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SKAL FANGSTEN I HUS? 

 

www.daconet.dk   E-mail:  daconet@daconet.dk 

 

Vi er en af landets førende producenter indenfor fiskeriudstyr.  

Siden 1933 har vi opbygget en solid viden indenfor fiskenet og relaterede varer. 

 

E-mail: fiskenet@frydendahl.com  Tlf.: 97 31 13 11 

Umonterede og monterede net, ruser,         
bøjer, bøjestager, flåd, overalls, busseronner,       
gummistøvler, knive, kurve, rusebøjler, synkeliner,       

flydeliner, fletliner, slået tovværk, twine og sytråd, bødenåle,                
åletænger, garnhaler, hummertænger, mærketape, bøjeflag, handsker….  

OG EN MASSE ANDET….. 

VORES ÅBNINGSTIDER I BUTIKKEN OG PÅ TELEFONEN 

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00  Fredag kl. 7.30 - 13.00 

Om fredagen kan Jess Rasmussen og Tom Nielsen kun træffes på  

telefonen fra 7.30 - 16.00. Jess: 40 26 26 11  Tom: 40 35 60 87 

 

Følg os på : 

Facebook.com/
daconet.dk 

Vi kender forholdene til bunds! 

DU KAN BESTILLE PÅ MOBIL, 
TABLET ELLER PC, GIVE OS ET 

KALD, SENDE OS EN MAIL ELLER 
KIGGE FORBI BUTIKKEN. 

VI HAR DET DU SKAL BRUGE HOS    
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Klubhuset

Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Så kom den åbning vi alle har 
ventet på, stort set alle restriktio-
ner er fjernet, og vi kan begynde 

at mødes i udvalg osv. Hen over 
efteråret her, skal der ske en hel 
masse ting.

Der går vedvarende rygter om 
at der kommer en ny bekendt-
gørelse for det rekreative fiskeri, 
hvori det fremadrettet vil være 
beskrevet hvordan en tejne skal 
se ud. Hvad der ellers kommer af 
ændringer afventer vi spændt at 
høre. 
Skarvplanen er i høring lige pt.
Limfjordssammenslutningens 
idekatalog skal til debat i slut-
ningen af August, og med start i 
September. 
§7 udvalget forventes startet op i 
løbet af efteråret.

Vores møder med Fiskeristy-
relsen, om alt mellem himmel 
og jord genoptages, så har du 
spørgsmål du vil have behandlet, 
eller selv ønsker at få foretræde 
på et møde, så kontakt forman-
den. Ligeledes genoptages mø-
derne i det fælles fiskeriudvalg, vi 
har med DAFF.

Sidst men ikke mindst starter 
projekt kysthjælper, som skal 
åbne den enkelte borgers forstå-
else for hvad der skal til for at sik-
re et godt havmiljø på sigt. Pro-
jektet består af en undersøgende 
del, og en praktisk del. Hvor den 
praktiske del består af plantning 
af nyt ålegræs, etablering af små 
stenrev, og evt. oprettelse af 
muslingerev.

I øjeblikket er flere af vores med-
lemmer i Limfjorden beskæftiget 
med afsøgning af Nissum Bred-
ning og farvandet omkring Venø 
for at finde spøgelsesnet. Det er 
ikke småting de finder, der er kørt 
adskillige big bags til destruktion, 
og projektet er kun i sin spæde 
start. 

Tak til de af vores medlemmer 
der deltager, vi værdsætter virke-
lig jeres indsats.   

Formanden.

Tekst & foto: Bruno Müller
 
Kulturmiljøet på ”havnesiden i 
Frederikshavn omfatter bl.a. Flåde-
stationen og Trafikhavnen, samt de 
8 lystbådehavne som der er langs 
østkysten i kommunen.
Tre af dem ”stikker ud” som meget 
store med plads til ca. 4-500 båd-
pladser hver.
En af de mindste med ca. 40 pladser 
hvor der er godt miljø ligger i syd-

byen i Bangsbostrand. Den hedder 
Neppens havn og her er nok de 90 % 
fritidsfiskere.
Neppens Havn er meget gammel og 
ved udmundingen af havnen er den 
omgivet af det game ”Kåsesystem”, 
hvor de store sten endnu ligger der 
på det lave vand,- og til glæde for 
skarverne, hvor de sidder og tørrer 
vingerne.
Neppens Havn, der har eget klubhus, 
er en selvgroet havn for fritidsfiskere, 

der viser noget om det oprindelige 
kulturmiljø langs kysten. Havnen må 
siges at være en direkte fortsættelse 
af de Kåse og mindre anløbsbroer, 
der er forsvundet ved Frederikshavns 
bys udvikling mod syd. Havnen er 
opbygget og organiseres af havnens 
brugere.
For en del år siden modtog den fra 
LAG Nord og Spar Nord Fonden godt 
600.000,- kr. til renovering. 

Forsiden – Neppens havn
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Forretningsudvalget
Formand: 
Arne Rusbjerg 
Engvej 42
7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98 
trsmdtr@gmsil.com 
Fiskeriudvalget (FU) 

Næstformand: 
Finn Frandsen                    
Haslevgaarde Bakker 36, Als 
9560 Hadsund           
Tlf. 21 42 36 37 
finn@frandsennet.dk 
Fiskeriudvalget 
P-7 udvalget (FU) 

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

Medlemskontoret 
Kasserer og Medlemskontor: 
Bjarne Christensen 
Ribegade 35 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 21 80 36 12  
bcnr1@webspeed.dk
Træffetid: 
Man-torsdag 17.00-19. (FU) 

Miljøudvalget 
Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 15, Hovslund 
6230 Rødekro 
Tlf. 29 86 66 50 
hbfisken@gmail.com (FU) 

Medlem Forretningsudvalg 
Brian Bagger              
Bavnevej 131, Tvede 
8930 Randers N/Ø 
Tlf. 23 60 20 80  
brbagger@live.dk (FU)

Medlem Forretningsudvalg
Erik Holk 
Nørhedevej 28
6990 Ulfborg 
Tlf.: 51 54 20 74
erik56holk@gmail.com

Livsforsikring & Bådforsikring      
Brian Bagger 
Bavnevej 131, Tvede 
8930 Randers NØ
tlf. 23 60 20 80
brbagger@live.dk(FU)

Redaktion 
Bruno Müller 
Viborggade 30
9900 Frederikshavn 
tlf. 23 45 81 87 
bruno@knudensvej82.dk

Hjemmesiden 
www.fritidsfiskerforbundet.dk 
Webmaster: 
Palle Thomsen 
Hirsholmsvej 4 
9900 Frederikshavn 
tlf. 26 84 26 55 
path@outlook.dk

Forbundsfanen 
Rekvirering af fanen 

Hans Bomberg
Tavlbjergsvej 15, Hovslund
6230 Røde Kro 
Tlf.: 29 86 66 50
hbfisken@gmail.com

F R I T I D S F I S K E R E N
Blad 1. ------ Deadline for stof: 15. januar------------------ Omdeles 21-24 februar
Blad 2. ------ Deadline for stof: 15. marts ------------------ Omdeles 25-28 april
Blad 3. ------ Deadline for stof: 15. maj --------------------- Omdeles 26-28 juni
Blad 4. ------ Deadline for stof: 15. august ----------------- Omdeles 26-28 september
Blad 5. ------ Deadline for stof: 15. oktober --------------- Omdeles 28-30 november
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordfører, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet. Stof til bladet indsendes elektronisk. Eftertryk 
tilladt med kildeangivelse. Synspunkter og stof, der fremføres i bladet, kan ikke generel tages som udtryk for 
forbundets stilling. Injurierende stof bringes ikke i bladet! 
Oplag: 2500 - Layout og Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk
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Tekst: Ingrid Weinreich    
Foto: Kasper Monty

Lørdag afholdt Alleshave Baadelaug 
for 3. år et maritimt arrangement, 
hvor det var muligt for interesserede 
i alle aldre at besøge os ved slæbe-
stedet.

Vi havde i år udsmykket pladsen med 
de fine strandflag og bannere, som 
Dansk Fritidsfiskerforbund havde 
stillet til rådighed i forbindelse med 
arrangementet.

Det plejer at været ”et hit” for bør-
nene, når bådene kommer ind med 
nogle sprællevende fisk, men des-
værre var vejret ikke rigtig med os, så 
det var simpelthen ikke muligt i år at 
komme til rigtigt at ”klappe en fisk”. 
Den hårde vind op til dagen gjorde, at 
det ikke var muligt at sætte garn inden 

arrangementet, og vi måtte derfor i 
stedet tage vores nødplan i brug.
Heldigvis havde vi i weekenden 
forinden havde haft bedre vejr med 
mulighed for at fange nogle dejlige 
fladfisk. På trods af at fisken ikke kom 
direkte fra bugten – men fra fryseren, 
var det heldigvis stadig muligt at byde 
de fremmødte for smagsprøver i form 
af fiskefileter, hele fladfisk samt fiske-
frikadeller tilberedt på grill samt kaffe 
og hjemmebag.

På trods af at vi i god tid havde sørget 
for en forhåndsomtale med program 
for dagen i vores lokale ugeavis samt 
på den digitale platform – dit-ka-
lundborg.dk – var fremmødet noget 
mindre en de foregående år, idet 
kun ca. 30 interesserede benyttede 
lejligheden til at aflægge os et besøg i 
løbet af de 6 timer, som arrangemen-
tet varede. Heldigvis artede vejret sig 

rimeligt godt, så på trods af det lidt 
skuffende fremmøde, var vi enige om, 
at det havde været et rigtigt godt ar-
rangement med rige muligheder for af 
hygge sig med såvel nuværende som 
evt. kommende medlemmer.

Vores lokale dagblad har efterføl-
gende bragt en artikel med en rigtig 
fin omtale af arrangementet. Se link 
https://sn.dk/Kalundborg/Taet-paa-
havets-dyr-for-tredje-aar-i-traek/arti-
kel/1458518

Næste arrangement er vores traditio-
nelle sæsonafslutning, der finder sted 
på pladsen ved slæbestedet, lørdag 
den 9. oktober, hvor der traditionen 
tro bliver serveret ”halmristede sort-
sild”. Forhåbentlig er vi selv leverings-
dygtige med sild fra bugten, men eller 
må vi jo ty til ”import fra Øresund”.   

Maritim dag med ”Åbent Hav og Klap en Fisk”
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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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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

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

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

CVR 32283020

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

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

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

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

CVR 39281473

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

HUSK AT SIGE SIG AT DU ER ”MEDLEM”
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Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Quicksilver
Captur Arvor
Både med indenbords
diesel motorer.
Perfekte til fiskeri.

Quicksilver
Captur Pilothouse
Både til påhængsmotorer
fra 5,5 m til 9 m.
Perfekt til fiskeri og turbåd.

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

I Norge sker sælfangst og regulering 
mere håndfast end i Danmark

»Tilskuddet skal bidrage til, at skabe den størst mulig værdi 
baseret på råvarer fra sælerne,« siger fiskeriminister Odd 
Emil Ingebrigtsen, der har sat kvoten på sælerne. 
Norge har fastsat en kvote på 11.548 Grønlands-sæler i 
Vest-isen og 7.000 grønlands-sæler i Øst-isen. 
Fangstperioden er fastsat fra 1. april 2021 og til 30. juni 
2021 i Vest-isen og fra den 1. marts 2021 og til 31. maj 
2021 i Øst-isen. Denne ordning administreres af det norske 
Fiskeridirektorat, som også står for udbetalingen af tilskud-
det. 
Det står i skærende kontrast til den danske Miljøstyrelses 
sæl-fangst / bekæmpelse-stategi, hvor danske jægere net-
op har fået lov til at nedlægge 80 sæler om året. 

Kommerciel udnyttelse og regulering – to fluer med ét 
smæk 
Helt anderledes tager man fat om problemet i Norge, hvor 
den 43 meter lange sæl-båd »Salarøy« i sidste måned 
i maj, efter en tur i Øst-isen, har landet 5.060 sæler, et 
område dækket af drivis, der strækker sig vest for Novaya 
Semlya og sydpå til Kvitsjøen. Biolog fra Havforskningsin-
stituttet Martin Kristiansen siger om den netop overstået 
sæl-jagt, » I år har der været gode isforhold. Der er mere 
is, men mindre uvejr end tidligere, hvilket har givet en god 
fisketur efter sæler,« forklarer den norske biolog om turen. 
Sidste år deltog tre sæl-jagts-fartøjer, i jagten på sælerne, 
men i år var det altså kun det 55 år gamle fiskefartøj »Sala-
røy«, der havde søgt og fået licensen .

Det norske »Nærings- og fiskeridepartementet« fastsatte allerede sidst i februar en ny tilskudsordning for 
den norske sælfangst i 2021, med en rammebevilling på 1.750.000 mio. NOK (1.75 mia NOK).
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Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

FiskerForum.dk - Fiskerportalen    
Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri 
og fiskerirelaterede virksomheder. 
Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktions-
priser, kutterinfo og meget mere.    
Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende 
om måneden !

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

Nogle medlemmer glemmer at melde 
flytning, en del har dårlige eller ingen 
oplysninger om navn m.m. på adres-
sen, og nogle bor ikke på den adresse 
de er tilmeldt via folkeregisteret.
Gør dig selv og medlemskontoret den 
tjeneste at følge op på det.

Bladene bliver tilsendt den adresse 
medlemmerne er tilmeldt på i folkere-
gisteret.

Alle skal have deres blad.
Du skal modtage bladet senest:
Blad 1 - den 24. februar
Blad 2 - den 28. april
Blad 3 - den 28. juni
Blad 4 - den 28. september
Blad 5 - den 30. november 

- Hold øje med medlemsbladet!
Modtager du ikke bladet til tiden eller hører du om nogen der ikke modtager det, 
er det vigtigt at medlemskontoret får besked hurtigst muligt,  - helst på mail.
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Flydeliner, blyliner og fletliner fra eget fletteri • Flagbøjer, ankre mm 
• Beklædning, gummitøj, støvler, thermokedeldragter mm • Net knudet/knudeløst

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

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

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

et bredt udvalg af produkter til fritidsfiskeri:  

Det er nu ikke fordi at jeg tror at fritidsfi-
skerne tager ”Blebørn” med på fiskeri!

Men alligevel! Med denne fra Søsportens 
Sikkerhedsråd giver det anledning til om vi 
nogen sinde har tænkt på den risiko? For 
mit vedkommende har jeg aldrig skænket 
det en tanke!Der er et særligt problem med 
”blebørn” og nogle redningsveste, idet de 
moderne, tætte engangs- bleer har mere 

opdrift end redningsvesten kan kompen-
sere for. Resultatet vil blive, at et barn, der 
falder i vandet iført både engangsble og 
redningsvest, med stor sandsynlighed vil 
komme til at ligge med enden i vejret og 
hovedet ned i vandet. Barnet vil drukne, 
hvis der ikke gribes hurtigt ind! 

Blebørn bør derfor altid være i sele.  

Blebørn og redningsveste
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 Årsmøde 2021 
20.000 Skrubbeyngel

”Fanget på på Facebook”
 ”Nøglefiskermødet udsat”

Limfjorden uden spøgelsesgarn
Alleshave Bådelaug arrangerer ”Åbent Hav”

”Så starter oprensningen af efterladte redskaber”
Samarbejde om Skarven1. juli 2021

RØNNERHAVNEN – RØNNERPOSTEN
Formanden orienterer om Havplanen
Høring vedr. NY Skarvforvaltningsplan

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Gutterne fra Thorup Strand i hård kamp

Tekst & foto: Bruno Muller 
Fiskerlauget "Gutterne på kutterne" har et underskud 
i deres regnskab på ikke mindre end godt 21 millioner 
kroner.
De populære ”Gutter” fra ”Kystfiskerlauget” kan samtidig 
konstatere at de har en negativ egenkapital på 8 millioner 
kr. Man påpeger at den sidste tids spekulation og  ”fiske-
kvote-politik” i dag,- der er man udsat for voldsomme 

værdier hos det forholdsvis nye ”Laug” der blev etableret i 
2006.
Trods det negative regnskab og at Landingsstedet selv har 
mistet over halvdelen af sine fartøjer. Mener formanden at 
der ikke er grund til at ”Ryste på hænderne” Der er ingen 
tvivl om at den danske befolkning har sympati for gutterne 
og vil følge dem være imod at standse en eventuel truende 
afvikling af kystfiskersamfundet på Thorupstrand.
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Opdræt af pighvar kan være nøglen til 
bekæmpelse af den invasive sortmundet 
kutling
Tekst & foto af Søren Præst og Mathias Engell Holmstrup, 
Fishlab

Den invasive fiskeart sortmundet kutling, Neogobius 
melanostomus, har siden sin massive vækst i 2008-2010 
i danske farvande været en kilde til bekymring for mange 
fritidsfiskere fagfolk.

Ifølge Miljøstyrelsen vides det endnu ikke hvad konse-
kvensen vil være på sigt, dog at det er sandsynligt at det vil 
få negative økologiske konsekvenser. Den øgede vækst af 
sortmundet kutling forventes at have negative konsekven-
ser på hjemmehørende bestande af bl.a. skrubber, ål og 
rejer i Østersøen samt ørredbestande i danske åer (Kilde: 
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/sort-
mundet kutling/). 

Et nyt og lovende projekt ser ud til at kunne hjælpe med 
bekæmpelsen af sortmundet kutling i danske farvande og 
forhindre de store økologiske konsekvenser for fritidsfi-
skere. Pighvarren er en af sortmundet kutlings fjender og 

netop udsætning af pighvar i Østersøen kan evt. hjælpe til 
med at få bugt med den uvelkomne sortmundede kutling.

Fiskeristyrelsen og fiskeplejen støtter projektet, hvor 
Venøsund Fisk og Skaldyr Aps og Fishlab i samarbejde med 
Aquamind, Københavns Universitet, DTU og Bornholms 
Lakseklækkeri opdrætter Østersø pighvar til udsætning. 
Pighvar fanget i Østersøen stryges og deres æg klækkes. 
Herefter bliver larverne overført til udendørs damme, hvor 
larverne lever af deres foretrukne føde, nemlig vandlopper. 
Efter to eller tre uger bliver de nu juvenile fisk indfanget og 
fodret op i indendørs tanke indtil de er ca. 5 cm og klar til 
udsætning. I løbet af 2021 er det lykkedes at få succes med 
strygning og klækning af pighvaræg.

På Venø er de første hold pighvar ved at vokse sig større. 
Mere end 15.000 pighvar yngel er opfisket til kar og skal 
udsættes i Østersøen i sensommeren. Projektets partnere 
håber på at kunne fortsætte med opdræt af pighvar til 
udsætning i de næste mange år. 

Juvenile pighvar fanget fra udendørs dam klar til at komme i kar indendørs 
og spise sig større på tørfoder hvorefter de er klar 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
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Redigering : Bruno Müller

En dreng smed ålen i brønden i 1859.
Dengang var det normen, at man kom 
en ål i brønden for at holde vandet fri 
for insekter.
Der er flere gåder omkring ålens 
færden! 
Der dukker stadig overraskende oplys-
ninger op om den ”Mystiske ål”
Vi ved nogenlunde deres vandringer 
og hvorfor de gør det, samt hvor store 
de kan blive!
Eksempelvis blev der i 1997 fanget 
en ål på 124 cm og 3,8 kg i en mose 
ved Tølløse på Sjælland,- som vakte 
opsigt!
Herhjemme…… En normal voksen 
ål kan blive 60–80 centimeter lang, 
men under særlige forhold kan den 
blive helt op til 150 centimeter. Men 
aldersmæssigt dukker der oplysninger 
op der er utroligt overraskende!

Nogen påstår at den ældste kendte ål 
var ”Putte”!
Putte som levede i 88 år, ankom som 

glasål til en svensk familie der hav-
de fanget den i 1863 og hvor efter 
den havde en tilværelse  i et ”sel-
skabsakvarium”,- men i 1938 blev den 
afleveret til Helsingborg Museum.
Her endte den sine dage i 1951!
Det var kendt i Sverige at man havde 
ål gående i deres drikkevandsbrønde!
Den kunne opholde sig i en brønd i 
utroligt mange år,- og hvor den gjorde 
gavn ved at den udryddede snegle 
orme o.s.v..Også her er der folk der 
mener at en sådan krabat kunne blive 
ca. 100 år.  
Også på den anden side af jordklo-
den,- nemlig i  New Zealand er der 
fundet ål helt op til 100 år! 
Der har man ligeledes haft ål gående 
i et akvarium,- hvor de er blevet op til  
88 år gammel.
Her i landet er vi mere behersket med 
at berette om ålens alder,- men allige-
vel har vi kendskab til ål der bliver op 
til 25 år gamle.Noget kan der være om 
at ålen kan have en lang levealder. Det 
er lidt af en sensation med en nule-
vende ål på hele 152 år.

Alder: Når ålen i brønden engang er 
død, er det meningen, at den eksakte 
alder skal kortlægges. Det gøres ved 
at kigge nærmere på ørestene
Måske verdens største sensation! 
I en lille svensk by der hedder Bran-
tevik skal vi måske finde den største 
sensation med hensyn til en ål og 
dens levealder!
Også denne,- måske verdens ældste,- 
har levet i en drikkevandsbrønd og 
kan dokumenteres at den mindst er 
152 år gammel,- i det at den ankom i 
1859 og  hvor den lille ”Gubbe” Samu-
el smed den ned i den 5 meter dybe 
brønd!. 

Gennem tiderne har man fundet ud 
af dens nøjagtige alder gøres ved at 
kigge nærmere på ørestene.
Når ålen i brønden engang er død, er 
det meningen, at den eksakte alder 
skal kortlægges. 
Det gøres som nævnt ved at kigge 
nærmere på ørestene, som sidder i 
hovedregionen på ålen. 

Verdens ældste ål er død! 
Verdens ældste ål der blev 155 år gammel “ blev fundet død i Brantevik i Sverige, 
da ejerne af brønden, den levede i, tændte lys for at vise den til besøgende.

Brønden blev holdt fri for smådyr 
I 1800 tallet havde man drikkevands-
forsyning i form af en brønd, som var 
gravet så tilpas dyb, at grundvandet 
løb ind i bunden af brønden. For at 
holde brønden fri for smådyr i form 
af insekter og snegle slap man en ål 
ned i drikkevandsbrønden. I 1859 slag 
den dengang 8-årige dreng Samuel 
Nilsson nemlig en ål ned i den 5 meter 
dybe brønd i Brantevik. Siden hen er 
der taget billeder af ålen i år 1972, 
1958 og senest i 2008. I april 2011 fik 
et Nordjyske sportsfiskerteam lov til 
at kigge ned i den aflåste brønd, men 
fik desværre ikke øje på den mynte-
omspundende ål. I 2008 lavede det 
svenske tv-hold ”Mitt i Naturen” en 
udsendelse om verdens sandsynligvis 
ældste ål. Med hjælp fra Fiskeridirek-

toratet åleekspert Håkan Wickström 
fra Sverige lykkedes det i allersidste 
forsøg at finde ålen, som havde gemt 
sig godt i brønden, der er opbygget af 
store sten. Håkan fortæller til tv-hol-
det fra ”Mitt i Naturen” og program-
lederen Martin Emtenäs, at ålen kan 
blive meget gammel, men ingen ved 
præcist hvor gammel.                                                                                     
I New Zealand er der fundet ål helt op 
til 100 år, og i et akvarium er en ål ble-
vet 88 år gammel.     Når ålen i brøn-
den engang er død, er det meningen, 
at den eksakte alder skal kortlægges. 
Det gøres ved at kigge nærmere på 
ørestene, som sidder i hovedregionen 
på ålen. Håkan har fotograferet ålen, 
og denne lokalredaktør har fået lov at 
låne billederne af verdens formentligt 

ældste ål. I Danmark har man set ål, 
der er blevet op til 17-25 år gamle, 
så det er lidt af en sensation med en 
nulevende ål på hele 152 år. 

En normal voksen ål kan blive 60–80 
centimeter lang, men under særlige 
forhold kan den blive helt op til 150 
centimeter. Ålen fra drikkevandsbrøn-
den i Sverige er ca. 54 cm lang og 
har som billedet afslører meget store 
øjne, fordi den har levet længe i mør-
ket. Ålen bliver nok ikke større pga. 
det begrænsede fødegrundlag. 

Du kan læse mere om den gamle ål 
i Brantevik på www.fiskeriverket.se 
eller www.svt.se
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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  Mikael Dorow, Østerbakken 11, 6300 Gråsten, Tlf. 2068 6201, kassereralsogsundeved@gmail.com

FØNS VIG FRITIDSFISKERFORENING - www.foensvigjollehavn.dk
FORMAND  Ib Jensen, Jægersmindevej 32, 5463 Harndrup, Tlf. 4122 0461, ibskipper_4@hotmail.com
KASSERER  Keld Graversen, Kastanievej 7, 5580 Nr. Åby, 

HALS OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND  Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup, Tlf. 5152 8051, glkvej@gmail.com 
KASSERER  Bjarne Dam Jensen, Svalevej 2, Vester Hassing, 9310 Vodskov, Tlf. 2921 6027, bjarnedam@turbopost.dk

KALØVIG FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND Birgitte Sauer, Tietgens Plads 14, 8000 Aarhus C, Tlf. 2274 7370, birgittesauer@email.dk  

KOLDING OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Daniel Farrugia, Hejls Stationsvej 16, 6094 Hejls, Tlf. 2045  5333, d65farrugia@gmail.com                      
KASSERER  Finn Nissen, Søgade 11, 1, th, 6000 Kolding, Tlf: 2421 0468, nautilussen@hotmail.com

LÆSØ FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Teddy Jespersen, Knæet 6, 9940 Læsø, Tlf. 2986 1915, teddy29861915@gmail.com
KASSERER Mogens Guntofte, Pentstrømsvej 9, 9900 Læsø, Tlf. 4085 4520, m.guntofte@gmail.com                
MARIAGER FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Finn Frandsen, Haslevgaarde Bakker 36, Als, 9560 Hadsund, Tlf. 2142 3637, finn@frandsennet.dk
KASSERER Erik Arendt Storarden, Byvej 2, 9510 Arden, Tlf. 2215 8565, el-discount@email.dk 

NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg, Tlf. 5154 2074, erik56holk@gmail.com
KASSERER Henrik Raahede, Sønderbyvej 3, 7570 Vemb, Tlf. 3137 2131, hraahede@gmail.com 

NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING - www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND 
KASSERER Hans Bomberg, Tavlsbjergvej 15 Hovslund, 6230 Rødekro Tlf. 2986 6650, hbfisken@gmail.com

NORDSJÆLLANDS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Torben Jæger, 3060 Espergærde, contor-jaeger@mail.tele.dk
KASSERER Finn Hansson, Tlf. 3094 8970, finn.hansson@snekkersten.net

NORDVESTJYDSK FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, Tlf. 9747 1918 - 2535 6298, teamstr@gmail.com

RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Niels Knudsen, Bavnevej 21, Tvede, 8930 Randers NØ, Tlf. 2033 1506, bostnd@gmail.com
KASSERER Niels Friis, Lodsvejen 3, Mellerup, 8930 Randers N/Ø, Tlf. 2365 8460, niels-friis@mail.dk 

RINGKØBING OG STADIL FJORDE’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Mogensen, Kløvervænget 5, 6900 Skjern, Tlf. 3035 0862, arnem275@gmail.com 
KASSERER Erik Bahnsen, Holmehaven 13, 6990 Ulfborg, Tlf. 2427 0839, erikbahnsen@gmail.com

SKIVE FRITIDSFISKERFORENING  - www.skive-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Jørgen Jeppesen, Kastanievænget 64, 7800 Skive, Tlf. 4019 3633, j.skytte@mail.dk
KASSERER Børge Brøns, Violvej 171, 7800 Skive, Tlf. 2361 8095, bbroens@mail.dk

THY-MORS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND  Karsten Willemann, Brombærvænget 9, 7700 Thisted, Tlf. 2324  0440, willemann.karsten@gmail.com
KASSERER Søren Lynge, Kjelstrupvej 49, 7700 Thisted, Tlf. 9798 5570, sly@sparthy.dk

VARDE Å OG HO BUGT’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Vogt, Tarp Byvej 41, 6715 Esbjerg N,  Tlf. 4028 3132, anni-vogt@hotmail.com
KASSERER Jens Kjær Jørgensen, Odinsvej 35, 6840 Oksbøl, Tlf. 2851 6831, eva.jens@bbsyd.dk

VENDSYSSEL FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND & KASSERER Træffetid kl. 17.00 – 19.00
Bjarne Christensen, Ribegade 35, 9900 Frederikshavn, Tlf: 2180 3612, bcnr1@webspeed.dk      
VIRKSUND OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Peder Lajgaard Pedersen,Virksundvej 49, Knudby, 8831 Løgstrup, Tlf. 3029 2886, pederlajgaard@gmail.com
KASSERER Tage Jensen, Dalgasvej 7,Sparkær,8800 Viborg, Tlf. 8664 5292 - 4035 1420, tage.jensen@mail.tele.dk

LOKALFORENINGERNES ADRESSER
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Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Kalø Vig Fritidsfiskerforening
Oldermanden donerede en gris til grillen og Jørgen Bjerregaard betalte drikkevarerne
 
Fiskerne i Kaløvig Bådelaug har en årelang tradition for festlige sammenkomster. Dette har desværre ikke været muligt i tiden med 
forsamlingsforbud p.g.a Covid –19 smitterisikoen. 
Behovet for lidt festlighed på Bryggen var stort, da restriktionerne endelig blev lempet. Og begejstringen var da ligesom til at få øje 
på, da Oldermanden foreslog, at han ville betale for en gris, hvis der var en, som ville stege den for ham, og da så også Jørgen Bjerre-
gaard tilbød at betale for drikkevarerne, var der mange fra fiskerkredsen, som støttede op om festudvalget og tilbød deres assistance 
med alt det praktiske. 
Dagen, hvor Bryggen festede, var lørdag den 3. juli, 2021, og det smukke sommervejr var bevis på, at de to festsponsorer har opført 
sig pænt det sidste år.

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
Generalforsamling på Strandgården  Loddenhøjvej 149 Barsmark 6200 Aabenraa. Fredag den 29/10-2021 kl. 18:00. 
Vi er traditionen traditionelt  vært med gule ærter samt tilbehør! Dog er drikkevarer  for egen regning. Husk tilmelding senest den 
22/10-2021 af hensyn til maden Mød talrigt op til en god aften! På vegne af foreningen Kasserer, Hans Bomberg

Åleudsætning 2021
Så var tiden atter inde til udsætning af åleyngel. Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik tildelt i alt 38.000stk., som blev leve-
ret af Lyksvad Fiskefarm i Vamdrup. Åleynglet var store og fine, så vi ser frem til at kunne fange gode ål om nogle år.
Udsætningen startede i område 6. Årøsund hvor vi fik tildelt 15.000 stk.  Udsætningsholdet bestod af Niels Gunnar Jensen, som 
også lagde båd til, desuden deltog Peter Hoyer og Freddy Rist. Derefter gik turen til område 7, Egernsund, Flensborg Fjord, her blev 
13.000 stk.  udsat . Udsætningen blev her fordelt i to både, Tim Bennetsen og Johan Gregersen lagde båd til, og de havde også et par 
hjælpere med. Til sidst gik turen til område 7 Sønderborg Bugt, hvor 10.000 stk. blev udsat. Her lagde Hans Markussen båd til,  og jeg 
hjalp ham med udsætningen.
En dejlig dag sammen med gode kollegaer i ca.30 graders varme !  Se artikel andet sted i bladet.

Generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamling den 14-10-21 kl 19,00 i Cafe Færgehuset ved Mellerup Færge.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.          
Hvis man vil deltage i spisning, kl 18,00, før generalforsamling. Tilmelding  hos formanden senest 8 dage før.

Klubaftener: Klubaftener kommer i denne sæson til at foregå i Cafe Færgehuset ved Mellerup Færge.
Starter den 30-9-21 kl 19,00.  Derefter den 7-10, 14-10, 4-11, 25-11 og den 2-12, hvor der er juleafslutning. Der skal tilmeldes til jule-
afslutning af hensyn til indkøb, senest den 25-11-21.     Det var alt fra RFF og fortsat god sommer – Hilsen bestyrelse

HUSK på Facebook:  Vi har fået en Facebook gruppe: Randersfjords Fritidsfisker Forening.
I denne gruppe vil vi annoncere div. aktiviteter i foreningen. Det kan være fisketure, klubaftener mm.. 
Så hold øje med hvad der sker af aktiviteter. Vi har nedlagt hjemmesiden.                        

Generalforsamling torsdag den 21. okt. 2021 kl. 18:30 i Nybøl Klubhus. 
Foreningen beværter med aftensmad og kaffe/kage. Tilmelding ved Michael Dorow  20 68 62 01 / John Christiansen 30 82 26 27 
senest den 10. okt. 2021. Hilsen Bestyrelsen for Als og Sundeved fiskerforening.

Åleudsætning  
Den 18. juli 2021 blev der udsat 13.000 ål i Flensborg fjord og 10.000 ål i Sønderborg bugt                                                                               
Nogle af foreningens medlemmer hjalp med udsætning. I Flensborg fjord var der to både, som sejlede ålene ud. Den ene var John 
Gregersen som udsatte ål i Nybøl Nor og den anden båd var Per Jacobsen og Tim Bentzen som satte ål ud i Flensborg fjord. I Sønder-
borg var det Hans Marcussen som satte ålene ud sammen med Hans Bomberg. Hans Bomberg er koordinator i det Sønderjyske. Der 
blev også sat en portion ål i Nordborg Sø. Foreningen takker mange gange for hjælpen til udsætning af ålene. 
M.V.H. John Christiansen, formand -Als og Sundeved Fritidsfiskerforening
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Referat af generalforsamlingen i Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening  
Afholdt tirsdag d. 18. maj 2021 Borgerforeningens Fælleshus Sandkrogen 8 Virksund. 
Formanden bød velkommen til 24 fremmødte og oplyste at der var 3 stykker smørrebrød og en genstand til i alt 50 kr. Endvidere som 
vanligt, sælges amk. lotteri med fine sponsoreret gevinster. 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere. Dirigent: Svend Erik  Referent: Harry Frandsen.
Stemmetællere Lindy og Joan. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Idet det var bekendtgjort pr. 
mail til medlemmerne den 29-30. april 20021.  
2.   Formandens beretning.
Formanden indledte beretningen med, at der ikke havde været så mange aktiviteter og møder på grund af Corona – restriktionerne, 
herunder aflysning af generalforsamlingen foråret 2020. 
Udsætning af fiskeyngel i årets løb: d. 28/4 2020 blev udsat 75.000 helt og 5000 skrubber ved Knudby landingsplads. Endvidere blev 
der i maj 2021 udsat 175000 helt samt ca. 4000 ål i Hjarbæk Fjord. I juli 2021 vil der igen blive udsat et antal små skrubber.   
Der har været enkelte mødeaktiviteter, herunder formandsmøder med øvrige foreninger i Virksund samt 4 bestyrelsesmøder 
Kræmmermarked blev aflyst i 2020 og 2021. Formanden og sekretæren har deltaget i årsmødet i Dansk Fritidsfiskerforbund 2020 i 
Mariager. Årsmødet er 28. august 2021.
Foreningen har sendt bemærkninger til Limfjordssammenslutningen og Danmarks sportsfiskerforbunds forslag til syv meget omfat-
tende ændringer til bekendtgørelsen om erhvervs- og fritidsfiskeri i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredningen. En bæredygtig forvaltning af 
havørreder i Limfjorden.
Blandt andet foreslår Limfjordssammenslutningen og ikke mindst den lokale Viborg Sportsfiskerforeningen at der træffes ekstra 
restriktioner/fredninger for fiskeri i Hjarbæk Fjord Lovns Bredning. 
En ivrig debat opstod om problemet med havørnenes passage gennem 
slusen i Dæmningen. Som i den grad er blevet sælernes ”spisekammer”
Foreningens bemærkninger til Limfjordssammenslutningen blev herefter læst op: 
I Virksund kan konstateres at antallet af sælerne fylder mere og mere. Ved snævre passager 
som her ved Dæmningen kan spottes mellem 50 - 60 sæler der henter en god føde - direkte 
fra helt åbent spisekammer - når havørreder passerer slusen på vej frem til deres 
gydepladser. Det vurderes, at der bliver ædt årligt mellem 20- 30 tons, hovedsagelig havørreder på det sted. På de steder hvor der 
under disse forhold er fastlagt fredningsbælter for garnfiskeri bør der være yderlig adgang til regulering. Det vil kunne give en målbar 
virkning.
Efter en generel drøftelse om fredning af samt regulering af sæler og skarven blev beretningen godkendt. 
Lindy opfordrede bestyrelsen til at udsende dagsordenen med evt. indkomne forslag til medlemmerne på   forhånd. Foreningens 
vedtægter bør udleveres og eller være tilgængelig på hjemmesiden.
3.  Regnskab 2021 og budget for 2022     
Kassereren v/ Tage Jensen var fraværende og regnskabet blev omdelt og fremlagt af 
formanden. Efter et spørgsmål om manglende afskrivninger blev regnskab og 
budget godkendt. Ingen kontingentforhøjelser.  
4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Tage Jensen, John Bertelsen og Arne Præstegaard blev genvalgt. 
5.  Valg af 1. Suppleant Hans Andersen og 2. suppleant Frank Kristoffersen. 
Begge genvalgtes.
6.  Valg af revisorer Kurt Bertelsen og Karl Lajgaard. Begge blev genvalgt.
7.  Indkomne forslag v/formanden.  
Der er ingen indkomne forslag i 2021.
Forslag fra 2020 om ændring af lejebetaling af fiskehusene.                                                    
På bestyrelsesmødet d. 19. maj 2020 blev vedtaget: Fortsat er der fire lejere pr. hus som hver  betaler 250,   kr/år. Hvis der er en eller 
flere lejere der opsiger lejemålet, er der ingen huslejestigninger for de resterende lejere i huset.
8. Eventuelt  
Der stilles tvivl om valg af bestyrelsesmedlemmer er i overensstemmelser med vedtægterne?
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling stille forslag til revidering af vedtægterne. Vedtægter findes på hjemmesiden. Dagsorden 
ønskes udsendt sammen med indkaldelsen.
Er der planlagt opførelse af nye fiskerhuse? Økonomien er ikke til det i øjeblikket.
Midlertidig udkørsel fra sommerhuset for enden af fiskerhusene kan flyttes til det nordlige skel ifølge oplysning fra ejeren. Forespørg-
sel og eller en opfordring fra Joan om der nogle medlemmer der vil være med i et aktivitetsudvalg med det formål at lave nye tiltag 
f.eks. med fisketure udflugter, rygeaftener og lignende. Opfordring til bestyrelsen om indkaldelse til en fælles arbejdsdag med det 
formål at give fiskerhusene en opfriskning med en gang maling mv. 
Pludselig var der lokalet næsten rømmet da der kunne spottes mellem 80 og 100 sæler der svømmede rundt ved Dæmningen/slusen 
for en nem fangst. Aftenen blev afsluttet med amerikansk lotteri med mange fine gevinster godt styret af Leo. Dirigenten takkede for 
en god debat, der foregik i god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten en god styring, fremmødet og samarbejdet med bestyrelsen

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening
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Nyt fra medlemskontoret
Stadig tilgang 
Tilgangen er større end no-
gen sinde! Flere af medlem-
merne af Facebook  har fået 
øjnene op for sammenholdet 
i vores forbund og støtte op 
om vores aktivitet og arbej-
de i at bevare følsomme rev 
samt udlægning af flere hvor 
der er mulighed for det, ud-
sætninger af skrubber, helt 
og andre arter som vi senere 
kan høste frugten af.  Det er 
det arbejde der er med til 
at gøre at vi er et forbund 
i fremgang, et forbund der 
aktivt går ind i næsten alle 
former for videreudvikling 
af danske kystnære marine 
områder for der igennem at 

få mange flere fisk i vores 
farvande, går aktivt ind for 
at bekæmpe skarven, sælen 
og på en et senere tidspunkt 
sikkert også marsvinet. Dem 
er der ved at være så mange 
af, og de indtager en meget 
stor del af det yngel og små-
fisk der kæmpes så hårdt og 
bredt for at fremme ved at 
bruge en masse økonomiske 
midler på udsætninger. Som 
det ser ud nu er det nok et fy 
ord at nævne marsvinet som 
en skadevolder i det mari-
ne, men det er ikke desto 
mindre sandt, hvis ikke der 
bliver lavet effektive regule-
ringer på disse 3, vil det kun 
gå ned af bakke for fiskeriet, 

og det gælder både erhverv, 
bierhverv, lyst-, sports,- og 
fritidsfiskeri. 

Medlemstilgangen har siden 
sidste blad og nu til deadline 
på det næste været på 50 
personer, velkommen i Dansk 
Fritidsfiskerbund til dem, 
sammenlagt indtil d.d. fra 
1. januar har vi fået 273 nye 
medlemmer.
I alt er vi d.d 2012 medlem-
mer.

Bjarne

LOKALFORENINGER

Mariager Fjord Fritidfiskerforening afholder generalforsamling - På Orkide Dania lørdag d 6. november 2021 kl. 10.00
Den vil indeholde en 2 års periode pga. covid 19 situationen, men ellers iht. vedtægterne.

Vodbinding
Vi genoptager Vodbinding igen på onsdage i første kvartal, og med start onsdag d 5. jan.2022 kl.19.00 i Assens. 
Tilmelding til Finn Frandsen på tlf.2142 3637.

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

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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Dansk ”Åleproblem” vækker opmærksomhed
i Norge!
Redigeret af: Bruno Müller

I Norge har man også været opmærksom på Dansk Na-
turfredningsforening (DN) ønsker et forbud mod fiskeri 
efter ål fra september til november.
 
I denne periode bevæger ål fra Østersøen sig gennem Øre-
sund, omkring Danmark eller gennem Limfjorden på deres 
rejse mod Sargassohavet. Mængden af ålyngel - glasål - der 
vandrer fra ålens gydeområder i Sargassohavet til europæ-
iske vandløb er i løbet af få årtier faldet med 98 procent 
og betragtes derfor som en kritisk truet art. For at redde 
ålen har EU-Kommissionen og EU-landene i flere år indført 
beskyttelsesperioder. Men hverken denne eller nationale 
og lokale forvaltningsplaner om at øge ålebestanden har 
haft den ønskede effekt!
Hundredvis af ton ål fiskes stadig årligt af registrerede 
fiskere. Hvor meget der fiskes af det rekreative fiskeri er 
ukendt. Men ål er meget populært i Danmark, og det kan 
derfor være et spørgsmål om store mængder.

I Danmark er ålefiskeri lukket fra december til februar. Men 
det er fra september til oktober, at ålen trækker gennem 
danske farvande.

I beskyttelsesperioderne er det også tilladt at drive rekre-
ativt fiskeri efter ål. Ved at ændre tiden for beskyttelse 
og også forbyde rekreativt fiskeri efter ål i løbet af denne 
periode, mener organisationen, der svarer til Norsk Natur-
beskyttelse, at flere ål vil overleve gydemigrationen.

Ved Sæby er 68 årig forsvundet!
Hans jolle er fundet!    
Vagtchefen siger at søndag d. 11.juli 
fik de en  anmeldelse fra sønnen, at 
han ikke kunne komme i kontakt med 
faren.
Politi og beredskab har derfor nu sat 
såvel både som dykkere i vandet i 
håbet om at finde den ældre mand.
Manden havde sin mobiltelefon med 
sig, uden af der var forbindelse til den.
Ved Asaa Havn blev  der fundet gen-
stande der er blevet undersøgt, om 
det kunne stamme fra den eftersøgte.
Jollen blev fundet sunket ved Aså og 

dykkere kom igen i vandet i området 
omkring for at lede efter den eftersøg-
te, med resultatet var negativt.
Der deltog redningsbåde fra statio-
nerne i Sæby, Østerby på Læsø som 
stationen på Anholt i eftersøgningen, 
der dækkede et stort område, fordi 
manden i de ganske mange timer kun-
ne være drevet langt omkring, men 
de pågældende fartøjer havde også et 
negativt resultat. Eftersøgningen blev 
indstillet søndag den 11. juli 2021.

Sidste nyt! Den 68 årig blev mandag 
d. 12. juli fundet druknet ud for Aså.

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

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

20



Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning
Forslag om et kontrolsystem angående det rekreative fiskeri!
Foto: Bruno Müller

EU-Kommissionen fremlagde den 30. maj 2018 et forslag 
om ændring af EU’s fiskerikontrolsystem. Forslaget inde-
holder regler om det rekreative fiskeri. 

Forslaget har tidligere været udsendt i høring hos udvalget 
i juli 2018, da forslaget netop var fremlagt. Siden da har 
forslaget været drøftet løbende i Bruxelles. I juni 2020 blev 
forslaget igen sendt i høring her i udvalget forud for, at den 
daværende fødevareminister skulle forelægge sagen i Fol-
ketingets Europaudvalg med henblik på at opnå tilslutning 
til et forhandlingsoplæg. 

I forhold til det rekreative fiskeri foreslår Kommissionen i 
sit forslag, at der bliver krav om, at medlemsstaterne skal 
have et system til at kontrollere antallet af deltagere i re-
kreative fiskerier (registrering eller tilladelser) og indsamle 
oplysninger om fangster. For så vidt angår bestande, der 
er omfattet af EU-bevarelsesforanstaltninger, der omfat-
ter rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne sørge for, at 
rekreative fiskere registrerer og indsender fangstopgørel-
ser elektronisk til myndighederne dagligt eller efter hver 
fangstrejse. Desuden skal de indføre en registrerings- eller 
licensordning for fartøjer, der anvendes til rekreativt fiskeri 
efter disse bestande som supplement til det ovenfor an-
førte system for alle rekreative fiskere. Forbuddet mod at 
sælge fangster fastholdes. Videre vil der kunne blive fastsat 
nærmere bestemmelser om registrerings- eller licensord-
ninger for kontrol af rekreativt fiskeri efter specifikke arter 
eller bestande, om indsamling af data og om registrering 
og fremsendelse af fangstdata, sporing af fiskerfartøjer 
samt kontrol og mærkning af fiskeredskaber anvendt i de 
rekreative fiskerier.

EU-formandskabet har den 1. juni 2021 fremlagt et forslag 
til kompromisforslag med henblik på at få fastlagt Rådets 
holdning på juni rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 

28.-29. juni forud for forhandlinger i efteråret med EU-Par-
lamentet og Kommissionen om forslaget (trilogforhand-
linger). Europa-Parlamentet har tidligere på året fastlagt 
deres holdning. Efter trilogforhandlinger forudses der en 
længere overgangsperiode, før forslaget træder i kraft. 
Ifølge Kommissionens forslag er denne periode forudset til 
2 år.
Fødevareministeren vil den 24. juni forelægge sagen til 
orientering i Folketingets Europaudvalg, og derfor frem-
sendes forslaget i høring igen her i udvalget.
I kompromisforslaget fjernes det generelle krav i Kom-
missionens forslag om, at medlemsstaterne skal have et 
system til at kontrollere deltagere i rekreative fiskerier. 
Bestemmelserne om indsamling af data fra rekreativt fiske-
ri opblødes og det anføres, at man kan anvende de data, 
som indsamles i medfør af dataindsamlingsforordningen 
(2017/1004). 
For bestande, som er under¬lagt særlige bevarelsesfor-
anstaltninger ved rekreativt fiskeri, som f.eks. kvoter eller 
daglig begrænsning i fangster (”bag limits”), skal fang-
ster registreres og sendes elektronisk til de kompetente 
myndigheder. Desuden skal der introduceres et registre-
rings- eller tilladelsessystem for fysiske og juridiske per-
soner, som er involveret i rekreativt fiskeri efter sådanne 
bestande. Kravet i Kommissionens forslag om at indføre en 
registrerings- eller licensordning for fartøjer, der anvendes 
til rekreativt fiskeri efter bestande, der er underlagt særlige 
bevarelsesforanstaltninger, fjernes.
”Bestande, som er underlagt særlige bevarelsesforanstalt-
ninger ved rekreativt fiskeri” er på nuværende tidspunkt: 
Torsk i Østersøen, ål, havbars, tun og sværdfisk. Dette er 
selvfølgelig bare det aktuelle billede, som kan ændre sig. 

Vedrørende frist for bemærkninger var datoen d. 14. 
juni kl.10.00, så muligheden for det er langt overskredet.                
Når der kommer nyt vil vi bringe det her i bladet
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Redigering : Bruno Müller
Foto: DTU Aqua

Indledning I forbindelse med fremgangen i bestanden af 
skarv i Danmark i 1980erne spredte arten sig til flere og 
flere egne af landet samtidig med, at omfanget af kon-
flikter steg. I 1992 udarbejdede Miljøministeriet derfor 
en plan for, hovedsageligt regulering af individer uden 
for yngletiden, samt forvaltning af ynglekolonier i form af 
regulering af voksne fugle, oliering af æg samt fjernelse af 
æg og reder, der har været anvendt som reguleringsværk-
tøjer. I 2020 arbejdede Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens 
skarvarbejdsgruppe med en ny revision af planen fra 2016. 
I relation til arbejdet med denne revision og udarbejdel-
sen af den nye skarvforvaltningsplan opstod der et behov 
for at få sammenstillet viden om bl.a. følgende emner: a) 
Skarvens biologi og optræden i Danmark. b) Udviklingen i 
kolonierne samt i antallet af ynglende skarver i de enkelte 
regioner, på landsplan og i nabolandene. c) Omfanget af 
den hidtidige indsats rettet mod at forvalte skarvernes 

ynglekolonier. d) De hidtidige erfaringer med effekterne af 
forvaltende tiltag i kolonierne og i de områder, hvor skar-
verne søger føde. e) Skarvens rolle i økosystemet og dens 
mulige påvirkning af andre ynglefugle. Miljøstyrelsen har 
derfor bedt DCE redegøre for disse forhold, der er nærme-
re beskrevet i dette notat. 
Læs det omfattende materiale på linket:  
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Nota-
ter_2021/N2021_41.pdf

Kilde: Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø 
og hvordan konflikter forårsaget af skarv skulle håndteres. 
Skarvforvaltningsplanen og supplerende retningslinjer fra 
1995 fastsatte betingelser for dispensation til regulering 
af skarv i særlige tilfælde. Senere, i 2002, blev der udar-
bejdet en helt ny skarvforvaltningsplan. Denne gennemgik 
en revision i 2009 og igen i 2015, idet en ny plan kom til at 
gælde fra 2016 (Sørensen & Bregnballe 2016). Den hidtidi-
ge forvaltning har taget udgangspunkt i en lokal forvaltning 
i de områder, hvor der er opstået konflikter.

Miljøstyrelsen og Skarvarbejdsgruppen 
-reviderer tidligere skarvforvaltningsplan
I 2020 arbejdede Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens skarvarbejdsgruppe med en ny revision af pla-
nen fra 2016. I relation til arbejdet med denne revision og udarbejdelsen af den nye skarvforvalt-
ningsplan opstod der et behov for at få sammenstillet viden om bl.a. Skarvens biologi og bestands-
udvikling samt erfaringer med forvaltning af dens ynglekolonier i Danmark.
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Redigeret af Bruno Müller 
Foto: Fiskerforum
 
Den gamle redningsstation ved Slette 
Strand har som nabo en af de sidste 
havbådeværfter. Det er et værft der 
har stolte traditioner, - og dem som 
bygger disse specielle fiskerbåde, dem 
er der heller ikke så mange.

I lighed med f.eks.fiskeriet fra Thorup 
strand, der ligger ikke så langt derfra, 
trækkes de tunge både op på stranden 
på samme måde. De flotte klinkbyg-
gede både var ved at forsvinde for ca. 
50 år siden. Det var især på grund af 
at de var dyre at bygge, og dem som 
kunne dette skibstømrerfag, var der 
ikke mange af.
Samtidig var driftsomkostningerne og 
arbejdet med at vedligeholde båden 
også væsentlig.
Men en flok af den yngre generation 
ønskede ikke at det skulle sådan, bare 
at forsvinde ud af det danske fiskeri og 
”Danmarkshistorien!”
Langsomt kunne man se voksende 
aktivitet på Vestkystens strande og 

ved de tre ”Ophalersteder”. Der ligger 
nemlig Thorupstrand, Lildstrand og 
Slettestrand.
 Her er denne generation af de unge 
fiskere ved at sætte ”nyt liv” med 
plankerne
Men på de tre pladser i Han Herred 
ved Jammerbugt Lildstrand, Thorups-
trand og Slettestrand stod imidlertidig 
denne ny generation af unge kystfiske-
re klar til at investere og få bygget nye 
fartøjer.
Som de fleste danskere, har vi set på 

TV, især fiskerne fra Thorup Strand 
der har gjort et godt stykke arbejde 
med at gøre opmærksom på at den 
ældgamle fiskemetode, stadig har sin 
berettigelse.

Fisketraditionerne har fået nyt liv

Repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd

Møder: Der har siden jeg kom i søsportens sikkerhedsråd  
været to rådsmøder, d.17.november.2000 og 20.april.2021
På grund af Coronaen blev møderne  afholdt som virtuelt 
møde på platformen Webex.
Her i bladet har jeg valgt at referere mest til de væsentli-
ge punkter.
Økonomi: TrygFonden har doneret 6 mio. kr. til indsatsen 
fremover, mens Orients Fond har doneret 1 mio. kr. Sø-
fartsstyrelsen bidrager med 4.23 mio. kr. Et reduceret bud-
get på årligt 2,3 mio. kr. fra TrygFonden og Orients Fond På 
trods af det reducerede budget er vi i stand til at fastholde 
et højt aktivitets-niveau og udvikling af indsatsen. 
Orientering om SejlSikkert Alarm: 
Vi nærmer os 20.000 brugere 
Appen har tracket 15.000 ture – alene i 2020 er tracket 
10.000 ture.
I 2020 været 59 nødmeldinger 71 assistancekald i appen til 
JRCC

SejlSikkert 2021-2023
Der har i SejlSikkert været fokus på: 
- Forankring af sikkerhed i klubberne 
- Fritidsfiskere i små joller 
SejlSikkert har indkaldt til flere opstarts møder med rådets 
organisation.
Indsatsen vil fremover have hovedfokus på to hovedområ-
der:
1.Forankring af sikkerhedskulturen i klubber
2. Ældre fiskere i små joller 
Adresseændring: Søsportens Sikkerhedsråd er sammen 
Søfartsstyrelsen flyttet fra København og til Korsør.
Bemærkning: Det er tilfredsstillende at der er kommet 
mere focus på fritidsfiskeriet og især budgetmæssigt.

Hilsen Bruno Müller 

Undertegnede er startet som Rådsmedlem, hvor en stor del af medlemmerne dækker de rekreative 
organisationer, - der har havet som fritidsinteresse.
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Redigeret ved Bruno Müller
 
Den dramatiske stigning i sæler og skarv-populationer i 
Østersøen har fået en meget alvorlig og negativ indflydelse 
på det kystnære fiskeri og den landbaseret fiskerisektor. 
Med reducerede fangster og mindre indtjening, mindskes 
rentabiliteten for fiskeriet og hele sektoren.
Desuden påfører sælerne direkte skader på garn og 
fiskeredskaber og spreder parasitter, der er skadelige for 
fiskebestandene og havmiljøet i det hele taget.

Under Webinaret præsenterede projektkoordinator Esko 
Taanila,, de vigtigste konklusioner af projektet, der har til 
formål at finde bæredygtige løsninger. Han understregede, 
»fiskere bor ved havet og tager sig af deres miljø. De er 
kun interesserede i en balance i havets liv«, tilføjede han.
Hans præsentation blev understøttet og suppleret med 
vidnesbyrd fra Timo Matinlassi, der er kyst-fisker fra det 
nordlige Finland, der forklarede, at »gamle fiskere fort-
sætter med at fiske, fordi de ikke kan finde på noget andet 
at lave. Men det største problem er, at unge fiskere ikke 
ønsker at overtage deres fiskeri. Så snart vil der ikke være 
flere friske lokale kystfangede fisk på bordene rundt om i 
husholdningerne i Østersøen«.

MEP Nils Torvalds understregede, at de baltiske sæler og 
skarvepopulationer »vokser på en ukontrolleret måde og 
forårsager derved alvorlige økologiske, sociale og økono-

miske skader, både regionalt og lokalt«. Med henvisning 
til de mange kystfiskere, der forlader erhvervet på grund 
af stigende problemer med sæler og skarv hvert år, siger 
han blandt andet, »Du kan genopbygge en bestand af fisk 
igen, men jeg er ikke så sikker på, at man kan genopbygge 
en hel kultur igen. Det bygger på århundreder af hånd-
værksmæssig fiskeriaktiviteter langs de baltiske kyster, som 
man risikerer at miste,« tilføjer MEP Emma Wiesner. Hun 
forklarer videre, at økosystemerne her er meget skrøbeli-
ge, så vi er nødt til at sikre, at når en art er kommet sig, har 
vi et afbalanceret bestands-niveau. Hvilket giver fordele for 
det samlede økosystem,« sagde han.

Eksperterne fra SLU (det svenske universitet for landbrugs-
videnskab) Sara Königson og Staffan Waldo, præsenterede 
deres resultater omkring de økonomiske og sociale direkte 
afledte virkninger og skader fra sæler og skarv, på kystfi-
skeriet samt gav forslag til nogle potentielle afbødende 
foranstaltninger.

Medlemmerne af TNC-projektet i Østersøen og skarven’s 
projekt understregede videre, at rovdyrerne, som sæler og 
skarv, undertiden betegnes som en »lokal påvirkning«. Det 
er dog en realitet, der deles af mange kystfiskere overalt i 
Østersøen. Det er presserende nødvendigt med en koordi-
neret indsats på EU-plan for at forhindre forsvinden af det 
baltiske kystfiskeri

Skarv og Sæl påvirker Kystnære 
Østersø-Fiskeri!
Efter et afholdt Webinar, med deltagelse af Europaparlementets medlemmer af Renew Europe 
Group,  kom de med en opfordring til EU og de nationale beslutningstagere om, at handle nu om-
kring de mange sæler og skarv der driver rovdrift på det kystnære fiskeri i Østersøen.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i 
Danmark
DTU Aqua undersøger den blåfinne-
de tuns færden i danske farvande og 
beder personer, der ser tun i havene 
omkring Danmark, om at indsende 
oplysninger. 

Den blåfinnede tun er for få år siden 
vendt tilbage til danske farvande efter 
at have været en meget sjælden gæst 
i mere end 50 år. Blåfinnede tun er en 
af de største og hurtigste fisk i havet 
og en af verdens mest eftertragtede 
fisk. DTU Aqua undersøger tunens 

tilstedeværelse i danske farvande, og 
hvorfor den er kommet tilbage efter 
at have været væk så længe. Alle kan 
bidrage til at kortlægge, hvor der 
er tun i danske farvande. DTU Aqua 
opfordrer derfor strandgæster, lystsej-
lere, fiskere, besætning og gæster på 
færger og turbåde m.v. til at indsende 
information, hvis de observerer en 
eller flere tun.
 
Hvis du ser tun! 
Kontakt venligst professor Brian 

MacKenzie, DTU Aqua brm@aqua.
dtu.dk ell. sms til 21 31 58 14. 
Send gerne følgende oplysninger: 
Foto og/eller video - Position (hvor du 
har observeret tun) - Hvad du har set 
(f.eks. enkelte tun, tunstime, ca. antal 
tun) -  Tunens størrelser (f.eks. ca. 1½, 
2, 2½ … m) - Tidspunkt på dagen, du 
så tunen. 
Ligeledes om du har set mulige bytte-
dyr, som f.eks. sild, makrel eller horn-
fisk, springe op af vandet i flugtforsøg. 
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Vejledende priser for kasko- og ansvarsforsikring 2021  
Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
A = Indenbordsmotor med fast aksel 

B = Påhængsmotor 
 

Ansvarsforsikring kr. 220 (ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen) 
 

Statsafgift på kaskoforsikringen er 1% af forsikringssummen. 
 

Forsikringssum: Selvrisiko: 
Kr. 30.000 – 90.000 Kr. 3.000 
Kr. 100.000 – 175.000 Kr. 4.000 
Kr. 200.000 –  Kr. 8.000 

 
Kontakt gerne Axus Nordic for pris ved anden forsikringssum og selvrisiko 

 
Forsikringssum A) Kasko- og ansvar inkl. afgift B) Kasko- og ansvar inkl. afgift 

30.000 1.268 2.416 
35.000 1.408 2.627 
40.000 1.546 2.840 
45.000 1.686 3.051 
50.000 1.825 3.264 
60.000 2.103 3.688 
70.000 2.381 4.412 
80.000 2.659 4.536 
90.000 2.938 4.961 

100.000 3.100 5.121 
125.000 3.689 6.125 
150.000 4.279 7.131 
175.000 4.869 8.136 
200.000 5.187 8.530 

 
 

Der gives rabat på kaskopræmien hvis der er duelighedsbevis, hvis der er 
vagtordning på havnen, hvis båden er udstyret med tyverialarm og hvis fartøjet 

ligger i en godkendt A-havn. 
 
 

Priserne er gældende for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort 
 

 
Kontakt os på tlf.: 7022 8070 
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Kilde: Jyske Vestkysten
Af Katrine Stampe
Foto: Flemming Æbelø

De kaldes sætteål og er kun 10 centi-
meter store. .Ålene bliver hældt over i 
nogle baljer, som Hans Markussen skal 
have med i sin båd. Han skal hjælpe 
Hans Bomberg, koordinator på dagens 
åle-aktion, med at sætte ålene ud i 
vandet.
Ålen er en truet dyreart, og der bliver 
derfor i år sat 1.2 millioner ål ud i Dan-
mark. Det er noget, som formanden 
for Als og Sundeved Fritidsfiskerfor-
ening, John Christiansen, har glædet 
sig til.
- Det er en glædelig dag. Det er det 
bestemt, siger formanden, der er i 
godt humør på lystbådehavnen i Søn-
derborg torsdag eftermiddag.
Sætteålene kommer langvejs fra. De 
gyder i Sargassohavet ude midt i At-
lanten. Herfra søger de mod Biscayen, 
hvor Mogens Larsen fra Lyksvad Fiske-
farm køber dem, hvorefter de sættes 
ud i de danske farvande.
- Vi er på den måde med til at opret-
holde bestanden i Danmark. Og der 
er masser af gode ål, siger han. Ålene 
er 10 centimeter lange og vejer 3,5 
gram. 
Fiskefarmeren har hele dagen kørt 
rundt med ål og skal gøre det de næ-
ste 14 dage. Alle ålene er i flamingo-
kasser i den store trailer, som Mogens 
Larsen kører rundt med.
Torsdag er ikke en ideel  til at sætte 
ud, fortæller han.
Mogens Larsen fra Lyksvad Fiskefarm 
kom med ålene. Farmen har opdræt-
tet dem siden 1992.
- Ålene er ikke i baljer fyldt med vand. 
For så drukner de. De har lidt, så de 
akkurat ikke udtørrer, men med så 
høje temperaturer er det faktisk ikke 
super godt. Det skal helst være så 
køligt som muligt, siger han.
Vi tager ikke bare
Årsagen til, at ålene er truet, er, fordi 
de i Frankrig bliver fisket allerede som 

glasål - stadiet inden sætteål.
Det ærgrer John Christiansen, fordi 
det betyder, at bestanden er kritisk 
lav. Han ser det derfor også som en 
ekstra stor glæde, at der nu sættes 
over en million ål ud i havene omkring 
Danmark. I hans forening er de med 
til at fange ålene i ruser og tage af 
bestanden.
- Vi tager ikke bare, for så er der ikke 
flere tilbage. Vi skal også hjælpe be-
standen op - ellers har vi til sidst ikke 
noget at fiske, siger John Christiansen.

Fra glasål til blankål
Ålen gyder i Sargassohavet ved Nord-
amerika. Efter ålene er født, går turen 
mod Biscayen. Her fanges de ind som 
bittesmå glasål på 0,3 gram.
Herfra køber Mogens Larsen dem 
til sin fiskefarm, hvor de lever indtil 
de skal sættes ud i de danske have. 
Her når de 3,5 gram, og er blevet 
til sætteål - klar til at sætte ud.                                                                                                                        
I de danske farvande vokser de sig 
store, og bliver til blankål som kan ind-
fanges i ruser og spises.
Efter seks til ti år svømmer de igen til 
Sargossahavet, hvor de gyder. Han ser 
meget frem til at kunne følge ålenes 

liv i Sønderborg Bugt de næste mange 
år. Rigtig mange ål vil gå til - enten 
fordi de bliver spist af skarver eller af 
andre naturlige årsager.
- At se dem blive større og følge be-
standens udvikling, synes jeg er meget 
interessant,  siger formanden. Ålene 
ankom i flamingokasser. Der var 2.000 
styk i hver kasse. Ålen vil være om-
kring Als i seks til ti år, inden den igen 
vandrer over Atlanterhavet.                    

Let slimede snor ålene sig i flamingokassen
I Sønderborg Bugt blev der sat 10.000 sætteål ud.
Tidligere på dagen blev sat 13.000 ud ved Egernsund.
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Redigeret & foto: Bruno Müller

Nye forvaltningsplaner for de forskellige dyre- og fugle-
arter, skaber konflikter, når en art skal beskyttes, sker det 
oftest på bekostning af en anden arts ligeså velbegrundede 
bekyttelse - derfor nærlæses forvaltningsplanen for skarv 
grundigt og kritisk - den er nu sendt i offentlig høring. 
https://fiskerforum.dk/forvaltningspla-
ner-for-skarv-og-fisk-karambolere-med-hinanden/

Mikkel Dyekjær skriver på Facebook:  For god ordens 
skyld: Det er ikke DTU Aqua der er alene afsender på pla-
nen. ”Det er denne (let sprængfarlige ) arbejdsgruppe”:

Dansk Ornitologisk Forening
Knud N. Flensted
Danmarks Jægerforbund
Niels Henrik Simonsen
Danmarks Naturfredningsforening
Bo Håkonsson
Danmarks Sportsfiskerforening
Kaare Manniche Ebert
Danmarks Fiskeriforening
Allan Buch
Dyrenes Beskyttelse
Birgitte Heje Larsen
Dansk Fritidsfiskerforbund
Jørgen Skytte
Foreningen for Skånsomme Kystfiskere
Hans Jacob Jensen
Hanne Lyng Winter
Observatør:
Kommunernes LandsforeningSagkyndige mv:
DCE Aarhus Universitet
Thomas Bregnballe Jacob Sterup
DTU Aqua
Niels Jepsen
FVM
Lene Jensen Scheel-Bech
Naturstyrelsen
Mads Bank Mikkelsen
Miljøstyrelsen
Rikke Jørgensen
Camilla Uldal
Caroline Vestergaard Mikkelsen
Departementet
Jacob Bertram

 

Forbundets repræsentant Jørgen Skytte Jeppesen svarer 
Mikkel: 
Kære Mikkel, dette her efter min mening forcerede 
makværk af et udkast til en ny skarvforvaltningsplan er 
ganske vist sat i søen efter, at have været behandlet i 
skarvarbejdsgruppen et par gange. Det er her vigtigt, at 
understrege, at erhvervsfiskerne, foreningen for skån-
somt kystfiskeri, Danmarks Amatørfiskerforening ogDansk 
Fritidsfiskerforbund IKKE kunne godkende planen i den 
nuværende form, idet der intet nyt var i den og saltvands-
delen overhovedet ikke blev tilgodeset. Det er muligt det 
er det der får dig til, at benævne arbejdsgruppen som “ 
sprængfarlig “ Hvis denne sprængfarlighed kan henføres 
til vi 4 saltvandsorganisationers kamp for ikke blot, at 
beskytte laks og ørred, men alle berørte fiskearter, som 
lider voldsomt under skarvens prædation, så vil jeg gerne 
være den der tænder lunten, så miljøministeren får øjnene 
op for problemet f.eks. på lige fod med bl.a. Åland og gør 
noget ved problemet, istedet for at gå og stikke hovedet i 
busken og efterfølgende stå i kø ved håndvasken.

Jørgen Skytte Jeppesen 
Så længe at DOF og DN har indflydelse, så vil vi lystfiskere 
og jægere blive syndebukke for alt, hvad der kan findes af 
undskyldninger for ikke at foretage en naturlig regulering 
på bestande som skarv og sæl ! Som begge i population, er 
fuldstændigt eksploderet og helt ude af kontrol med virke-
ligheden ! Med det resultat til følge at sunde fiskebestan-
de, fredes da de på grund af disse 2 dyrs eksplosion i vor 
fauna æder langt mere og langt større mængder end alle 
vi fritidsfiskere og formår at fange, selv om vi til stadighed 
øger vort budget til udsætning og derfor er mit råd til alle 
jer som læser dette ! Hold jer fra DOF og DN  Det er ikke 
sunde og ligeværdige samarbejdspartnere.

Skarv & Fisk - altid debat!
Forvaltningsplaner for skarv og fisk karambolere med hinanden
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Lidt af hvert....   
For første gang i 30 år er 
der registreret en kort 
lakstobis i Danmark. 
Det skete, da Arne 
Egholm fandt et opskyl-
let eksemplar nord for 
Skagen.

Fiskeristyrelsens kontrolskib Havternen fandt under et besøg ved Æbelø nord for Fyn så mange ulovlige garn, at der 
ikke var plads til at tage dem alle om 
bord. Skibsfører på Havternen, Klaus 
Thomsen, fortæller:

- Når Havternen finder nedgarn, der ikke 
er mærket korrekt, bliver redskaberne så 
vidt muligt bjærget og taget med i havn. 
Hvis ingen vil kendes ved dem, bliver de 
herefter sendt til destruktion. På denne 
kontroltur fandt vi og bjergede vi til at 
starte med 12 garn på hver ca. 60 m. 
Bedst som garnene var kommet om-
bord, dukkede endnu en række umær-
kede garn op. Denne gang 9 garn på 60 
m. Hele formiddagen og det meste af 
eftermiddagen blev der faktisk bjærget 
umærkede redskaber. Heriblandt også 
7 rækker med såkaldte kinatejner. Der 
var stort set ingen fisk i redskaberne, og 
de få fisk var mere eller mindre spist af 
krabber. 6 små hummere var dog i live 
og blev genudsat. Da Havternen ikke 
havde plads ombord til at opbevare flere 
opsamlede redskaber, måtte de forlade 
området. Det blev til over 1500 meter 
garn og tejner i denne omgang, og pla-
ner om en følgende kontrolsejlads inden 
for nærmeste fremtid.

1,5 km ulovlige garn bjærget ved Æbelø                                   

Ikke  set i 30 år!
Erik Holk der er formand i Nissum Fjord Fritidsfisker-
forening har sammen med medlemmer sat 100.000 
heltyngel ud i Nissum Fjord! Arne Rusbjerg, formand 
i Dansk Fritidsfiskerforbund, oplyser at det drejer sig 
om afkommet fra 20-30 moderfisk, og at overlevel-
sesprocenten på den størrelse der udsættes her er 
mellem 10 og 25 procent, altså en stamme på op til 
25.000 avlsfisk.

Yngel i Nissum Fjord

DAN FISH INTERNATIONAL FISKERIMESSE
AALBORG | DANMARK 13. 14. & 15.OKT. 2021                             

På messen kan du møde 400 udstillere fra 30 lande, som 
præsenterer nyheder inden for: Net, trawl, tov, wire, mo-
torer, elektronik, navigations- og kommunikationsudstyr, 
opbevaringsudstyr, procesudstyr, redningsudstyr og meget, 

meget mere Også servicesektoren vil være rigt repræsente-
ret på messen. På messen er nogle af vore annoncører med  
og viser bl. a. grej frem til fritidsfiskere.
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Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord
DTU Aqua kortlægger fiskenes van-
dringer i Roskilde Fjord via lytteposter 

placeret mange steder i fjorden. Alle 
lytteposter er nu hentet hjem, og de 

første analyser viser, at nogle ørreder 
svømmer langt omkring i fjorden.

Lidt af hvert....   

DTU Aqua!                                                                                                     
Redigering & foto: Bruno Müller

Det rekreative fiskeri har lille betyd-
ning for bevaring af bestandene!
Med ny rapport har man i EU aner-
kendt vores fangstdata.

Formålet med projektet var at for-
bedre forvaltningsgrundlaget for 
bestande i det rekreative fiskeri. Det 
marine rekreative fiskeri har i relation 
til det kommercielle fiskeri ofte en lille 
betydning for indvirkning på fiske-
bestandene. Der kan dog for nogle 
bestande være et betydeligt pres fra 

det rekreative fiskeri, og man har i EU 
anerkendt, at indsamlingen af fangst-
data herfra er en nødvendighed for at 
kunne forvalte bestandene på fornuf-
tig vis. I Danmark har man siden 2009 
haft en undersøgelse med indsamling 
af fangstdata fra de bestande, som er 
obligatoriske at monitere i henhold til 
EU-lovgivning. Undersøgelsen er dog 
underlagt visse begrænsninger, f.eks. 
i forhold til brugen af data i bestands-
vurderinger. For at kunne implemen-
tere fangstdata fra det rekreative 
fiskeri i relevante bestandsvurderinger 
var det derfor nødvendigt at verificere 

allerede indsamlet data og udvikle og 
afprøve alternative metoder til ind-
samling af rekreativt fiskeridata.
Læs hele rapporten : 
DTU Aqua rapport nr. 364 – 2020

Vi fisker »bredflab« og »gumminakke«                                     
Verdens grimmeste fisk, havtasken 
har gennem tiderne fået mange 
øgenavne, som bredflab og gummi-
nakke.   Den har en fladtrykt krop og 
hoved med det store gab, er næsten 

lige store. Tænderne er sylespidse 
og uregelmæssige, øjnene sidder på 
oversiden, og bugen er flad og hvid. 
Skindet er besat med torne og hudlap-
per. Tidligere smed man fisken ud igen 

når man fik den ombord – den var 
simpelthen for grim. Nu regnes havta-
sken, som en udsøgt og mager delika-
tessefisk, hvis kød sammenlignes med 
hummer i smag og konsistens.

Mere nyt om bundtrawl
Det er Regeringen herhjemme, der nu 
vil gøre fiskeri med bomtrawl og andre 
bundslæbende redskaber forbudt på 

fem danske stenrev; Det Gule Rev, Sto-
re Rev, Jyske Rev, Thyborøn Stenvolde 
og Lønstrup Rødgrund.

Dansk Fiskeri er lysår bagud i at udvikle klima og miljøvenlige produkter                                                                                    
Det kom frem i en artikel på DR.dk, 
hvor netop nye tiltag indenfor fiskeri-

et, som produktion af tang, muslinger 
og planter, kan gøre en kæmpe forskel 

på klima og miljø. Man vi halter bagud 
i udviklingen.

Udsat og mærket 
Sømrokke fanget i 
Kattegat
Knap et år efter udsættelsen af søm-
rokker i Kattegat har en fisker fanget 
et sundt og raskt eksemplar på otte 
meters vand ud for Fornæs Camping. 
Den mærkede sømrokke blev efter en 
indberetning til en database genudsat 
i havet.     

Arne Rusbjerg, 
Nordvestjysk 
Fritidsfiskerforening :

Så er opfiskningen Limfjorden startet 
af årets skrubber med udsætning. 
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Lidt af hvert....   

Årsmødet den lørdag 
d. 28. august 2021                                         

Da datoen for Årsmødet ligger efter 
deadline vedr. blad 4.21, bringer vi 
fyldestgørende materiale, som referat, 
beretninger m.m. i årets sidste blad nr. 
5. 2021!

Panserulk kom med op i garnet                                                                                   
Panserulken er en fisk med en sær-
egen kropsform. Hovedet og den 
forreste del af kroppen er bred og 
flad, mens den bageste del fra første 
rygfinne af smalner og ender med at 
blive lang og tynd. Kroppen er dæk-
ket af et panser bestående af kølede 
benplader, som gør fisken stiv og 

desuden hård at røre ved. Der er kun 
et lille mellemrum mellem den første 
piggede rygfinne og den anden, som 
har bløde stråler. Munden er anbragt 
under hovedet og hovedets panser 
danner pigge og kamme. Der er man-
ge små skægtråde under hovedet og 
to under snuden. 

Dolkfisken landet på Færøerne                                                                                 
Dolkefisken er en langstrakt fisk med 
lille halefinne, stort hoved og en mund 
fyldt med lange hugtænder. Kropsfar-

ven er mørk kobberfarvet til lilla, men 
efter at døden indtræffer, bliver fisken 
hurtigt sort.

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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FORSIKRING 

Du er kontingentfri i det første halve år -  
uden binding 

  Så snart du er meldt ind, er du bere�get som de øvrige godt 2000 medlemmer. 

I medlemskabet får du �lbud om billig Bådforsikring! Du får 5 forbundsblade 
årlig med stof om fri�dsfiskeri og i dit kon�ngent er der inkluderet en  
Dødsulykkesforsikring pålydende 200.000,- kr. 
Det gennemsnitlige kon�ngent i vore lokalforeninger er ca. 275,- kr. årlig. 

MELD DIG IND  
I DAG 

Indmeldelse:  www.fritidsfiskerforbundet.dk   -   Tlf.: 2180 3612 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte medlemskontoret 

Blad 1 -  Deadline for stof: 15. januar -  Omdeles 21-24. februar
Blad 2 - Deadline for stof: 15. marts -  Omdeles 25-28. april
Blad 3 - Deadline for stof: 15. maj -  Omdeles 26-28. juni
Blad 4 - Deadline for stof: 15. august -  Omdeles 26-28. september
Blad 5 - Deadline for stof: 15. oktober - Omdeles 28-30. november

Bladet 2021 
Bemærk! Der er ændringer i omdelings-datoerne i år !
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

Nøglefiskermødet 2021 udsat! 
Årets Nøglefiskermøde udsættes til 
d. 16. oktober 2021, på Fjeldsted 
Skovkro.

Kære Nøglefiskere
Vi bliver desværre nød til at udsætte 
årets nøglefiskermøde til d. 16. ok-
tober 2021. Der var kamp om plad-
serne på vores sædvanlige mødested 
Fjeldsted skovkro og i stedet for at 

flytte mødested har vi flyttet datoen. 
Vi håber at se mange af jer på trods af 
dette. Håber det går godt med fiskeri-
et rundt omkring.

Venlig hilsen Maria, DTU AQUA
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Af Søren Hviid

Stort beløb fra A. P. Møller-fond gør, 
at DTU nu er kommet meget længe-
re frem mod målstregen med et nyt 
arktisk havforskningsskib.
En donation på 50 mio. kr. fra A.P. 
Møller Fonden bidrager til at realise-
re!

Med et nyt topmoderne, oceangå-
ende forskningsskib, der også kan 
sejle i Arktis, kan danske havforskere 
fortsætte med at bibringe vigtig viden 
om bl.a. klima og bæredygtigt fiskeri 
.Det nye skib kan snart komme på 
bedding, takket være en donation på 
50 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formål. Donationen supplerer 

statens investering på 170 mio. kr. og 
DTU's egen investering på 100 mio. kr.                                                                                                                                     
- Vi er meget glade for omsider at 
kunne bygge et nyt havforskningsskib. 
Det er en længe ventet drøm, der går 
i opfyldelse, siger DTU's rektor Anders 
Bjarklev i dag i en pressemeddelelse.
Det nye skib skal erstatte det nuvæ-
rende forskningsskib ’Dana’ (IV), der 
efter 40 år på havet skal 'på pension'.

Donation til nyt havforskningsskib, 
et stort skridt frem

Limfjordsrådet skønner, at der er mere 
end 1.000 Spøgelsesnet i Limfjorden.
Derfor intensiveres kampen nu mod 
spøgelsesnet, med et nyt digitalt 
værktøj, som Limfjordsrådet nu opfor-
dre fjordens brugere til at benytte og 
indrapportere positionerne med, når 
der mistes eller tabes forskellige red-
skaber. På den måde bliver de langt 
lettere at finde og dermed fjerne til 
gavn for både havmiljøet og dyrelivet 
i fjorden.
Desværre hører det langt fra til sjæl-
denhederne, at fjorden’s brugere ind 
imellem mister garn og fiskeredska-
ber, når de færdes i Limfjorden. Derfor 
ønsker Limfjordsrådet at flest mulige 
benytter sig af app´en. Det skriver 
Limfjordsrådet, der består af repræ-
sentanter fra 18 kommuner med 

opland direkte til Limfjorden – herun-
der Morsø, Thisted, Skive, Struer og 
Lemvig – på sin hjemmeside.
Når fiskenet, tejner og andre fiskered-
skaber mistes, fisker de fortsat i man-
ge år og gør dermed stor skade, når 
især mange hummere, krabber og fisk 
ender deres dage i disse fælder. Det 
er selvfølgelig problematisk i forhold 
til at opretholde bæredygtige bestan-
de af fx den eftertragtede hummer i 
Limfjorden. Men også fugle og hav-
pattedyr gør i disse spøgelsesgarn og 
fælder, hvor de bliver fanget i nettene 
og siden dør. 
Nettene nedbrydes kun langsomt og 
bidrager dermed til plastforureningen 
på den helt lange bane, hvor proble-

met ikke mindskes med årene, tvært-
imod, så bliver plasten til microplast 
og gør kun oprydningsarbejdet endnu 
vanskeligere.
App´en er funktionel og overskuelig 
samt meget nem at bruge og Lim-
fjordsrådet håb er da også, at flere af 
fjordens brugere, fremover vil benytte 
værktøjet / app´en til indrapporte-
ringerne, så antallet af spøgelsesgarn 
i Limfjorden kan blive bragt ned. 
Rapporterne vil gøre det langt lettere, 
at finde og lokaliserer garnene, så en 
oprydning kan finde sted, til glæde 
og gavn for havmiljøet og ikke mindst 
havpattedyrerne.
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Beskytter havområder
Danmark ønsker at beskytte seks 
havområder i Kattegat, hvor det 
fremover skal være forbudt at fiske 
med bundslæbende redskaber. Om-
råderne dækker et areal på 590 km2 
- svarende til størrelsen på Bornholm.
Sverige er også klar til at beskytte 
områder i den svenske del af Kattegat.                                                                                     
Plante- og dyrelivet i seks nøje udvalg-
te områder af Kattegat skal fremover 
have bedre muligheder for at leve 
uforstyrret. Regeringen vil nemlig 
forbyde fiskeri med bundtrawl i et 
område, der svarer til størrelsen på 
Bornholm. Over halvdelen af området, 
som er med i forslaget, består af blød 
havbund. Det er en naturtype, som er 
sårbar over for fiskeri med bundslæ-
bende redskaber som for eksempel 
bundtrawl.
- Det er vigtigt, at vi i højere grad 
beskytter den sårbare havbund i Kat-
tegat mod de bundslæbende redska-

ber.  Med beskyttelsen af de her seks 
områder, skaber vi endnu bedre vilkår 
for de dyr og planter, som findes i Kat-
tegat, siger fødevareminister Rasmus 
Prehn.

Beskyttelsen er drøftet med Sverige 
og Tyskland, der også har fiskeriin-
teresser i Kattegat. Før forslaget kan 
træde i kraft, skal det vedtages i EU.
 Derfor bliver der nu sendt et forslag 
og en fælles henstilling fra alle tre 
lande til Europa-Kommissionen.
Derefter vil Kommissionen lave en vi-
denskabelig vurdering af forslaget og 
udstede lovgivning, der gør reglerne 
gældende for alle EU-medlemslandes 
fiskere. 

Beskyttelse og benyttelse i balance
Det vurderes kun at have begrænsede 
konsekvenser for fiskerierhvervet, at 
der indføres et forbud mod at fiske 

med bundslæbende redskaber i de 
beskyttede områder. 
- Det glæder mig, at vi får skabt flere 
levesteder for de sårbare arter, som 
lever i Kattegat. Samtidig gør vi det på 
Danmark og Sverige har samarbejdet 
om forslagene, der samlet set vil give 
en markant forbedret beskyttelse af 
Kattegat en måde, hvor vi tager hen-
syn til fiskerierhvervet, da de områder, 
vi beskytter, ikke er blandt fiskernes 
foretrukne. Fiskernes kvoter gælder 
for hele Kattegat. Derfor vil det i et 
vist omfang være muligt at flytte fiske-
riet til steder, som er mindre sårbare. 
Jeg mener altså, at vi har opnået et 
fint kompromis mellem de forskellige 
hensyn, siger Rasmus Prehn. 
Det danske forslag får følge af et lig-
nende initiativ fra Sverige. Svenskerne 
ønsker nemlig at beskytte fire områ-
der i den svenske del af Kattegat.
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tegat mod de bundslæbende redska-
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træde i kraft, skal det vedtages i EU.
 Derfor bliver der nu sendt et forslag 
og en fælles henstilling fra alle tre 
lande til Europa-Kommissionen.
Derefter vil Kommissionen lave en vi-
denskabelig vurdering af forslaget og 
udstede lovgivning, der gør reglerne 
gældende for alle EU-medlemslandes 
fiskere. 

Beskyttelse og benyttelse i balance
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- Det glæder mig, at vi får skabt flere 
levesteder for de sårbare arter, som 
lever i Kattegat. Samtidig gør vi det på 
Danmark og Sverige har samarbejdet 
om forslagene, der samlet set vil give 
en markant forbedret beskyttelse af 
Kattegat en måde, hvor vi tager hen-
syn til fiskerierhvervet, da de områder, 
vi beskytter, ikke er blandt fiskernes 
foretrukne. Fiskernes kvoter gælder 
for hele Kattegat. Derfor vil det i et 
vist omfang være muligt at flytte fiske-
riet til steder, som er mindre sårbare. 
Jeg mener altså, at vi har opnået et 
fint kompromis mellem de forskellige 
hensyn, siger Rasmus Prehn. 
Det danske forslag får følge af et lig-
nende initiativ fra Sverige. Svenskerne 
ønsker nemlig at beskytte fire områ-
der i den svenske del af Kattegat.

Der er udledt store mængder kvælstof                   
- til skade for bl.a. livet i havet og fiskeriet!
Men fakta er, at de indre danske fjor-
de og bælter blev udsat for usædvan-
ligt store mængder kvælstof i 2019. 

Mens kvælstoftilførelsern til hav-
miljøet i 2016 2018 lå moderat på 
henholdsvis 58.000 og 60.000 tons 
så steg udledningen i 2019 til 67.000 
tons, viser helt nye tal fra Aarhus Uni-
versitet. Man havde ventet en stigning 
på kvælstofudledningen, da 2018 var 
et ekstremt tørt år, der blev efterfulgt 
af et 2019, der nærmest var det stik 
modsatte, med et meget vådt forår. 

Ikke desto mindre vækker det høje tal 
opsigt blandt regeringens støtteparti-
er. Både SF og Enhedslisten mener, at 
det understreger behovet for højere 
ambitioner fra regeringens side i de 
nuværende landbrugsforhandlinger, 
hvor netop kvælstofkrav til landbruget 
er et af de emner, der for alvor splitter 
partierne i Folketinget .Ikke desto min-
dre er man også ude med, at der er 
behov for en markant kvælstofindsats, 
da for store kvælstofudledninger kan 
føre til øget iltsvind og dermed langt 
større fiskedød.

Det er ifølge Miljøministeren en 
bunden opgave for regeringen, at 
nedbringe kvælstofudledningen, da 
EU i henhold til vandrammedirektivet 
kræver, at alle medlemslande senest i 
2027 skal nå det. Det er ifølge Mil-
jøministeren en bunden opgave for 
regeringen, at nedbringe kvælstofud-
ledningen, da EU i henhold til vand-
rammedirektivet kræver, at alle med-
lemslande kan nå det senest 2027. 

Miljøsiden
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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.


