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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. Vi kender forholdene til bunds! 

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 

Julen 2021 
Vi fra Frydendahl-Daconet vil ønske alle en rigtig glædelig Jul,  

samt et godt og lykkebringende Nytår 

www.frydendahl.com 

fiskenet@frydendahl.com 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Angreb på fritidsfiskerne: På 
fiskerforum.dk kunne man her 
midt i Oktober læse et indlæg om 

at nu krydsede bierhvervet klin-
ger med fritidsfiskerne. I artiklen 
kunne man læse en masse tiltag 
som bierhvervet mente skulle 
indføres over for fritidsfiskerne. 
Det korte af det lange er at artik-
len er blevet til ud fra et idekata-
log som var udarbejdet internt i 
FSK, og som egentlig skulle blive 
internt i FSK. Hvordan arbejdsdo-
kumentet er havnet i ophavsman-
den til artiklens hænder er uvist, 
da ophavsmanden ikke engang er 
medlem af FSK. Som i øvrigt på 
mødet om fremtidens rekreative 
fiskeri i September fremlagde de-
res bud på hvordan det rekreati-
ve fiskeri skulle se ud fremadret-
tet. Det var ikke tilnærmelsesvis 
i nærheden af de ting der bliver 
skrevet i artiklen på fiskerforum. 
Skulle du have lyst til at læse ar-
tiklen, er her et link. Men husk, at 
artiklen er en enkelt mands værk, 
og ikke en hel forenings holdning.  
Læs her:  https://fiskerforum.
dk/bierhvervs-fiskerne-kryd-
ser-klinger-med-fritids-fiskerne/
På mødet om fremtidens rekre-

ative fiskeri blev vi lovet at der 
blev nedsat et udvalg af lovgivere 
og fritidsfiskere, som skal beskri-
ve de redskaber fritidsfiskerne 
bruger. Der er i øjeblikket meget 
snak om bl.a. Kinatejnen, som er 
et populært fiskeredskab i mange 
dele af Danmark. Vi forsøger i 
forbundet at redde dette redskab 
fra et forbud, da det er meget 
populært. Kinatejnen, skal red-
des ved at beskrive maks. antal 
indgange og maskestørrelse. Det 
er uholdbart at nogen fisker med 
Kinatejner med en maskestør-
relse så lille at den kan fange ål 
i ruseforbudsperioden. Derfor 
skal vi også at der kan komme et 
udsmidnings krav af levende ål i 
ruseforbudsperioden. Hvad der 
bliver en realitet af det ovenstå-
ende ved vi faktisk ikke endnu, 
det vil tiden frem mod nytår vise.  

Med ønsket om en Glædelig Jul 
og et Godt Nytår.

Formanden.

Danskerne er til steg, sovs og kartof-
ler - svenskerne vil have kötbullar og 
Lutfisk. Lutfisk er den eneste ret som 
har været elsket festmad i Sverige i 
over 500 år.
Under torskefiskene hører den al-
mindelige og blå Lange, der også som 
navnet antyder kan blive lange. De 
minder i stedet om en blanding af en 
torsk og en havål. Til forskel for en al-
mindelig lange, er blålange mere fast 
i kødet og den er især eftertragtet i 

de sydeuropæiske lande, hvortil den 
også eksporteres i stor stil.

Redaktøren: Da min mor var svensk, 
kan jeg om nogen tale med om 
hvordan lutfisken smagte!Simpelt-
hen forfærdelig,- og ikke nok med 
det. Det stank i hele huset af at de 
lå i en lille tønde med Lud. Min mor, 
var som alle mødre er gavmild! Så 
medens hun og min morfar satte den 
forfærdelige fisk til livs ved julemid-

dagen, så havde vi tre børn fået en 
flæskesteg med det hele til.
Hvis man i dag vil købe Lutfisk i for-
retningerne i Sverige,- får man dem 
for det meste frossen i en staniolbak-

ke.
 

Alle medlemmer og deres familie, 
annoncører og samarbejdspartnere 
”Ønskes en god Jul og et godt nytår”
Med venlig hilsen Forretningsudval-
get & Redaktionen

Juleaften på godt og ondt

Tekst: Bruno Müller 
Den har haft fremgang og det som 
har været kendetegnende er ”Flid, 
Sammenhold og Sparsommelighed”

Sidste år, i år 2000, havde Forbundet 
eksisteret i 40 år, og til stor fordel 
for fritidsfiskeriet,- og hvor vi kunne 
mærke, at tendensen havde skiftet 
og at vore tilbud til nye medlemmer 
nu resulterede i positive resultater.
Ikke alene, med de mange fritids-

fiskere hen året der blev optaget, 
kunne vi ligeledes hilse velkommen 
til Alleshave FF, på nord-vestSjælland, 

der meldte sig ind med ca.100 nye 
fritidsfiskere. Vi er nu godt og vel 
over 2000 nye medlemmer! Det kan 
vi alle være stolte over og tilfredse 
med. Men det kommer som sagt ikke 
af sig selv og her har Medlemsudval-
get kunne få Forretningsudvalget og 
Årsmødet til at godkende ”Retnings-

linjerne” for det arbejde der blev 
tilbudt eventuelle nye medlemmer.
”Og hvilke tilbud er det” og hvad er 
det, at de nye eventuelt har fundet 
interessante. Undertegnede vil nok 
lægge en del vægt på at forbundet 
ikke har haft en kontingent-stigning 

i 13 år! Til de nye tilbydes det første 
halve år kontingentfri.
I kontingentet er indbygget (uden 
merpris) en dødsulykkesforsikring 
ved drukning på 200.000,- kr. der 
udbetales til de Hustruen ell. evt. 
andre. Prismæssigt er bladproduktio-

nen blev kraftigt reduceret for en del 
år siden. 
I en del år har lokalforeningerne kun-

ne fastholde en gennemsnits kontin-

gent årlig på 275,- kr. incl. forbundets 
opkrævning.

DFF er landsorganisationen for fritidsfiskeriet
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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 
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Vinteren er på vej! Længe siden vi har kunne ”Gå rundt om vores båd” i havnen

Fritidsfisker!

Bruno Müller
Redaktør

For godt et år siden var det at 
”Coronaen” begyndte at sætte os 
og mange andre organisationer 

lidt ud af kurs
Man kunne i foreningsblade og på 
hjemmesider her læse ”AFLYST” og 
atter ”AFLYST”. I den lange perio-

de, så vi trods alt et tæt samarbej-
de mellem Lokalforeningerne og 
ledelsen. Om det for fritidsfiskerne 
nu har været slemt at komme 
igennem,- det vil jeg nok sætte 
min tvivl ved. For os kan man ikke 
sige at vinteren hat været hård og 
heldigvis er der lys for enden af 
tunnelen.
Vi har en del gode projekter 
liggende i ”Fiskekassen”! Vi skal 
bare ha´ den op på bordet og i 
løbet af det kommende år tage 
fat i det mere grundlæggende! 
Når vi kigger lidt i bakspejlet og 
ser det foregående år, kan vi ikke 
se at nogle lokalforeninger har 
ligget på den lade side. Tværtimod 
er der kommet et pænt antal nye 
medlemmer til og hvor vi midt på 
sommeren rundede over 2000 
medlemmer i organisationen.
Næsten samtidig kom en ny lo-

kalforening til fra Sjælland, med 
ca. 100 medlemmer. Der er andet 

sted skrevet  om,- at det nu er 
muligt med passive medlemmer 
mellem os i Dansk Fritidsfiskerfor-
bund.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle 
vore medlemmer, deres familie og 
vore samarbejdspartnere, tak for 
året der er ved at rinde ud. 

God jul til alle 
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DANSK FRITIDSFISKERFORBUND 
ORIENTERER

”Et lille plaster på et stort sår” Se reglerne for det rekrea-

tive fiskeri for det.
Efter mere end et døgns forhandlinger blandt EU’s fiskeri-
ministre er en aftale om næste års fiskekvoter i Østersøen 
på plads. Med forskernes miljøalarm havde EU spillet 
historisk lavt ud. Næste års kvoter for fiskeriet i Østersøen 
er tirsdag formiddag forhandlet på plads med EU's fiskeri-
ministre.
Inden forhandlingerne var der fra EU’s side lagt op til 
historisk lave kvoter for blandt andet torsk på grund af den 
pressede bestand i Østersøen. Dette var beskrevet i en 
rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråd.
Oprindeligt var den danske torskekvote lagt op til at blive 
92 pct. lavere end sidste år, hvilket vil have katastrofale 
konsekvenser for danske Østersøfiskere. Efter natlige for-
handlinger endte Danmark med en reduktion på 88 pct.
- Det er en meget trist situation. Forskerne beskriver, hvor-
dan Østersøen har det historisk dårligt, og meldingen har 
været klar hele vejen igennem: Vi er nødt til at gøre noget 
nu. Det betyder desværre, at vi kommer hjem med meget 
små kvoter på blandt andet vestsild og torsk i den vestlige 
Østersø, og de er kun til bifangster. Som et lille plaster på 
et stort sår lykkedes det os dog at hente lidt flere torsk 
hjem, end hvad der var udsigt til i Kommissionens forslag, 
siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Makrelkvoten reddet midt om natten
I løbet af natten var der mange forskellige emner til diskus-

sion på forhandlingsbordet. Et af dem var Irlands overra-

skende forslag om at tage en del af den danske makrel-
kvote. Det krævede lange og svære forhandlinger at feje 
forslaget af bordet.
- Det har været svære og til tider kaotiske forhandlinger. 
Sent om natten blev vi udsat for et bagholdsangreb fra 
Irland, der pludselig ville have andel i vores makreller i 
Nordsøen. Et mystisk og utidigt angreb, som jeg sammen 
med mine dygtige medarbejdere på bedste vis fik afvær-
get. Nu har vi det samlede resultat, og vi er nødt til at kig-

ge fremad, så fiskerne i Østersøen kan få en afklaring. Der 
er brug for, at vi omstiller til et mere bæredygtigt fiskeri 
i Østersøen, hvis vi i fremtiden skal have fisk i Østersøen, 
siger fiskeriminister Rasmus Prehn.
Ministeren vil på baggrund af de lave kvoter drøfte situ-

ationen med Folketingets partier for at se på, hvordan 
de fiskere, der vil få det vanskeligt, kan blive hjulpet godt 
videre. Ministeren vil komme med en handlingsplan for 

fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen, der blandt 
andet vil indebære muligheder for såkaldt ophugning. Og 
nye bæredygtige redskaber til fiskeri.

Fakta: 
EU kvoter i Østersøen i 2022 med særlig interesse for 
Danmark:
Torsk i den vestlige Østersø: 489 tons til bifangst (-88 pct. 
i forhold til 2021 og nyt at kun til bifangst, oprindeligt for-
slag var -92 pct.)
Torsk i den østlige Østersø: 595 tons til bifangst (Uændret i 
forhold til 2021, oprindeligt forslag uændret)
Rødspætte: 9.050 tons (+25 pct. i forhold til 2021, +25 pct. 
i forhold til oprindeligt forslag)
Vestsild: 788 tons til bifangst (-50 pct. i forhold til 2021 og 
nyt at kun til bifangst, oprindeligt forslag uændret)
Brisling: 251.943 tons (+13 pct. i forhold til 2021, +13 pct. i 
forhold til oprindeligt forslag) 
Laks: 63.811 styk, kun til bifangst i områder, hvor Danmark 
fisker (-33 pct. og nyt kun til bifangst, oprindeligt forslag 
uændret) 
Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2022 må der tages 
1 torsk med hjem pr. dag. Kun rekreativt fiskeri efter torsk 
ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden fra 15. 
januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod 
rekreativt fiskeri efter torsk. (I 2021 har det været muligt at 
tage fem torsk med hjem pr. dag, dog kun to i lukkeperio-

den).
Lukkeperiode (område 24):  Fra den 15. maj til 15. august 
er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med visse be-

grænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, som  andet 
fisker med garn. (Dette er uændret i forhold til 2021.)
Rekreativt fiskeri efter laks: I 2022 må der hjemtages en 
fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person. Det er nyt, at der 
er restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks.
Lukkeperiode (område 22 og 23: Fra 15. januar til 31. 
marts er der helt lukket for fiskeri, dog med visse begræn-

sede undtagelser, særligt for sm å fartøjer, som blandt an-

det fisker med garn. (Det er en udvidelse af lukkeperioden 
med 14 dage i forhold til 2021.) 

Kvoter for Østersøen på plads i EU
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Yacht-Kasko-

Forsikringen

Yacht-Ansvars-

Forsikringen

Yacht-Ulykkes-

Forsikringen

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

Tel. +45 7022 8070 . Fax +45 7022 8060

Internet: www.yacht-pool.dk . E-mail: info@yacht-pool.dk

CVR 32283020

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

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

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

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

CVR 39281473

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

HUSK AT SIGE SIG AT DU ER ”MEDLEM”
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Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

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

Alt på 
et sted

Kom og se et

kæmpe udvalg - center

Quicksilver
Captur Arvor

Både med indenbords
diesel motorer.
Perfekte til fiskeri.

Quicksilver
Captur Pilothouse

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

WWW.HTB.DK  
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Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer
Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg
Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

Nogle medlemmer glemmer at melde 
flytning, en del har dårlige eller ingen 
oplysninger om navn m.m. på adres-

sen, og nogle bor ikke på den adresse 
de er tilmeldt via folkeregisteret.
Gør dig selv og medlemskontoret den 
tjeneste at følge op på det.

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

gisteret.

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

- Hold øje med medlemsbladet!
Modtager du ikke bladet til tiden eller hører du om nogen der ikke modtager det, 
er det vigtigt at medlemskontoret får besked hurtigst muligt,  - helst på mail.

LÆSERBREV  – af Jens Sørensen

Kom ligetil at tænke på jeg havde lidt 
på hjertet. Måske det var en god ide 
at sætte et lille stykke i bladet med en 
anbefaling om at folk sætter en lille 
markant el. skilt i vinduet på deres 
båd, med navn og telefon nr. så for-
bipasserende kan kontakte dem hvis 
der skulle være I problem med båden! 
Det kunne jo være uden for havnes 
åbningstid el måske i en Weekend, 
Jeg ville blive glad hvis nogen ringe-

de til mig hvis der var et problem. 
Det behøver jo ikke være et problem 
med båden! Det kunne jo være uden 
for havnes åbningstid el måske i en 
Weekend, Jeg ville blive glad hvis 
nogen ringede til mig hvis der var et 
problem. Det behøver jo ikke være så 
teknisk. Jens Sørensen 3074 8710 / 
Pia Loven 3029 4345 Det var bare et 
forslag og god dag

Redaktionen
I forbindelse med læserbrevet, kan vi 
oplyse om din båd,- at hvis den river 
sig løs og driver rundt.  Så kan du få 

ved Sportens Sikkerhedsråd gratis få 
tilsendt nedenstående gule selvklæ-

bende  mærkat.
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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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Forslag om laksefiskeri i Østersøen næste år
Fiskebestande i Østersøen”

Æresmedlem
Ny e kvoter i Østersøen
Bestande i Østersøen

Høring om fiskeri i Østersøen
12.500,- kr. i bøde

”Nye regler for Bierhvervsfiskerne” 
Til nøglefiskerne Næste møde er fastsat

Ældste ål

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Reglerne for Bierhvervsfiskere ændres!
Fiskeriloven er ændret pr. 1. juli 2021. Det betyder, at der 
nu stilles et landingskrav for alle bierhvervsfiskere. Hvis 
man ønsker at opretholde sin registrering som bier-
hvervsfisker, er der nu krav om, at man skal have udført 
fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i det 
forudgående kalenderår. Kravet til landinger udgør dog 
2.000 kr. for personer, der har nået folkepensionsalderen.
 

Reglerne gælder alle registrerede bierhvervsfiskere. Regler-
ne trådte i kraft 1. juli 2021, og de gælder derfor allerede i 
kalenderåret 2021.

Hvad betyder det for dig som bierhvervsfisker?
Hvis man er født efter 1. juli 1955, skal man således have 
fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i 2021 for 
at bibeholde sin status som bierhvervsfisker. Er man født 
før 30. juni 1955, opfylder man landingskravet ved at fiske 
og lande for 2.000 kr. i 2021. Man skal opfylde kravet hvert 
år for at kunne bibeholde sin status som bierhvervsfisker.
Landingskravet på de 5.000/2.000 kr. er aldersbetinget og 
gælder uanset om man fx har udskudt folkepension, mod-

tager førtidspension eller efterløn. Landingskravet erstatter 
det tidligere 5%-indkomstkrav.
Hvis man ikke længere vil være registreret som bierhvervs-

fisker, skal man rette henvendelse til sit lokale Fiskeriin-

spektorat med henblik på at afmelde sig i Fiskeristyrelsens 
register.

Medhjælp ombord
Tidligere har det ikke været lovligt at have hverken lønnet 
eller ulønnet medhjælp ombord. Med lovændringen er det 
nu muligt at anvende medhjælp ombord. Læs mere herom 
på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at 
rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat. 
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Tabel E: Fatale drukneulykker 2001-2018, opdelt på sted og år. Antal årligt 

 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018 Gns. 

Åbent hav, fjord 18,4 16,0 9,0 4,7 12,8 

Havn 17,8 14,6 11,8 11,7 14,2 

Sø 5,8 5,0 5,6 4,7 5,3 

Kyst, strand 11,4 13,0 13,0 18,0 13,4 

Svømme-/havnebad 3,2 0,8 0,8 1,3 1,6 

Badekar 1,6 1,0 1,2 1,3 1,3 

Bro 0,6 0,2 0 0 0,2 

Vandløb 5,8 6,6 3,0 6,7 5,4 

Andet 3,8 4,2 3,8 5,0 4,1 

Ukendt 1,8 2,0 0 0,3 1,1 

I alt 70,2 63,4 48,2 53,7 59,4 
      

Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, 
mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 

 

Drukneulykker !

Trygfonden samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed! De har udgivet oversigt over druknedødsfald fra 1970 
og frem. Vi nogle tal fra 2020-21 der vi komme seneres her i bladet. Men du kan på nettet læse nærmere omtale af 
årene 2001 – 2018.  

Trygfonden samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed! De har 
udgivet oversigt over druknedødsfald fra 1970 og frem.

Læs hele rapporten her:
https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/ulykker 
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Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

Rønnerhavnen

Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

Totalløsninger til alle rum i Deres bolig.
Lad os kigge forbi i vores veludstyrede gardinbus.

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

Her er der 

plads til din 
annonce!

Her er der 

plads til din 
annonce!

HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse
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Tekst: Fiskeforum 
Foto: Privat

Siden midten af juli har Danmarks 

Tekniske Universitet, DTU Aqua, med 

hjælp fra lokale fiskere, fisket efter 
spøgelses-garn på bunden af Limfjor-

den, hvor problemet syntes enormt. 

På 2 dage i Limfjorden, kunne to 
fiskere bjærge 30 store big-bags med 
spøgelses-garn.

Det er siden blevet til over 100 store 
affaldssække  med garn. Fiskerne, 
der fisker  »døde garn«, er hyret ind 
af DTU Aqua, til netop at fjerne de 
efterladte garn der ligger på bunden 
af Limfjorden og fisker videre.
I kampen mod disse spøgelses-garn, 
tog fiskeriministeren Rasmus Prehn 
(S) torsdag den 26. august ud på 
Limfjorden, hvor en række lokale 
fiskere i seks uger har fisket efter 
spøgelses-garn. Og ministeren skulle 
på turen og ved selvsyn se problemets 
omfang, og hvordan man fjerner spø-

gelses-garnene.

Et arbejde som fortjener ros, da ingen 
kan være tjent med at gamle garn 
og ruser, blot efterlades som »døde 
fangstgarn« til skade for fiskene og 
havmiljøet.
Men man bør rette opmærksomhe-

den på, hvem der egentlig efterlader 
garn og ruser på bunden af Limfjor-
den. Derfor er det også med vilje, at 
flere fiskere vælger at sige spøgel-
ses-garn og ikke spøgelsesnet. Når 
man kigger DTU-folkene samt fiskerne 
over skulderen, så er det for langt 
størstedelens vedkommende spøgel-
ses-Garn og Ruser, der fiskes op og 

fjernes fra havbunden i Limfjorden og 
ikke trawl og vod.

Det burde derfor være indlysende 

for de fleste, at trawlfiskeriet, der 
udøves i mindre grad i Limfjorden ikke 
er de store syndere i dette »spøgel-
sesgarn-projekt«. For det første ville 
en trawler ikke efterlade sit trawl på 
bunden, hvilket heller ikke er hverken 
miljømæssigt og økonomisk forsvar-
ligt, for en trawl-fisker tænker også 
på dagen i morgen. Det samme gør 
erhvervsfiskerne, der i Limfjorden 
sætter garn. Man efterlader ikke bare 
sine garn til havbunden. 
Også her tænker man på fiskene og 
havmiljøet, men også på, at garn med 
defekter, kan repareres. En overve-

jende del af de danske garnfiskere, 
monterer selv deres fiske-garn, for at 
opnå en bedre økonomi. Efterladte 
garn fra erhvervsfiskeriet er næsten 
utænkeligt, og dermed et økonomisk 
»No Go«.

Fritidsfiskernes »tabte« garn og ruser
Måske skulle man istedet rette op-

mærksomheden, på de mange tusin-

de fritidsfiskere, der i en jævn strøm, 
sætter garn og ruser ud i Limfjorden 
og som måske ikke helt har samme 
forståelse for, hvad det vil sige at leve 
i pagt med naturen og af den. Som 
erhvervsfisker ved man at naturen 
og ikke mindst havet / fjorden, skal 
behandles med omtanke, for der skal 
også gerne være fisk næste gang kut-
teren kommer forbi.
Ligeledes udvikles der hele tiden nye 
skånsomme og selektive trawl-redska-

ber, der kan sikre at trawlets effekt på 
havet, miljøet og havbunden mini-
meret bliver Derfor virker det også 
påtaget, når vores Fiskeriminister 
Rasmus Prehn (S) stiller sig op og taler 
imod spøgelsesgarn i Limfjorden (ef-
terladenskaber efter et flittigt fritidsfi-

skeri) og ugen efter igen stiller sig op 
på Sjælland, hvor talen omhandler et 
skånsomt fiskeri med garn og ruser. Et 
fiskeri, som blot ugen tidligere var ble-

vet bandlyst, for sine evner og risiko 
for at ende som spøgelses-garn.

Så hopper kæden af for de fleste 
fiskere
For i selvsamme åndedrag vil fiske-

riminister også samle Folketingets 
partier om en grøn redskaber (Garn 
og ruser) Trawlfiskeriet nævnes end 
ikke, trods det faktum, at op mod 80 
procent af de fisk der landes, kommer 
fra trawl-fanget fisk og at trawl altid 
kommer med hjem – de står ikke tilba-

ge og fisker som et spøgelses-garn.Op-

fordringen lyder derfor fra flere – Kom 
nu op på hesten. Dansk trawl-fiskeri 
følger det internationale Havforsk-

ningsråd (ICES’s) anbefalinger, som 
igen godkendes af EU Kommissionen, 
inden man hvert år justerer kvoterne 
ind efter anbefalingerne.

Over 1000 spøgelsesgarn fjernet i 
Norge
Over 1000 net fjernet fra havbundenI 
år yder Direktoratet for Fiskeris opryd-

ningsmission også et væsentligt bidrag 
til at reducere havaffald og spøgelses-

fiskeri. Ud over mere end 1000 net 
er der også taget mængder af andre 
fiskeredskaber op fra havbunden. Den 
årlige oprydningsmission på fiskeplad-

serne startede den 23. august og slut-
tede den 6. oktober. Krydstogtet har 
dækket kysten og tæt havområder på 
strækningen mellem Ålesund og også 
registreret i alt 3.000 meter I alt 1.029 
net af forskellige typer, 78.500 meter 
linje er blevet samlet op og fjernet 
fra både kyst- og havgående fartøjer, 
15.000 meter reb, 82 potter og mas-

ser af vage og ankre. Der er dumpede 
trawlere, som ofte er grundlaget for 
tab af værktøj i linjefiskeriet. I år blev 
der kun registreret mindre mængder 
hvirveltov, net og trawl.

Slingrekurs omkring spøgelsesgarn
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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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Hals og Omegns Fritidsfiskerforening

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER
Stort lokalt tilskud til Helt klækkeriet på generalforsamlingen 
Den 4. september afholdt Ringkøbing og Stadil fjordes fritidsfiskerforening generalforsamling på Bechs Hotel i Tarm hvor 48 af for-
eningens 116 medlemmer deltog.
Et af emnerne på generalforsamlingen var Helt klækkeriets vanskelige økonomiske vilkår i regnskabsåret 2020 direkte affødt af coro-

na situationen.
Helten kan ikke reproducere sig selv, derfor er klækkeriet et meget nødvendigt aktiv og fritidsfiskerne  ønskede derfor at være med til 
at sikre, at man også i fremtiden kan fange Helt i fjordene.
Det gjorde man så ved, at et stort flertal stemte for et forslag fra bestyrelsen på at bevilge 20.000 kr.

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Generalforsamling holdes på Hals Søsportscenter d. 2. dec. 2021 kl.19.00
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 5. dage før.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Bestyrelsen: Henning Pedersen Tlf. 5152 8051  

Æresmedlem udnævnt
Den 15.september blev Niels Kragh udnævnt til æresmedlem for velfortjent arbejde  i Randers Fjords Fritidsfiskerforening. 
Vi ønsker hjertelig tillykke og tak.

Bestyrelsen i Nordvestjysk Fritidsfiskerforening har besluttet at der først bliver afholdt generalforsamling i 2022. Samtidig meddeles 
det at ingen medlemmer er udmeldt, da kontingentet for 2021 er gratis.
Du er således stadig dækket af forbundets kollektive forsikring. Generalforsamling 2022 forventes afholdt d. 22. Februar på det sæd-

vanlige sted. Der udsendes indkaldelse pr alm. Post.
Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår - Formanden.
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Referat af årsmøde

Lørdag d. 28. August 2021 kl. 10.00 i Mariager   
1. Valg af dirigent 
         Valgt blev Finn Frandsen

2. Godkendelse af dagsorden 

         Dagsordenen blev godkendt

3. Valg af stemmetællere 

         Valgt blev John Christiansen, Arne Præstegaard og Ingrid Weinrich

4. Beretning v. formand 
Formanden startede med, at byde vores nye lokalforening – Alleshave velkommen
Forretningsudvalgets beretning:
Jeg vil gerne starte med at byde velkommen, til alle fremmødte.

Vi er blevet bedre til at få nye medlemmer, og hvis man skal sige noget positivt om Corona, så må det være at den har 
fået øjnene op for friluftsaktiviteter som bl.a. vores hobby
. 
Vi har en velfungerende hjemmeside, som ugentligt øger sit besøgstal. Det udføres et stort stykke arbejde af vores re-

daktør og webmaster for at holde siden opdateret.

Det har på mange måder igen været et stille år, og der er først nu ved at komme gang i møderækkerne igen i de forskelli-
ge udvalg, men så blev det hele lukket ned igen.

Sidste år var meldingen herfra ``Antallet af løsere af fritidsfiskertegnet falder ´´ Der var desværre i de 2 foregående år 
set en tendens til at løsere af fritidsfiskertegnet er faldet. Man må sige at udviklingen er kraftigt vendt, i det der i det jeg 
nu kalder pandemiens år, er sket en udvikling. Således er bare salget af Fritidsfiskertegn øget med 17%. Hvad stigningen 
skal anvendes til, er vi spændt på at komme dialog med DTU og Fiskeristyrelsen om pt. har DTU på et Teams møde givet 
udtryk for at hele forøgelsen skal tilfalde dem, da de i år med vigende salg, har dækket eventuelle underskud på budget-
terne, i det de er budgetansvarlige. Lad os se hvor det ender.

Danmarks Naturfredningsforening er ude med riven efter ålefiskeriet.

De vil have ålen totalfredet, og de er jo som sagt en stor forening, som regeringen lytter til. Vi skal gå på listesko med 
hensyn til ålefiskeriet. Men der er pt. ikke i sol måne og stjerner tegn på at man ændrer på den nuværende ålehandlings-

plan, og dermed hvor meget vi fritidsfiskere må fiske. 

Som i tidligere år, Jeg vil gerne igen pointere at det er et ruseforbud, og ikke et Ålefiskeri forbud. Du må således gerne 
fange Ål i ruseforbuds- perioden, og opbevare disse levende i din dam eller hyttefad. Du må blot ikke anvende ruser til 
fiskeriet. Det nye ruseforbud i december, januar og Februar forventes også at indtræde i 21/22 året, og er altså en tilba-

gevendende begivenhed.

Nu skal jeg lige bede jer holde ørene stive. Bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri, skal til revision. Jeg vil gerne un-

derstrege at Bekendtgørelsen ikke er det samme som fiskeriloven, som jeg omtaler senere. Fiskeriloven skal behandles 
i folketinget, mens bekendtgørelser udarbejdes af Fiskeristyrelsen på baggrund af loven. Bekendtgørelser kan ændres 
af styrelsen, med ikrafttrædelse enten d. 1/1 eller 1/7 i et kalenderår. D. 23. september starter arbejdet med at revide-

re den nuværende bekendtgørelse. Der er selvfølgelig gået rygter forud, bl.a. om at den såkaldte Kinaruse/tejne bliver 
ulovlig. Jeg her spurgt omkring, og har ikke kunnet få andet et mundtligt svar der hed ``Jeg tror ikke den er lovlig efter 
revisionen´´ Jeg har på baggrund af dette advaret andre mod køb af Kina tejner på bl.a. Facebook, før der er klarhed for 
dens fremtid. I første omgang forventede jeg at den ville være ulovlig fra nytår, men i den plan jeg nu har set ved ind-

kaldelse til møder, forventer jeg at det bliver tidligst 1/7 2022. Grunden er at tejnen i vidt omfang bliver brugt til fiskeri 
efter ål i ruseforbudsperioden. Når mødet afholdes i Fiskeristyrelsen d. 23/7 er mit mål at gå i brechen for fortsat at 

18



kunne fiske med Kina tejnen, der skal dog være et mindstemål på maskerne i denne, samt et minimum, og et maks. antal 
indgange i denne. Samtidig vil vi foreslå et forbud for mod ilandbringelse af ål i ruseforbudsperioden for alle der ikke er 
ihændehaver af en licens til at fiske ål. Hvis i har andre forslag eller indvendinger, hører jeg gerne fra jer hvis i har forslag 
til revisionen. Jeg skal samtidig oplyse, at for at vi ikke skal stå med de samme indlæg til mødet, har jeg aftalt med DAFF 
at de går i brechen for at få anerkendt Torskerusen. Således at hvis vi taber Kina tejnen, så håber vi at vinde torskerusen. 
I øvrigt anser jeg det for en katastrofe at miste Kina tejnen, i det der i øjeblikket foregår et stort arbejde for at undgå 
hummerfiskeri med garn fremadrettet.

Vi har også siden sidste år modtaget en del høringer, der drejer sig om alt fra udvidelse af husdyrbrug, til selvfølgeligt 
fiskeri relateret høringer. 

I juni måned gik min indbakke pludselig amok, og når jeg siger amok så er det fordi at det væltede ind med henvendelser 
fra medlemmer og lokalforeninger om Havplan Danmark. Om vi havde fokus på hvad det var og om vi som fritidsfiskere 
nu skulle jages væk fra fiskepladser for at give plads til vindmøller, havbrug, linemuslinger, råstofindvinding osv. Jeg blev 
sgu lige lidt ør i hovedet når jeg hørte hvad folk troede der var ved at ske. Men hvad er havplan Danmark så? Det er et 
såkaldt udnyttelseskort, som er udarbejdet på baggrund af et EU-direktiv om at medlemsstater skal have udpeget hav-

områder, som skal kortlægge hvor forskellige aktiviteter kan forekomme i de enkelte landes farvande. Dermed ikke sagt 
at der fordi store dele af Kattegat er udlagt til havbrug, og at store dele af Limfjorden er udlagt til line muslinger, at der 
så skal være det. Nej, alle disse anlæg og udnyttelser skal igennem almindelige miljømæssige vurderinger hos de enkelte 
instanser og miljømyndigheder, og høringer hos borgerne, inden der kan udstedes tilladelse. På et orienteringsmøde i 
Friluftsrådet, hvor Søfartsstyrelsen, som var dem der var endt med sagen, orienterede om Havplanen, og baggrunden 
herfor. Spurgte jeg om det var meningen at der kun skulle være en sejlrende i Limfjorden, og en 300 m fri zone ind til 
land, og at resten af fjorden så kunne klistres til med muslinge anlæg.

Spøgelsesgarn i Limfjorden, eller måske skulle jeg sige i mange områder. I August måned var foreningen Levende Hav 
i Nissum bredning i Limfjorden. Foreningens mål med en aktion var at påvise at Limfjorden, og i særdeleshed Nissum 
Bredning flød med såkaldte spøgelsesnet. I starten var min holdning sådan lidt la la, ja de finder måske et enkelt eller 
2. Til min store overraskelse fandt de tonsvis. Jeg var selv med på en af turene, og konstaterede ved selvsyn, at der ikke 
skulle sejles mange minutter med et dræg, før der var bid. De garn der blev trukket op mens jeg var om bord var fortrins-

vis gamle pighvargarn. På baggrund af pressens tilstedeværelse, kunne jeg kun proklamerer at der måtte ryddes op. Det-
te afstedkom at Miljøstyrelsen nu er inde over et projekt hvor der er afsat midler til at finde, og opsamle spøgelsesgarn 
i Limfjorden. I første omgang i Nissum Bredning, rundt om Venø, og op mod Nykøbing Mors. Vi har i øjeblikket frivillige 
i gang med at stryge i disse områder af Limfjorden, og finde og markere spøgelsesgarn. Der er tale om et projekt hvor 
fritidsfiskere, og enkelte erhvervsfartøjer dræger i de områder jeg omtalte før. Når der findes umarkerede garn, mærkes 
de med en rød gaj, positionen noteres, og meldes ind til undertegnede, som så sender positionerne videre til DTU. Så 
sejler de større muslinge både i fjorden ud, og bjærger garnene. Det hele samles på skaldyrscenteret i Nykøbing Mors, og 
køres herfra til destruktion. Projektet er flerårigt, og forventes udbredt flere steder i landet. Det er også på den baggrund 
at den fiskerilovgivning der nu er til behandling i folketinget, at der nu bliver indberetningspligt for mistede redskaber for 
fritidsfiskere.

Projekt Kysthjælper er et nyt projekt finansieret af Velux fonden. Primusmotor er DSF, og vi er i DFF en af de 6 andre 
partnere i projektet. Projektet går i alt sin enkelthed ud på at søsætte i første omgang 3-4 kysthjælper projekter forskel-
lige steder i Jylland og på Fyn. Projekterne der skal hjælpe det kystnære miljø kan være plantning af ålegræs ud til 3 m 
dybde, udlægning af mindre stenrev ud til 3 m dybde, udlægning af muslingebanker i ud til 3 m dybde. Projektets formål 
er i samarbejde med de kommuner hvor projekterne kommer til udførelse, at kortlægge og udarbejde en håndbog i 
hvordan man som forening eller interessent, får alle nødvendige tilladelser på plads til etablering af biogene minirev på 
plads. Projektet vil blive formidlet via elektroniske medier, og munde ud i en serie af korte film, og en vejledning som kan 
bruges af alle. Som sagt er det et projekt under Veluxfonden. Alle materialer og udgifter er dækket gennem dem, og DFF 
vil over 4,5 år få tilført 75000 kr. som bruges på at dække vores udgifter på i forbindelse med projektet.

Ib fra Fønsvig gjorde rede for deres lokale tiltag med hensyn til, at søge tilladelse og økonomisk støtte til etablering af 
stenrev, men der er en del modstand fra lokale erhvervsfiskere, fordi der i forbindelse med etablering af stenrev følger 
nogle fiskerimæssige begrænsninger omkring disse. Samtidigt spørger Ib ind til hvad der findes i de fundne spøgelses-

garn, fordi han oplever, at de spøgelsesgarn han har set faktisk er begyndt at udvikle sig som egentlige rev. Arne svarede, 
at de spøgelsesgarn han har været med til, at bjærge har indeholdt både krabber og hummere.
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Karl fra Vilsund var foruroliget over et forslag om redskabsbegrænsninger, Arne beroligede ham dog med, at forbundet 
aldrig ville foreslå en redskabsbegrænsning.

Som et tillæg til beretningen følger der orientering fra:

Skarvudvalget
Jørgen Skytte Jeppesen redegjorde for arbejdet i skarvudvalget, som hovedsageligt har koncentreret sig om arbejdet i 
Skarvarbejdsgruppen under Miljøministeriet. Arbejdet har det sidste år hovedsageligt koncentreret sig om færdiggørel-
sen af den nye skarvforvaltningsplan, så denne kunne komme i høring. Det resulterede i, at Danmarks Fiskeriforening og 
producent organisationer, foreningen for skånsomt kystfiskeri og producent organisationer, Dansk amatørfisker forbund 
og Dansk fritidsfiskerforbund vendte tomlen nedad til forslaget, men til trods for dette blev planen hastegennemført og 
sendt i høring. Høringsrunden gik fra i begyndelsen af juni til 2. august og ligger nu på Miljøministerens bord for færdig-

gørelse.

Erik fra Nissum klagede over sagsbehandlingstiden hos Skov og naturstyrelsen.

Bladet
Bruno beretter, at bladet kører fornuftigt også økonomisk bl.a. fordi bladet trykkes billigt i udlandet. Udgiften til at køre 
bladet andrager ca. 100.000 kr. om året, hvilket svarer meget godt til annonceindtægterne. Bruno opfordrer alle til, at 
forsøge at kapre lokale forretninger som annoncører. Han gør samtidigt opmærksom på, at bladet jo er alles og opfordrer 
igen til, at man indsender stof til bladet engang imellem. FB gruppen Dansk Fritidsfiskeri tiltrækker flere og flere, som 
viser interesse.

Miljø / Rent hav
Finn Frandsen beretter om både lokale og Dansk Fritidsfiskerforbunds protester mod den planlagte udledning af spilde-

vand fra fire kommuner og direkte ud i havet og endda indenfor Natura 2000 områder.

5. Revideret regnskab v. kasserer 

Bjarne Christensen redegjorde for regnskabet, som udviser en egenkapital på 233.000,- kr. og udviser et øjeblikkeligt 
overskud 28.419,- kr.og  Budgettet udviser et underskud på 13000,- kr., men forventes, at blive halveret til 6-7000,- kr. 
ved regnskabsårets afslutning. 

Forslag til årsmødet

Ægtefælle medlemskab.
For ægtefæller/samlevere/juniorer til aktive medlemmer, der deltager i fritidsfiskerens udøvelse af fiskeri.
De vil være dækket af vores kollektive dødsulykkesforsikring.
De skal have samme adresse som deres ægtefælle/samlever/forældre.
De får ikke tilsendt bladet.

De har ikke stemmeret ved evt. deltagelse i Årsmødet.
Et årligt nærmere fastsat kontingent efter færdigbehandling af forslaget, opkræves sammen med lokalafdelingens ordi-
nære medlemmer i januar. 

Bjarne Christensen, Forbund Kassereren redegjorde for forslaget. Der blev spurgt ind til det med ” samme adresse ” og 
Arne sagde, at forslaget hvis det vedtoges ikke ville indeholde kravet om samme adresse

Forslaget blev vedtaget, hvilket fører til flg. vedtægts tilføjelse til vedtægternes §3 (mrk. med grøn) 

Ændringsforslag §3
Kontingent til Forbundet fastsættes af de delegerede på årsmødet.

Kontingentet som følger kalenderåret opkræves af lokalforeningerne og indbetales 1 gange årligt til Forbundets kasserer.

Kontingent til Forbundet forfalder til betaling 15. marts efter medlemskontorets opgørelse, hvorfor evt. af- og tilmeldin-

ger skal være medlemskontoret i hænde senest 1. marts.
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Nye medlemmer der indmeldes efter den 1. januar bliver der ikke opkrævet forbundskontingent for, for indeværende år.

Nye medlemmer skal derfor have minimum 6 mdr.’s. fri kontingent i lokalafdelingen, og derfor kun opkræves resterende 
kontingent ved indmeldelse i lokalforeningerne.

Gamle medlemmer der betaler eller genindmeldes efter 1 marts skal der betales fuldt kontingent for.

Lokalforeningerne bør indrette deres vedtægter efter dette.

Restance eller ikke rettidig indbetaling af forbundskontingent medfører udtræden af den pågældende lokalforenings 
repræsentantskab i hovedbestyrelsen, ligesom retten til bladet Fritidsfiskeren og Dødsulykkesforsikringen fortabes.

For forbunds- og lokalforeningsmedlemmer, kan der for et af årsmødet fastsat beløb, tilbydes at medforsikre ægtefælle/
samlever og børn, børne børn, samt oldebørn som deltager i fritidsfiskeri, i forbundets kollektive ulykkesforsikring, som 
dækker hvis de sejler med ud på fritidsfiskeri. Dækningen oprettes ved direkte henvendelse til medlemskontoret/forbun-

dets kasserer, som så vil registrere pågældende person. En / et medforsikret ægtefælle / samlever / barn / barnebarn/  
oldebarn opnår ingen former for rettigheder ud over forsikringen. Ægtefælle/Samlever/Barn kan kun medforsikres i det 
omfang at forbundet tilbyder en kollektiv dødsulykkesforsikring.  

Udkastet blev godtaget og der arbejdes i FU videre med fastsættelse af kontingentet.

6. Valg 
• Næstformand 

 Finn Frandsen modtog genvalg og blev valgt
• Kasserer

Bjarne Christensen modtog genvalg og blev valgt

7. Valg af 3 medlemmer til Forretningsudvalget 
Jørgen Skytte Jeppesen, Hans Bomberg og Brian Bagger modtog genvalg og blev valgt

Valg af 2 suppleanter til Forretningsudvalget 
Ib Jensen modtog genvalg og Niels Knudsen blev valgt som ny

Valg af Fanebærer 
Hans Bomberg og Brian Bagger valgtes

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

9. Kay Hansen modtog ikke genvalg som revisor

Arne Præstegaard modtog genvalg som revisor
Erik Holck valgtes som ny revisor
Niels Friis modtog ikke genvalg som revisor suppleant
Søren Lynge genvalgtes som revisorsuppleant

10. Eventuelt 
Ingrid Weinrich fra Alleshave takkede for optagelsen i forbundet og bekræftede, at der ikke havde været nogen form for 
” medlems fiskeri ” fra forbundets side, men at det var en længe overvejet beslutning.

Arne kvitterede med, at bekræfte hændelsesforløbet i forbindelse med Alleshaves overgang, men berettede, at han dog 
var blevet bebrejdet dette fra DAFF

Jens fra Alleshave, beklager, at DAFF fortsætter med, at sende blade til deres medlemmer og forsøger, at kapre nogle af 
medlemmerne tilbage.

Karl fra Vilsund, spurgte om det var en mulighed, at foreslå kinaruserne udstyret med vinduer, så ål og småfisk kan slippe 
ud.
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Ib fra Føns Vig spurgte om der allerede nu lå nogle tilgængelige definitioner af hvilke former for tejner der fremtidigt vil 
kunne godkendes. Ib fortæller, at deres lokale fiskerikontrollører siger, at hvis tejnen er udstyret med kalve, som i ruser, 
vil de betegne den som en ruse.

Karl fra Vilsund fortalte, at der i hummerudvalget intet nyt forelå om tejnerne på nuværende tidspunkt.

Arne og Finn Frandsen vil hellere have et egentligt åleforbud end en redskabsændring og hvis vi som fritidsfiskere skal 
virke troværdige, skal vi ikke forsøge at fange ål i dem i ruseforbudsperioden.

Niels fra Skive spurgte ind til fredningszonen omkring stenrev, da Skive Fjord er så smal, at udlægning af stenrev med 
tilhørende fredninger næsten vil umuliggøre fiskeri.

Arne svarede, at det er en langvarig proces og at der naturligvis ikke ville blive etableret stenrev hvor som helst, da der 
ligger en masse forundersøgelser af fjorden og biologien i de enkelte områder forinden der besluttes noget som helst om 
dette.

Arne afsluttede årsmødet og Finn Frandsen takkede for god ro og orden.

Referent
Jørgen Skytte Jeppesen
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Tekst: Lars Tomsberg 

En britisk fisker har efter en vellykkede redning, udsendt 
denne meget enkel, men også meget alvorlige opfordring 
til sine kollegaer i faget, »En redningsvest med en PLB 
reddede mit liv – brug den nu for pokker.«

Det startede ellers som en helt almindelig arbejdsdag for 
den britiske fisker Paul Reed (billedet ovenfor, til højre), 
der stod op og gjorde sig klar til en dag på havet. Efter kaf-
fen og lidt morgenmad, satte han kursen til Plymouth havn 
for at møde sin skipper Gordon Cowie, hvor de sammen 
steg ombord på Sidney Rose og herefter tog afsted til en 
helt normal dag, der til forveksling lignede alle andre dage 
på havet.
Der var intet, der tydede på, at netop denne dag ville blive 
én for Paul Reed’s mest skræmmende og forfærdelige 
dage, men skulle det vise sig, også en af Paul’s heldigste 
dage i hele hans liv.
Det startede med en helt afgørende beslutning, som Paul 
Reed har taget i hele sit liv, nemlig inden han gik på dæk-

ket, tog han sin redningsvest med den personlige lokalise-

ringsanordning PLB’eren på.

Hvis den britiske fisker ikke havde gjort det, så havde det 
været en helt anden historie, fortalt af nogle helt andre 
end ham selv. Men lykkeligvis er det nu Paul Reed, der 
som overlevende fisker kan stå frem og fortælles sin egen 
historie, der kunne være endt både tragisk og ulykkeligt. 
Pauls overbordfald tog samlet kun 67 minutter, men det 
føltes ifølge ham selv, som en evighed, hvor hele hans liv 
passerede revy. Selv fortæller han om episoden, at han ved 
et uheld snublede tæt på rælingen, hvorved han uheldigvis 
væltede over siden og ned i det iskolde vand. Liggende i 
bølgerne, kunne han kun hjælpeløs se til at agterspejlet 
af Sidney Rose, langsomt forsvandt længere og længere 
væk, med ham liggende efterladt og alene i Atlanterhavets 
mørke bølger. 
Det er dog en fattede og eftertænksom fisker Paul Reed, 
der efterfølgende efterrationalisere, »jeg har været fisker 
i over 38 år og det er første gang i mit liv som fisker, at jeg 
falder i vandet,« fortæller Paul og konstaterer tørt og rørt, 
»redningsvesten med PLB’eren reddede mit liv – så enkelt 
er det.«   

Han håber at denne historie kan vise, hvor hurtigt noget 
kan gå rivende galt, og hvor »heldig« man kan være, når 

man er forberedt på det værste med en redningsvest og 

en PLB.En usædvanlig hændelse med et heldigt udfald.

Den britiske fisker Paul Reed fortæller om sit uheldige 
overbordfald, »Vi forlod Plymouth fredag formiddag, cirka 
klokken halv otte om morgenen, med kurs mod fiske-

pladserne.»Jeg gik ud for at sikre en svingende blok, fordi 
den bankede hårdt ind imode siden af båden. Jeg tog min 
redningsvest på, som vi skal ifølge de sikkerhedsmæssige 
foreskrifter vi har her ombord, og gik ud til agterenden af 
skibet. Jeg trådte over og snublede derefter i noget løst 
net på dækket og faldt over bord.»Jeg var chokeret og 
råbte hjælp og brugte nok også nogle eder og forbandelser 
undervejs.Min redningsvest udløstes hurtigt og med oppu-

stede krave drev jeg rundt, mens jeg aktiverede PLB’eren. 
Jeg kan huske, da den begyndte at blinke, at jeg drog et 
lettelsens suk, for da viste jeg, at jeg ville blive hentet på 
et tidspunkt,« forklarer Paul Reed. »Tiden føltes dog lang 
og uendelig, inden redningshelikopteren flaksede lyd hang 
henover mig. Men det var en ubeskrivelig følelse, at vide 
man nu var fundet – og i live. Jeg er oprigtig glad for, at 
det hele endte godt, man har hørt historier om, hvor galt 
det er gået for andre,« kommer det spagfærdigt fra den 
britiske fisker.
»Derfor – mit budskab til andre fiskere er helt enkelt: Tag 
nu redningsvesten på –

Det gjorde jeg og det reddede mit liv.« 

Sikkerhedsprocedure ombord
Ben Squire (billedet ovenfor, til venstre), er både skipper 
og ejer af fiskefartøjet Sidney Rose Paul Reed, kan tje-

ne som en alvorlig påmindelse for andre fiskere, om at 
bære redningsvest når der arbejdes på dækket – jeg tør 
ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis ikke Paul har 
taget sin vest på den dag.«, som en del af fiskeriselskabet 
Oceanic Drifter, forklarer: »Det er en del af sikkerhedspro-

ceduren ombord, at alle skal have redningsveste på, når de 
gå på dækket.«

Redningsvesten ! - den reddede mit liv !
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Tekst & foto: Bjarne Christensen
 

Stige Havn, et lille fiskerleje der ligger nogle få kilometer 
fra det vi i dag kender som Odense Havn, kan føre sin hi-
storie tilbage til slut 1600-tallet. Her lå omlade pladsen for 
varer til Odense, da kun mindre skibe kunne komme den 
sidste vej ind til bunden af Odense fjord, hvor de lidt større 
skibe måtte omlade deres last ved Klinteholm. Transpor-
ten af varer var besværlige og tidskrævende, da alt skulle 
omlades til mindre lavtstikkende pramme der så kunne 
fragte varer til Odense det sidste stykke op af Odense Å 
til Skibhusene hvor de endnu en gang skulle omlades til 
hestevogne der kunne fragte det det sidste stykke op til 
Odense bymidte. På den måde har Stige by og havn haft 
stor betydning for levering af varer til Odense.
I 1806 stod den projekterede kanal fra Stige ind til Odense 
bymidte færdig, Den blev bygget med håndkraft af 2000 
kanalarbejdere der med skovl og trillebør kørte det udgra-

vede materiale til det der i dag blev til Stige Ø. Det tog dem 
8 år at grave den godt 5 km lange kanal, og som det første 
større skib kunne Neptunus sejle ind til Odense med lasten 
fuld af kalksten.
Her efter blev Stige havn mere eller mindre overflødig som 
fragthavn, hvorefter de lokale mere eller mindre indtog 
havnen til deres små fiskerjoller og skydepramme til jagt 
og fiskeri på de lavt vandede arealer på fjorden. For over 
100 år siden blev den organiseret til det vi i dag kender 
som Stige Havn, hvor der igennem tiderne har været 
landet mange 1000 tons ål og skrubber. Havnen har haft 
sin egen aktion hvor opkøbere fra hele Fyn kom for at købe 
friske levende ål. Der var dengang mange erhvervsfiskere 

der med små åbne joller med indenbordsmotor let kunne 
forsørge en hel familie med indtægten fra ålefiskeriet. Ef-
terhånden som tiderne skiftede og fiskeriet blev dårligere 
forsvandt erhvervsfiskerne, nogle blev bierhvervsfiskere 
mens andre blev fritidsfiskere, og den dag i dag er det i 
mange tilfælde efterlevede af erhvervsfiskerne der driver 
det lette fiskeri, med samme joller og redskaber, hvor dog 
mange af bundgarnene er skiftet ud med ruser. Fiskeriet 
har de seneste 10 år været meget på tilbagegang, sælen, 
skarven og forureningen har en stor del af skylden, det 
samme problem som vi på landsplan kæmper mod og som 
har store konsekvenser for fiskeriet. Der er også i Odense 
fjord givet tilladelse til at skyde nogle få sæler, men hvad 
hjælper det at nedlægge 3-5 sæler når der er over 1000, 
intet. Idyllen med de små sorttjærede fiskerhuse hvor 
fiskerne opbevarede og reparerede sine redskaber findes 
stadig på havnen og er med til at vedligeholde Stige Havns 
historie som et sted hvor der for mange år siden var mas-

ser af liv.
I dag er de knap 100 bådpladser besat af en god blanding 
af bierhvervsfiskere, fritidsfiskere, jægere og mindre fritids-

sejlere, og havnen er inden for de seneste år blevet reno-

veret for et anseeligt beløb med nyt bolværk og broer så 
den er brugervenlig. Et dejligt klubhus er der også blevet 
råd til hvor medlemmer mødes dagligt og fortæller gode 
historier fra den gang farfar var ung, lige som foreningslivet 
med fester og ture holdes i hævd. Stige Havn ligger godt 5 
km nord for Odense, og er absolut et besøg værd, hvis man 
skulle komme forbi på de kanter.

Ålegildet lakker mod enden
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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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Redigeret & foto: Bruno Müller

Trængslen tager til i de indre danske 
sunde, fjorde og bælter, hvor stadigt 
flere og flere fritidsfiskere, når de når 
pensionsalderen, får sig en lille båd 
og nogle garn samt ruser, så man kan 
supplere pensionen med lidt frisk 
fanget fisk og en lille ekstraindtægt 
oveni – selvom det sidste ikke er 
lovligt, så praktiseres det i vid ud-

strækning.

Den konkurrence er faldet flere 
bierhvervs-fiskere for brystet. Ikke 
nok med at trængslen omkring de 
gode fiskepladser er taget til, så man 
nu som erhvervsaktiv fisker, ser gode 
fiskepladser optaget af fritids-fiskerne. 
Men der konkurreres ikke kun om de 
bedste pladser på vandet, men kam-

pen foregår også om kunderne. Nogle 
fritidsfiskere, fanger så mange fisk, at 
det ikke kun går til eget forbrug, men i 
stedet foræres væk til naboer og ven-

ner, som i nogle tilfælde også køber fi-

sken af fritidsfiskerne. Det går selvføl-
gelig direkte udover erhvervsfiskerne, 
der i forvejen betaler i dyre domme 
for retten til at fiske som bierhvervs-fi-

sker. Fritidsfiskerne skal som bekendt 

ikke understøtte en forretning, hvilket 
er tilfældet for bierhvervsfiskerne. De 
føler sig derfor klemt i systemet og 

føler ikke at myndighederne kommer 
dem tilstrækkeligt i møde.

Bierhvervsfiskerne ruller den store kanon frem
- men krudtet var vådt!

Derfor foreslår bierhvervsfiskerne at man imødegår presset fra fritidsfiskerne, ved at ændre 
reglerne for fritidsfiskeriet.

Problemløsning:

•  Reducering i mængden af grejer til det rekreative fritids-fiskeri
•  Registrering af rekreative Aale-redskaber
•  Halvering af rekreative Aale-redskaber fra de nuværende 6 ruser og 600 kroge til 3  ruser og 300 kroge
• Registrering af rekreative fangster
•  Bøder til ejer, som »udlåner« deres fritidsfiskertegn
•  Forbud mod at fiske i minimum 1 år og efter 3 forseelser bør give livsvarig udelukkelse fra det rekreativt fritids-fiskeri

Forbud mod at forære fisk væk 
Rekreativt Aale-fiskeri tilladt i marts, april og 10 dage i maj måned og hele august og september måned, da blank-Aalen 
trækker i oktober og november måned.
Stop for fiskeri med rejeruser fra 15. maj til 1. august. Ændres til max 1 rejeruse i denne.
Max. redskaber i en fritidsjolle: 1 sæt bøjer og 3 garn eller 3 ruser (kun én af delene må være ombord.)
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Fritids-fiskeri med garn er fra fredag middag til søndag aften da det er en fritids beskæftigelse.
• Åleruser kan kun sættes fra 1. april til 15. august, så blankålene kan trække ud. I øvrigt, så er ferierne for de fleste fri-
tidsfiskere også slut.

Forslag til ændringer af Aale-bundgarns-tilladelsen:
• 6 stk. smågarn – 1 stort og 3 små eller 2 store

Problemerne med fritidsfiskernes kreativitet er stigende
Problemerne bliver større og større og konflikterne mellem erhvervsfiskeriet og fritidsfiskeriet på vandet øges fra dag til 
dag. Flere Bierhvervsfiskere har igennem længere tid oplevet store problemer med folk uden tilladelse til det rekreative 
fritidsfiskeri. Fritids-fiskere, bruger i nogle tilfælde både deres kones, børns og venners navne, så størrelsen og omfanget 
af fiskeriet, kan øges. Men det er ulovligt. Men trods dette, så fortsætter de rekreative fritidsfiskere med at sætte store 
mængder fiskeredskaber og fisken sælges efterfølgende uautoriseret fra små havne, anløbsbroer og svaje-pladser.Det 
har over tid taget et sådant omfang, at erhvervsfiskerne nu kan mærke et dalende salg og i nogle tilfælde, ligefrem et 
manglende salg i de områder hvor de normalt har kunnet afsætte fisken, der hvor de fisker og losser lokalt.
Erhvervsfiskerne har langt større udgifter til deres fartøjer og grejer samt til forsikringer og tilladelser. Udgifter der samlet 
skal dækkes ind af de solgte fisk, hvilket gør det endnu svære, når der skal konkurreres med fritidsfiskernes uautorise-

ret priser.  For nyligt er der afsagt dom i en sag, hvor en fritidsfisker var anklaget for ulovligt salg, dommen faldt ud til 
fritids-fiskernes fordel og man fik rettens ord for, at der er ok at forære fisken væk. Dette er ifølge erhvervsfiskerne en gli-
debane, som er administrativt svært at kontrollere for myndighederne, som i sidste ende vil resultere i, at de ikke orker 
eller magter at gå videre med sådanne sager.
På nuværende tidspunkt er bl.a. Aale-bestanden i fokus og har været det i de sidste 10 til 12 år, grundet den moderate 
bestand, som dog ifølge ICES er stigende. Rekreative fritids-fiskere har lov til at fiske med 6 kasteruser, 3 garn, 600 kroge 
og 1 rejepæleruse. De kan med denne mængde redskaber fange op mod 200 til 300 kg Aal om året. Dette er bevist med 
billededokumentation. Det er fiskerierhvervet fuldstændigt uforstående, at man fra myndighedernes side acceptere det-
te vilde fiskeri, når erhvervet gang på gang bliver begrænset i redskaber, med forbuds-perioder og øget kontrol grænsen-

de til det grotieske. Flere yngre fiskere vil gerne ind i Aale-fiskeriet, men kan ikke få lov grundet argumentet om den lave 
Aalebestand, så hvordan kan det andet tillades i den skala det foregår i.
Der skal gøres noget nu ellers har det kystnære fiskeri fået slået endnu et søm i ligkisten.
Der er derfor udarbejdet nogle spørgsmål og forslag til løsninger, så alle kan få en del af kagen

• Hvorfor intensiverer man ikke kontrollen med det stigende ulovlige rekreative fritids-fiskeri.
• Hvordan vil man komme det enorme uautoriseret salg af fisk til livs.
• Det rekreative fritidsfiskeri efter Aal er steget i de sidste 3 til 4 år. Ifølge DTU Aqua er fiskeriet fordoblet til en mængde 
på 140 tons, som »kun« er 20 tons fra erhvervets samlede fangster af Aal. Er det noget man fra myndighedernes side har 
tænkt sig at gøre noget ved.
• Hvis man forestiller sig, at 15.000 (halvdelen af de 30.000 som indløser fritidsfiskertegn) rekreative fritids-fiskere i gen-

nemsnit fanger 15 kg Aal om året. Så lander den samlede mængde på ca. 225 tons. Er det overhovedet forsvarligt ifølge 
Aale-forvaltnings-planen.
• Er formuleringen, at fiske til »eget forbrug« blevet sløjfet.
Bierhvervs-fiskerne håber med dette partsindlæg, at komme i dialog med myndighederne omkring deres problemer. 
Partsindlæg: Bierhvervsfiskerne
siden siddet i Bierhvervsfiskerinævnet i København og arbejdet med at skaffe fiskeområder til Bierhvervsfiskerne,- og i et 
godt.

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND, Redaktionen – Bruno Müller
Det er min opfattelse, at der gennem årene har der været debatsider, både på Facebook og foreningsblade o.s.v.,- om at 
holde sig inden for de regler vi har. 
Som vores organisation, Dansk Fritidsfiskerforbund, advarer vi dem! Det ved enhver og vi behøver ikke have nogen hjælp 
fra Bierhvervsfiskerne som vi endda har et antal af som medlem hos os.
Når man som ”Videnskabsredaktør” bruger så megen tid på at nedgøre fritidskerne, og ligeledes retter jeg spørgsmå-

let: Hvem er det egentlig der har skrevet dette ”Kopiindlæg”? Kunne man ikke sætte navn på om det er bestyrelsen eller 
menige medlemmer?
Jeg har for en del år samarbejde. siden siddet i Bierhvervsfiskerinævnet i København og arbejdet med at skaffe fiskeområ-

der til Bierhvervsfiskerne,- og i et godt samarbejde
Derfor finder jeg ovennævnte indlæg for utroligt og usmageligt, og som herfra burde ties ihjel.
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Foto: Erik Holk
 

På en af sensommerens sidste dage, og i strålende solskin, 
ramte forbundets lokalforening rigtigt ved, at denne dag, 
det var en af de gode til holde deres arrangement, og 
hvor der kom mange besøgende. Stor var glæden især hos 
børnene.
Til FRITIDSFSKREN sagde formanden Erik Holk:
- Så fik vi afviklet Fjordens dag i Felsted havn hvor det hele 
stod klart med bl.a. fiskefilet og fiskefrikadeller som smags-

prøver til de besøgende.

I dagens anledning havde vi fået fat i vores Forbundsfane, 
som vi synes at vi ville vises.
- jeg var glad for at vi kunne skaffe nye medlemmer 
mellem de mange som kom forbi og vi fik mange ”gode 
snak” også med folk fra andre dele af Danmark, så alt i alt 
så gav det nogle nye medlemmer.
Redningsbåden fra Thorsminde var på besøg og mange fik 
en tur på fjorden. Det blev en succes og den blev inviteret 
til at deltage igen. 

NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING 
-  holdt ”Fjordens dag” i dejligt vejr
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Alleshave Baadelaug i fest 
Alleshave Baadelaug har de seneste 
måneder har stået lidt i ”Festens 
Tegn”. Den 11. september lagde vi ud 
med en forrygende sensommerfest, 
hvor vi markerede, at vi nu var blevet 
medlem af Dansk Fritidsfiskerfor-
bund. Ved dette arrangement blev 
der serveret helstegt pattegris med 
diverse tilbehør samt kaffe og the 

med dessertkage. Mellem hovedret-
ten og kaffen sørgede ”Madammer-
ne” for en forrygende underholdning, 
der varierede mellem bakkesang og 
revynumre med parodier om bådelau-

get og medlemmerne. Tilslutningen 
til arrangementet kunne godt have 
været lidt større, men der er bestemt 
ingen tvivl om, at alle tilstedeværende 

havde en god aften.

Søndag den 10. oktober afholdt vi så 
vores efterhånden traditionelle sæ-

sonafslutning med bl.a. ”halmristede 
sortsild” og andre hjemmelavede læk-

kerier. Dette arrangement er efterhån-

den blevet til lidt af et tilløbsstykke, 
hvor vi i år var mere end 30 deltagere. 
Vi har jo som bekendt ingen faciliteter 
– hverken toiletforhold eller lokaler - 
men på trods af, at alt, hvad der skal 
bruges under arrangementet, skal 
medbringes hjemmefra, er det ikke 
noget, der skræmmer deltagerne – 
tvært i mod er det vores opfattelse, at 
alle synes det er en dejlig og uformel 
dag, hvor der er rig lejlighed til en god 
snak samtidig med, at vi stiller pavil-
loner og borde op, og i det hele taget 
gør klar til arrangementet. Desværre 
var vi i år heller ikke selv leveringsdyg-

tige i sild, så vi måtte derfor endnu en 
gang tage til takke med ”import fra 
Øresund” Heldigvis var vejret med os, 
og vi havde igen i år nogle rigtig dejli-
ge timer, hvor de 2 dejlige flasker med 
Nordsø Olie, som vi fik i forbindelse 
med årsmødet, blev brugt til at skylle 
alle ”lystfiskerhistorierne” ned med.

Selv om det godt kan lyde, som om 
det hele mere er ”gået i fest”, end det 
er ”gået i fisk”, er det bestemt ikke 
tilfældet. Vi har bestemt ikke ligget 
på den lade side, men har der i mod 
været ude med snøren eller garnene, 
så snart vejret har tilladt det. Alt i alt 
har det været en rigtig god sæson, 
hvor der er fanget både hornfisk, ma-

kreller, skrubber og pighvar, og hvem 
ved – måske kan vi endnu nå at være 
så heldige, at også sildene finder vej 
til vores område. Ingrid Weinreich.

Flere unge og kvindelige fiskere i Norge                                                                               

I Norge er der god tilgang ved fiskeriet 
og det er med til at flere vil lære faget 
at kende.
Sidste år var tilgangen på 60 der fiske-

de hele året. Over halvparten af disse 
var det kvinder der blev tiltrukket af 
erhvervet og ligeledes også af de unge 
Nordmænd. Det er den lignende ten-

dens der har vist sig de senere år.
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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!

Ny marin fiskeplejekonsulent i DTU AQU

Mette K. Schiønning er ny marin 
fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. 
Fiskeplejekonsulenten rådgiver om 
fiskeri, fiskebestande og genetable-

ring af habitater i de kystnære marine 
områder i hele Danmark. 
Mette K. Schiønning er ny marin 
fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Hun 
afløser Mads Christoffersen, der har 
valgt at søge nye udfordringer.   Som 
fiskeplejekonsulent har Mette fokus 

på de kystnære marine områder i 
hele Danmark. I tæt samarbejde med 
lyst- og fritidsfiskere, klækkerier og 
opdrætsanlæg vil Mette især fokusere 
på genetableringen af fiskebestande 
i kystområder gennem opdræt og 
udsætning af blandt andet skrubber 
og pighvarrer. 
Derudover vil hun have fokus på råd-

givning om fiskeri og genetablering af 
marine habitater. 
Hvis du har ideer, forslag eller andet, 
der kan have interesse for den marine 
fiskepleje, er du meget velkommen til 
at kontakte Mette:
mekjs@aqua.dtu.dk, tlf. 93 51 01 80.

Mette K. Schiønnings baggrund.
Mette har kandidatuddannelser i både 
naturressourceforvaltning og marin-

biologi fra henholdsvis Universitetet i 
Akureyri i Island og University College 
Cork i Irland. I sine specialer har hun 
undersøgt hajers økologiske og økono-

miske rolle i Sydthailand samt gråsæ-

lens fødeindtag af laksefisk og havta-

sker i Irland. I perioden 2012-2019 har 
Mette været involveret i internatio-

nale havforskningsprojekter i Europa, 

Afrika, Asien og Sydamerika, bl.a. om 
mærkning af hvidhajer, videnskabelig 
dykning, fiskemarkedsundersøgelser 
og indsamling af biologisk data på 
bruskfisk og blåfinnet tun. Siden Met-
te kom til DTU Aqua har hun deltaget i 
flere forskningsprojekter i Limfjorden, 
hvor hun bl.a. har målt og mærket 
hummere for at danne et overblik 
over hummerbestanden i fjorden. 

30



FORSIKRING 

Du er kontingentfri i det første halve år -  
uden binding 

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

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

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

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

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

Rekvireres ved
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

Nyt fra medlemskontoret
Vi har siden sidste blad fået 39 nye medlemmer, en stor velkomst til dem.

Vi er således i dag den 21 oktober, 2051 aktive fritidsfiskere.
I alt i år er der til d.d. tilgået 282 nye medlemmer.

Jeg er sikker på vi runder 2100 inden den 31 December.

Medlemskontoret
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Kim Gomez der spørger: Håber at I 
kan hjælpe med mit spørgsmål! 
                                                                                           

Jeg mener at den danske kyst er 
offentlig og derfor burde jeg kunne 
lægge båden for svaj, hvor som helst. 
Har jeg ret i denne antagelse, eller er 
det helt hen i skoven?

Vi svarer så godt vi kan: Når en båd 
ligger for svaj

Hvis din båd er under 7 meter behøver 
du ingen afmærkning,- men hvis den 
er over, skal du vise en ankerkugle om 
dagen og ankerlanterne om natten. 
Du kan se i søkortet om der er spe-

cielle forbud mod ankring; det vil som 
regel være i nærheden af kabler, gas-

ledninger, fyrvinkel o. lign. Så i princip-

pet har du ret. Så det er kun *lidt* ude 

i skoven, da der jo findes en hel del 
"forbudte" områder (militær, fredning, 
forurening, osv.).
Imidlertid skal du huske på, at en båd 
for svaj er lig med et skib for
anker. Du er derfor pligtig at føre de-

sangående korrekte signaler (dag, nat,
tåge, mv.) i henhold til skibets størrel-
se (se søvejsreglerne).
Og sikkert mere endnu (forsikring og 
den ”Gule mærkat” om hvem der ejer 
båden (Hvis den river sig løs mv.).

Læserbrev fra Kim Gomez 

- Regler for båd for svaj

Vendsyssel Fritidsfiskerforening                           
De har i år fået tildelt 17.000 stk. åle 
yngel til udsætning i havet ud for 
Frederikshavn.

De ankom direkte fra ålefarmen ons-

dag den 29 september, og blev sat af 
på Rønnerhavnen fordelt i 7 flamingo 
kasser. 
Nøglefisker Lars Johansen og under-

tegnede fik dem læsset, og sejlede ud 
i et vejr og en søgang der godt kunne 
have været mindre, men det lykkedes 
at få dem alle søsat i god ro og orden. 
Der var ikke en eneste der var død, 
så de søgte straks mod bunden for at 
finde skjulesteder. Vi håber de spiser 
sig store og fede og så mange af dem 
som muligt overlever, så vi om 4-5 år 

kan fange dem i vores ruser, der var 
ingen skarver at se inden for visuel 
rækkevidde, så vi ønsker ålene held og 
lykke fremover. 

Bjarne Christensen

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

Arne Vogt, Tarp Byvej 41, 6715 Esbjerg N, 
mob.: 40283132, Mail: anni-vogt@hotmail.com
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Skarverne har indtaget Hovedstaden                
Skarven har atter sat sig på Fugleøen og der er ikke meget grønt på øen
Af Thomas Frederiksen  

Kommunen ville for mere end 15 år 
skræmme fuglearten væk fra Sorte-

dams Sø, men blev underkendt.
Nogen kan ikke lide den, men holder 
meget mere af de fleste andre fugle. 
Andre er glade for den.   Anne-Mette 
Gravgaard, som bor tæt på Sortedams 
Sø, har det dobbelt med skarven, som 
dominerer Fugleøen i søen. »Der lug-

ter som en bedre fiskerestaurant, og 
så sidder de ellers og glor på os,« siger 
hun om oplevelsen med fuglearten, 
når hun går aftentur rundt om søen. 
Hun er fascineret af skarven, men er 
også ærgerlig over, at der tilsynela-

dende ikke er så meget andet fugleliv 
på Fugleøen. Og meget beplantning er 
der heller ikke, øen er nærmest afpil-
let.»Der er dog en lille smule grønt,« 
bemærker hun.

Afføring dræber grønt
Da Østerbro Avis bragte et billede af 
Fugleøen, konstaterede en læser, at 
skarven havde spist alt det grønne, 
men en anden - Sigfrida Wroslav Han-

sen - svarede: »Nej, det spiser udeluk-

kende fisk. Det er deres afføring, som 
slår det grønne ihjel.«
At skarven sætter sig på Fugleøen, er 
langtfra noget nyt.
»Skarven er en fredet fugl, men kan 
være en fugl til stor gene for sine om-

givelser. I Sortedamssøen har proble-

met med skarvkoloniens påvirkning af 
både selve beplantningen på fugle-

øen, men også støjgenerne forbundet 
med kolonien, haft Københavns Kom-

munes opmærksomhed i adskillige 
år,« lyder det i en skriftlig kommentar 
fra Københavns Kommunes teknik- og 
miljøforvaltning til Østerbro Avis.

Ville skræmme skarven
Allerede i begyndelsen af 00’erne 
ønskede Københavns Kommune at 
bortskræmme, som det hed, fuglear-
ten med lyde fra Sortedams Sø.
Det klagede Danmarks Naturfred-

ningsforening og Dansk Ornitologisk 
Forening over, og Naturklagenævnet 
underkendte kommunens planer i 
2005, da skarven er en fredet fugl.
»Naturklagenævnet finder efter en 
samlet vurdering ikke, at de af kom-

munen anførte æstetiske og rekre-

ative hensyn udgør en tilstrækkelig 
begrundelse for at gøre indgreb i en 
tilstand, der har indfundet sig natur-
ligt, og som ud fra en faglig vurdering 
må anses som gunstig for vandkvalite-

ten i søen,« lød det dengang.
Derfor mener kommunens forvaltning 
pt. ikke, at de kan stille noget op med 
skarvens dominans i 2020.

Hidsig Malle på 6 kg. fanget på 
Nissum Fjord

Malle fanget af medlem Verner Sig søn-

dag morgen 6 kg. og godt hidsig. (V. Erik 
Holk, formand)

FAKTA! Den europæiske malle er en malle, som kan 
blive mindst 60 år, 4,5 meter og kan veje 300 kg. 
Den kan have mange farver, men almindeligvis er 
den olivengrøn, evt. med rødlige toner, på oversiden 
og hvidlig på undersiden. Den europæiske malle 
lever af fisk, krebsdyr, mosegrise, ænder og ællinger. 
Større europæiske maller spiser f.eks. hunde. Den er 
mest et natdyr, som hævdes at kunne kravle mindre 
strækninger over fugtigt land.
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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.


