariatet har fået kontakt til DGI kampagnen ”Danmark Padler” og aftalt, at denne medvirker til at distribuere ro-

sportsmaterialerne.

1.Drøftelse af aktuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger: 
a.SejlSikkert Strategiske fokus fremadrettet –
Drøftelsen tog udgangspunkt i det fremsendte notat.
1) Vi fastholder nuværende strategiske målsætning og de fem omdrejningspunkter. Vedtaget.
2) Vi fjerner det særlige fokus på fritidssejlere og fritidsfiskere og har i stedet en mere åben tilgang til målgruppen for SejlSikkert-ind-

satsen. 

Det blev fra flere sider fremført, at fiskerne og sejlerne har haft en central placering i kampagnen hidtil på grund af mange druknede.
Det blev nævnt, at fiskerområdet fortsat har brug for opmærksomhed for at fastholde de opnåede resultater. 
 3) Vi fastholder vores grundindsats, som suppleres med fokuskampagner, som kører i en afgrænset periode (ex SUP, Velkommen i 
Klubben etc.). Fokuskampagnerne vil skifte over tid. 
Det blev nævnt at, vi skal sammenholde risiko med populationens størrelse. Og at vi skal se på problemerne frem for en detaljeret 
målgruppeopdeling. Vi kan fjerne det særlige fokus fra sejlere og fiskere og lad os i stedet drive af data og viden. Vi fortsætter med at 
arbejde med fokusområder, som rådet løbende fastlægger i arbejdsplan.
4) Vi fastholder og udvikler det tætte samarbejde med rådets organisationer, så vi styrker det bi-/ multilaterale samarbejde om foku-

sindsatser. Vedtaget.

5) Vi udvikler fortsat indsatsen for det frivillige instruktørkorps.
Der blev ønsket data for fordeling af ambassadører og instruktører på forskellige aktivitetsgrupper.
6) Vi prioriterer fortsat, at den oplysende indsats foregår i det fysiske miljø på havnene, hvor udøverne færdes. Indsatsens skal dog 
også være målrettet der, hvor udøverne færdes online på f.eks. sociale medier, hjemmesider og apps. 
Havnene blev af rådet set som en oplagt scene for oplysning – både af organiserede og uorganiserede udøvere. Vi skal lave kampag-

ne¬aktiviteterne, hvor vi kommer helt ud til brugerne.  
7) Vi fortsætter de målrettede budskaber for at udnytte moderne adfærdsdesign og adfærdspsykologi, hvor bl.a. social konformitet 
er et vigtigt greb. Vi ønsker at videreudvikle brugen af adfærdsdesign ved fx samarbejde med RUC om grunduddannelse i nudging.
Rådet ønsker fortsat at arbejde vidensbaseret. 
Sekretariatet vil derfor gøre Als Research rapporterne fra SejlSikkert tilgængelige på hjemmesiden. 
8) Vi ønsker fortsat at styrke vores in-house kapacitet ift. SoMe og grafisk kommunikation. Vedtaget
Der blev desuden drøftet disse spørgsmål til det strategiske fokus:
1) Der er et stigende antal af uorganiserede, der dyrker fritidsaktiviteter til søs - hvordan sikrer vi, at de relevante målgrupper nås?
Der blev nævnt flere veje til at nå de uorganiserede:
- Materiale hos forhandlere kan være en vej til at nå de uorganiserede.

Referat for møde i Søsportens Sikkerhedsråd 
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- Brugen af sociale medier ses som en vej til at nå de uorganiserede – SejlSikkert er allerede nået langt ad den vej.
- Foreninger og klubber har et ansvar for at bringe sikkerheden ud til alle udøvere
- Det blev nævnt, at forsikringsselskaber og lokalaviser kan være kanaler til de uorganiserede.
Samlet set kunne det konkluderes, at vi allerede gjorde meget for at nå de uorganiserede.
2) Er tiden kommet til at fjerne det særlige fokus på ”brug vesten” og i stedet have en mere ligeværdig eksponering af de 5 sejlråd?
- Det blev nævnt, at fokus på vesten stadigt er vigtigt som middel til at forlænge overlevelse, men at vi skal have blik for de øvrige 
råd.
- Det blev nævnt, at man kunne prioritere de første 4 sejlråd, der forbygger uheld, hvor ”Brug Vesten” først virker når ulykken er sket
- SejlSikkert Alarm appen er jo en måde at sikre livlinen til land.
- Brug Vesten har været vigtigt i kommunikationen, men også andre råd er vigtige – herunder sikkerhedskulturen.
- ”Brug Vesten” bør fortsat være central i oplysningen, da størstedelen af de druknede jf. statistikken ikke bærer vest.
- Det har taget lang tid at få vestebrugen op blandt fiskere og jægere. Derfor vigtigt at fastholde opmærksomhed på vest. Der har 
f.eks. været afholdt skydeøvelser iført vest og de kunne godt ramme!
- Det blev også nævnt at brugen af waders bør suppleres med vest.
- Vigtigt at opmærksomhed på de andre råd IKKE ses som en nedprioritering af vestebrugen.
Afslutningsvist blev det konkluderet, at det var svært at nå til en entydig konklusion på dette spørgsmål.
a.Stand Up Padleboard.  Sekretariatet noterer, at oplysningsindsatsen fortsætter som aftalt i 2022. Arbejdsgruppen er indkaldt og 
der er taget kontakt til bade¬sikkerhedsorganisationerne. Der blev i budgettet afsat 25.000 kr til indsatsen.

Fremlæggelse og godkendelse af årets arbejdsplan.
Arbejdsplanen blev ikke behandlet.

1. Eventuelt: 
Næste rådsmøde 3. november 2022 og 9. maj 2023
Søren Ankjær og Laurits Nielsen fremlagde kort en projektskitse til at belyse sikkerhedsforholdene ved nye vandaktiviteter som f.eks. 
SUP, havsvømning. Man ønsker at undersøge omfang af aktiviteterne og antallet af hændelser. Der fremsendes notat om projektet 
sammen med referatet.

Med venlig hilsen  Sten Emborg, sem@dma.dk
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Fiskerne har i ti år måtte kæmpe med sælerne og deres 
glubske appetit og her de senere år er kommet til, at sæ-

lerne tæppebomber det danske havmiljø med parasitter og 
orm. En spredning der er altødelæggende for mangfoldig-

heden og biodiversiteten i havet – nu kan de selvsamme 
sæler også have fugleinfluenzaen type H5N8. Som om det 
ikke er nok, at grå og spættede sæl, nu har nået et faretru-

ende antal, så støder der nu også sygdomme til som Fugle-

influenzaen H5N8, der netop i februar er blevet fundet i en 
død dansk sæl på Fyn. Så sælernes spredning af parasitter 
er nu blevet suppleret af det, som Dansk Veterinær Kon-

sortium kalder en såkaldt højpatogen fugleinfluenzavirus 
af sub-typen H5N8 i en spættet sæl. Det er første gang, der 
er fundet højpatogen fugleinfluenzavirus i sæl i Danmark.
De meget aktive miljøorganisationer er kommet meget 
nemt omkring denne oplysning om »Fugleinfluenza i dansk 
sæl«, som Statens serum Institut har meldt ud i en medde-

lelse i februar måned i år.
Der er blevet påvist fugleinfluenza i en dansk spættet sæl. 

foto: DTU Tim Kaare Jensen Der er blevet påvist fugleinflu-

enza i en dansk spættet sæl.
SSI skriver i meddelelsen, at sælen blev fundet død på en 
strand på Sydvestfyn i september 2021 og undersøgt på 
Center for Diagnostik på DTU som led i sygdoms-overvåg-

ningen af faldvildt.

Sælen var afmagret med udtalte hudforandringer på store 
dele af kroppen af uvis betydning og årsag. Der blev påvist 
influenzavirus i lungen, men ellers kunne der ikke påvises 
andre sygdomsfremkaldende organismer, der kunne forkla-

re, hvorfor sælen var død.

Sæler er kendt for at være modtagelige for fugleinflu-

enzavirus. Når pattedyr som sæler smittes med virus fra 
fugle, er der risiko for, at virus muterer og tilpasser sig sin 
nye værtsart og pattedyr generelt.

Læserbrev v. Evan Larsen
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Læg mærke til skiltene i havnene….  
 
Med budskaber som ”Husk dem, der holder af dig” og ”Ingen bestemmer, om du skal fiske 
med vest – men gør det alligevel”, slår Søsportens Sikkerhedsråd endnu en gang et slag for 
vigtigheden af redningsvesten. 
 

 
 

   
 

Deltag i sommerens konkurrence i dit klubhus 
Søsportens Sikkerhedsråd sætter gode præmier på højkant blandt alle dem, der deltager i 
afstemningen om, hvilken plakat og de synes bedst om. Hold øje med info-tavlen i dit klubhus, 
hvor der snart kommer nærmere information om, hvordan du deltager i konkurrencen. 



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.


