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Nyt logo, nyt navn 
- Samme  gode service! 

 
 

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

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

Webshoppen hedder stadig 
www.daconet.dk  

Klik ind forbi, eller besøg  

butikken på  

Numitvej 27 i Hvide Sande 

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

som nybegynder! 

Klik ind forbi www.daconet.dk og 
www.frydendahl.com 
Vi er fulde af gode råd og  

vejledninger!  

Skal du have nye net?  

Så giver vi pant for de brugte!  

Læs mere på www.daconet.dk 

Det er tid til de gode timer på vandet!  
Mangler du grej? Så har vi lige det du står og mangler 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Efteråret er her lige om lidt fal-
mer skoven trindt om land. Det 
nye åleruseforbud træder i kraft 

d. 1. November. Der må herfra og 
3 måneder frem ikke sættes ru-
ser, og ligeledes heller ikke fanges 
eller landes ål. For Fritidsfiskere 
i de sydlige Danmark er det en 
afkortning af perioden hvor man 
kan fiske ål. Men for Fritidsfi-
skerne i den nordlige del, slutter 
sæsonen oftest i starten af Okto-
ber. Den nye fredningsperiode, 
er et resultat af en EU forordning 
der pålagde Danmark, Sverige og 
Tyskland at flytte forbuddet hen 
i den periode hvor der er træk 
af blankål. Vi Fritidsfiskere over-
lever nok, det ser straks meget 
værre ud for de efterhånden få 
erhvervsfiskere der er tilbage 
i ålefiskeriet. For dem er det 
her en katastrofe af rang, og vi 
kommer nok til at se et stort fald 
i erhvervsfiskeri efter ål.

Nu er der nyt omkring Kinat-
ejnen, som jo tidligere nævnt 
skifter navn til en multitejne. DTU 
afholdte et møde i juni måned 
på Skaldyrscenteret i Nykøbing 
Mors. Her blev vi orienteret 

om hvad de i deres forsøg med 
tejnerne var kommet frem til. 
Forsøgene omfattede fiskeri med 
undslipshuller forskellige steder 
i tejnen, og kontrolfiskeri med 
ruser, på samme positioner, for at 
holde fangsterne op mod hinan-
den. Fiskeristyrelsen vil ud fra 
resultaterne af disse forsøg, nu 
indarbejde multitejnen i beskri-
velsen af fritidsfiskerens redska-
ber. Om de kan nå det i løbet af 
efteråret, eller om det først bliver 
i løbet af første halvår 2023 vides 
ikke pt.

Efter en god fremgang med 
indløsning af fisketegn i forbin-
delse med Coronaen, kan der nu 
konstateres at indbetalingerne er 
tilbage på samme niveau som før 
Corona. Der har ikke været stig-
ninger på fisketegnet de sidste 
10 år, så vi skal forvente at fiske-
tegnet stiger i 2023 med omkring 
10% 

Formanden.

En stor del af vore medlemmer er af ”den ældre generati-
on” og langt de fleste af disse er pensionister. At så nogen, 
der hører til de yngre, tror at disse ældre har ”ferie” hele 
året, er helt forkert.
De har i deres otium deres egen rytme og kan mærke på 
havnen at der er turister og normalt at vejret er noget 
lunere.
Det positive for disse fritidsfiskere er, at de er fri for at sige 
om afslutningen på ferieperioden, ”at det kan være usi-
geligt hårdt at skulle tilbage på job efter en sommerferie, 
hvor man endelig har kunnet slippe for pligterne og slappe 
af. 

Nå! Men nok om det!
Vi er allerede midt i andet halvår af 2020 og både i lokal-
foreningerne og forretningsudvalget ser vi frem til den 
daglige drift, der giver os godt at lave.
Indrømmet er,- at det vi kan mærke er tilfredsheden. Det 
er med vores medlemstilgang der viser, at siden sidste 
blad, var det med godt 50 nye, og dermed at det ligeledes 
spiller en rolle at vi snart i 14 år ikke har haft en kontin-
gentstigning i forbundet.

Denne udvikling er utrolig,- og med alle de prisstigninger 
som vi p.t. er ramt af, kan i længden blive en hård og lang-
varig periode.

Vi har en god og sund økonomi
For fritidsfiskerne kan det ikke undgås, at det er et problem 
med stigninger på brændstof, redskaber, værkstedreparati-
oner o.s.v.!
Så det er tillige sådan set ligegyldigt, hvor man ser hen lige 
nu, så er der prisstigninger mere eller mindre.
Mine forventninger er, at disse stigninger bliver til at hånd-
tere i vores forbund!   Vi har en god økonomi og er god til 
en ansvarlig behandling at imødekomme udefrakommende 
overraskelser.
Dette skyldes ikke mindst Bjarne Christensen fra Kasserer-
kontoret.

Med ønske om et godt efterår og flere indlæg til bladet.

Venlig hilsen Bruno

Redaktørens ”klumme”
Så er vi alle kommet i gang efter ferien     
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Forretningsudvalget
Formand: 
Arne Rusbjerg 
Engvej 42
7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98 
trsmdtr@gmsil.com 
Fiskeriudvalget (FU) 

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

Sekretær: 
Ib Jensen                       
Jægersmindevej 32
5463 Harndrup 
Tlf 41 22 04 61 
ibskipper_4@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Forbundsfanen 
Rekvirering af fanen 

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

1´ suppleant i Forretningsudvalget
Hans Erik Johannessen
Petravej 70
7800 Skive
Tlf.: 50 55 13 71
hans.johannessen@icloud.com
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”Hver skudte skarv er 2.500 kroner værd”                                                               

Sven-Gunnar Lunneryd, SLU. 
- Redigeret v. Bruno Müller 

Og ligeledes behøves skudt flere end 7.000 sæler i vort 
svenske hav hvis bestanden skal formindskes. Og hver 
skudte skarv er 2.500 kroner værd. Det fremkom ved 
Jægerforbundets Kystrådsmøde.
”Svensk Jagt” har rapporteret fra mødet. Her kan du læse 
kort om rapporteringen.
Forskeren Sven-Gunnar Lunneryd opskatter den årlige til-
vækst for de forskellige sælarter i vort hav er følgende: For 
at mindske sælbestanden kræves at der skydes flere sæler 
end der fødes. Og at gøre det i vore historiske rekordstore 

sælbestande kræves, at der skydes mindst 7.000 individer 
per år!

2.500 kroner for en skudt skarv!
Sven-Gunnar Lunneryd tog også op de store problemer 
med skarvens prædiktion på fisk 
– hver skudte skarv er 2.500 kroner værd, sagde Sven-Gun-
nar Lunneryd og henviste til hvad det koster at forsøge at 
holde ålene i live i landet.
– Om ikke skarven har en alvorlig indvirkning på fiske-
bestanden så har menneskene det heller ikke, fortsatte 
Sven-Gunnar Lunneryd. 

Sådan siger forskere i Sverige...

Bundslæbende redskaber & invasive arter 
påvirker havmiljøet                                                       

af Jens Kjerulf Petersen Professor DTU Aqua

Når man skal finde ud af, hvordan miljøtilstanden er i 
havet i kystnære områder, så er ålegræs en af de ting, man 
kan måle. Hvis ålegræsset trives, har en lang række arter 
som bl.a. fisk bedre opvækstvilkår. At vurdere ålegræstil-
standen er lidt ligesom at tage temperaturen på et menne-
ske for at se, om det har feber. Ålegræs er derfor ligesom 
de andre kvalitetselementer, nemlig tang, planteplankton 
og bunddyr med til at stille diagnosen på havmiljøet ved 
kysterne.

Det er tidligere slået fast, at udledning af kvælstof er den 
væsentligste faktor for skader på havmiljøet. Men nu har 
DTU Aqua i et stort projekt undersøgt, om en række andre 
menneskeskabte påvirkninger end kvælstofudledning og 
klimaforandringer skader havmiljøet rundt om Danmark 
– blandt andet ved at se på, hvordan de påvirker ålegræs-
set. Projektet er udført for Miljøstyrelsen, og resultaterne 
inddrages i Vandområdeplan 2021-2027, der handler om 
at bevare eller genskabe god økologisk tilstand i kystvande-
ne. Nu er læren af de mange analyser gjort op, og især to 
ting ser ud til også at have betydning for havmiljøet: Fiskeri 
med bundslæbende redskaber og – om end i langt mindre 
grad - invasive arter.

Fiskeri med bundslæbende redskaber i områder med 
ålegræs 
Fiskeri med bundslæbende redskaber påvirker havbunden 
og dens dyre- og planteliv negativt. Dels kan planter og dyr 
blive fjernet eller beskadiget ved den direkte fysiske kon-
takt med bundslæbende redskaber. Dels kan redskabernes 
kontakt med bunden ændre havbundens struktur og de 
biogeokemiske processer - herunder iltningen af havbun-
den. Analyserne skulle kaste lys over, hvor alvorlige effek-
terne er på niveau af et helt vandområde. Og her kommer 
ålegræsset ind: I cirka 25% af vandområderne blev der 
fisket med bundslæbende redskaber på vanddybder/area-
ler, hvor miljømålet er, at ålegræsset skal vokse ud til.  
”I de fleste af disse områder, var der et sammenfald på 
mindre end 10% af det målfastsatte areal med ålegræs, 
men i nogle områder var sammenfaldet op til potentielt 
35%. I hvor høj grad fiskeriet så reelt påvirker ålegræsset 
er lidt mere usikkert, fordi ålegræsarealet er vurderet 
alene på vanddybde, og ikke om f.eks. bunden er egnet til 
ålegræs. Overraskende nok kunne undersøgelserne ikke 
dokumentere effekter af fiskeriet på bunddyrene i vand-
områderne. Det er der flere årsager til, men en af de vig-
tigste er, at bunddyr-samfundene i forvejen er forarmede 
som følge af tilførslerne af kvælstof”, siger professor Jens 
Kjerulf Petersen. 
DTU Aqua, der har ledet forskningsprojektet og skrevet 
den afsluttende sammenfatning. 

Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på 
fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig 
væsentligste faktor.
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FISKETEGN! Hvorfor forskel ved betingelserne?                          
Tekst: Bruno Müller

Det er svært at forstå hvorfor Sportsfiskerne i så mange år 
har været undtaget med at betale for de unge under 18 år 
og folkepensionisterne.
Men på sidste møde i § 7 -udvalget, den 6.juni lage Sports-
fiskerne  igen problematikken på bordet at pensionister 
også skulle betale for et fisketegn og være med til at bidra-
ge med flere fiskeplejemidler.
Det har fritidsfiskerne gjort i årevis,- og her skal sports-
fiskerne have et  ”Klap” på skulderen, i det at de atter 
fremfører forslaget med at Fisketegnet bør prisreguleres.
De begrunder det med at det danske fisketegn har i 10 år 
ikke været reguleret i pris – og koster i dag 185 kr./år for en 
lystfisker og 300 kr./år for en fritidsfisker. Samtidigt er unge 

under 18 år og folkepensionister fritaget fra at indløse 
fisketegn. Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund er på 
tide at regulere. 
- Der er som nævnt et enormt behov for at gøre en indsats 
for vores fiskebestande, som jo i sidste ende vil komme alle 
danske lystfiskere til gavn. Derfor foreslår vi, at man nu, 
efter 10 år uden prisændringer, ser på en prisregulering. 
Samtidig mener vi, at pensionister også bør betale fiske-
tegn. Præcis hvor meget fisketegnet bør stige, er der behov 
for at diskutere i § 7-udvalget, slutter Torben Kaas.
Den 3-årige handlingsplan for fiskeplejen (2023-2025) vil 
efter input fra de deltagende organisationer blive endelig 
vedtaget i løbet af efteråret 2022, træde i kraft 1. januar 
2023 og senere blive udmøntet i mere konkrete planer for 
hvert enkelt år 2023-2025. 

Bladet har før omtalt den uforståelige forskel på et lystfiskertegn og fritidsfiskertegn

Ny fiskeriregulering i udpegede beskyttede 
områder i Kattegat                                                       

Danmark, Sverige og Tyskland har fremsendt en fælles 
henstilling til EU-Kommissionen om beskyttelse af Natura 
2000- og havstrategiområder i Kattegat med henblik på, at 
EU-Kommissionen vedtager en delegeret retsakt.

Forslaget er lige nu i intern proces i EU
Forordningen vil træde i kraft 20 dage efter offentliggø-
relsen i Den Europæiske Unions Tidende. Forventningen 
er, at reglerne vil træde i kraft mandag den 11. juli 2022.I 
dansk farvand indføres der et forbud mod at fiske med 
bundslæbende redskaber i seks havstrategiområder og i 
et Natura 2000-område. Begrænsningerne indføres for at 
beskytte havbundens naturtyper i områderne. De danske 
havstrategiområder blev udpeget i 2016 efter en grundig 
interessentinddragelse. Der blev bl.a. taget hensyn til fiske-
riinteresser for at begrænse de økonomiske konsekvenser 
af udpegningerne.
I svensk farvand indføres der fiskeribegrænsninger i fire 
beskyttede områder.
I en del af de svenske områder indføres forbud mod alt 
fiskeri. I andre dele tillades fiskeri med håndredskaber, 
tejner efter skaldyr og pelagiske flydetrawl.
Det vil dog i disse områder indtil slutningen af 2024 fortsat 
være muligt at fiske med garn, hvis man deltager i et natio-
nalt kamera-monitoreringsprojekt.
De svenske beskyttelsestiltag indføres både for at beskytte 

havbunden, havpattedyr og havfugle. I områderne med 
forbud mod alt fiskeri indføres den strenge beskyttelse for 
at beskytte alle dele af hav-naturen.
Af kontrolhensyn indføres der rundt om de danske havstra-
tegiområder en zone på fire sømil, hvor fiskefartøjer, der 
fisker med bundslæbende redskaber, skal være udstyret 
med et fungerende AIS-positionssystem klasse A, der viser, 
hvor fiskefartøjerne befinder sig. I svensk farvand indføres 
tilsvarende et krav om AIS for alle fiskefartøjer i et større 
sammenhængende område.

I både den danske og svenske del af Kattegat vil der snart blive indført ny 
fiskeriregulering for at beskytte hav-naturen 
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FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

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

FORSIKRING 

Du er kontingentfri i det første halve år -  
uden binding 

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

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

MELD DIG IND  
I DAG 

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

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

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  
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Fiskeplejemidler - Det økonomiske grundlag
Selv Fiskeplejeordningen er selvfinansieret via indtægterne 
fra lystfisker- og finansieret  fritidsfiskertegn.
Indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn i 2022 for-
ventes at beløbe sig til ca. 39,6 mio. kr. Derudover forven-
tes tilbageførte, uforbrugte midler fra 2021 på knap 3 mio. 
kr.
Fiskeplejemidlerne kan anvendes til medfinansiering af 
aktiviteter udbudt af EU, f.eks. Interreg og Den europæiske 
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF), i det omfang det 
er relevant i forhold til formålet med Fiskeplejen og i over-

ensstemmelse med § 61 i Fiskeriloven.

Indtægter:  Tabellen viser udviklingen fra 2021 til 2022 i 
det økonomiske grundlag.

Indtægt i mio. kr.: 2021 2022
Lystfiskertegn 31,0 30,6
Fritidsfiskertegn 9,0 9,0
Overførte midler 4,0 2,9
Finanslovsmidler i alt: 44,0 42,5

Samler søger brugte og nye 
piber og / eller pibesamlinger.
Stand underordnet!

Torben Lind
Mob.:3070 7338 
Mail: lind@post5.tele.dk

PIBER KØBES

Sådan! Sejl sikkert Alarm er endelig tilbage på Google Play! 
Det tog tid, endelig kan vi annoncere, at alle Android-brugere
igen kan downloade Sejl Sikkert Alarm-app. 

Du kan downloade appen her: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=safetrx.dma

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Sejl Sikkert - Brug Vesten
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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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Vild med vand hos Thy - Mors Fritidsfiskerne
Tekst: Bruno Müller
Foto: Niels Lynggaard Sørensen & 
Bruno Müller 

Det var et stort arrangement som der 
i fællesskab hos de lokale var stablet 
på benene.
De mange besøgende blev budt 
velkommen på den dejlige havn der 
ligger i den smukke natur ved broen.
FRITIDSFISKEREN fandt hurtig nogle 
af vore lokalmedlemmer i det nye 
klubhus som de deler med andre for-
eninger på havnen.
I blandt dem sad ligeledes formanden, 
Karsten Willemann, der fortalte at
-vores lokalforening er efterhånden 
blevet 43 år og efter at vi fik mange 
medlemmer fra Mors, er vi blevet 
108 medlemmer spredt over et stort 
geografisk område.
-At vi så har fået dette dejlige klubhus, 
hvor vores ”husleje” kun er at vi står 
for rengøringen og nu her til vinter 
vil vi forsøge at afholde klubaften for 
vore medlemmer.
-Ellers arrangerer eller deltager vi 

mange arrangementer som Røgedag , 
Naturens dag  o.s.v..
Bestyrelsesmedlem Niels Lynggaard 
Sørensen sad også ved ”Kaffebordet” 
og kunne fortælle om arrangementet
-at det var Sundby Havn, Thy-Mors 
Fritidsfiskerforening, Sundby Friskole 
og Thisted 
Marine v. Ole Brix der var nogle af 
kræfterne af det storslået arrange-
ment den 11 juni 2022 med "Vild med 
Vand", supporteret af Nordea Fonden. 
Der kom i løbet af dagen langt mere 
end 500 besøgende., hvilket må siges 
at 
være super godt. Vi startede med 
gratis morgenmad til de tidlig frem-
mødte, hvorefter der 
man kunne prøve en kajak, eller un-
dersøge Limfjordens hemmeligheder. 
Derefter var der
muligheder for at komme på en fa-
milierundtur på fjorden med Thisted 
Marine, men det 
største trækplaster for ungdommen 
var nok Alexsander´s rib båd sejlads 
med fuld speed. og 

lidt vovet men dog sikker. Der var også 
indlagt redningsøvelse med "mand 
over bord" med 
Karl Klausen´s båd. Endvidere var der 
demonstration af "Grønlænderven-
ding", og  efterfølgende blev man 
tilbudt selv at prøve, hvilket der ikke 
var mange der ønskede.
Der var også flot Country music 
optræden med sange af Dr Hook og 
andre, hvilket skabte en god stem-
ning. der blev serveret pølser fra den 
"Glade Gris",- og det var dejlig at så 
mange mødte frem, trods konkurren-
ce Mors rundt og dyrskue i Thisted, 
samt andre aktiviteter i området. 
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Tekst & foto: Bruno Müller
 
Lørdag den 11. juni i år var dagen og hvor det foregik og 
det var noget af et tilløbsstykke, med masser af besøgen-
de. 
FRITIDSFISKEREN har i en årrække været på besøg når der 
har været Åbent Hus. Men vi har aldrig set så mange der 
kom i biler, cykler og bus med færgen og medbragte deres 
god humør
De har en del at byde på ved øen der ligger i meget kort 
afstand til fastlandet ved Struer, hvor der med en sejltur 
med færgen, på kun 2-3 minutter over der strømstærke og 
17 meter dybe Venøsund. 
Til daglig er der 200 fastboende og 80 efterskoleelever i et 
godt og trykt lille samfund i Limfjorden, hvor også vi kan 
finde landets mindste kirke og en lille 100-årig fiskerihavn. 
"FRITIDSFISKEREN" mødte flere fra vore lokalforeninger.
 
Det lykkedes at få snak med  formand Arne Rusbjerg
En af trækkræfterne er  formanden Arne Rusbjerg der 
sagde:
-Som lokal fritidsfiskerforening er vi tilfredse med at 
være indlejet hos Venø Fish Farm som er ejeren, der for 
et par år siden udvidede med byggeriet med 300 m2 til 
østersproduktionen 
-det som er en af de vigtige produktioner Venø Fish Farm 
er udvikling af yngel og hvor vi dækker et stort område. For 
eksempel venter vi i år på pighvar-æg fra en forbindelse 
på Bornholm. Vi skal have 50.000 stk. skrubbeyngel udsat i 
Limfjorden, - og i Fåborg er der en portion Pighvar der skal 
stryges og udsættes i farvandene omkring Fyn.

, Arne Rusbjerg der også er formand i den lokale fritidsfi-
skerforening, Nordvestjyske Fritidsfiskerforening, fortalte 
til ”FRITIDSFISKEREN” at med gratis færgetransport, pølser 
til alle og noget at ”skylle med”! Det var noget der havde 
trukket mange besøgende til øen der ligger i Limfjorden i 
den smukke natur. 

Arrangementet sluttede ca. kl. 15.00 med en god dag i 
”kølvandet”.

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening holdt 
”Åbent hus” på Venø Fish Farm med over 
200 tilmeldte!
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Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

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

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

Her er der 
plads til din 
annonce!

Her er der 
plads til din 
annonce!

HUSK! 
… at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
… ny mail-adresse

- smag forskellen...

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

Kvalitet siden 1876

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT
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VI ER CA. 2100 
FRITIDSFISKERE 
 - FORDELT I 19 LOKALAFDELINGER PÅ 
 SJÆLLAND, FYN OG JYLLAND.

Fritidsfiskeri er dejligt!

Men der er et kedeligt og overset emne, som er så mega vigtigt for 
dig, - og især dine pårørende. Det vil derfor være dig, der bør sikre 
din ægtefælle hvis det tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Hvad får du for kontingentet!

  Du får en dødsulykkesforsikring under fiskeri på 200.000,- kr. der 
udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.

  Ligeledes er inkluderet, at du vil få FORBUNDSBLAD fem gange 
årligt i din postkasse.

  Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du 
ved indmeldelse det første HALVE ÅR GRATIS.

Tænk over det! - Vi har et stærkt fællesskab,- også til din fordel

Sikre din familie og ægtefælle

Gennemsnittet af kontingentet 
til lokalforeningerne og forbundet 

er for begge 275,- kr. årligt.

I forbundet er kontingentet 
ikke steget de sidste 13 år.

Du er velkommen til at 
kontakte medlemskontoret 
for yderlige oplysninger på:  

Tlf.: 21 80 36 12
Mail: bcnr1@webspeed.dk

Læs mere på:
www.fritidsfiskerforbundet.dk
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100 ÅR GAMMEL GLARMESTERFORRETNING 
MED STOR ERFARING I ALT INDEN FOR

• Båd- og veteranbilruder, 
i hærdet og lamineret glas

• Udskiftning af vindspejl og skylight

• Stort lager af rudegummi og pakninger

• Stort lager i alt inden for plexiglas 
og polycarbonat, i alle tykkelser og farver

• Eget forarbejdningsværksted med slibning, 
skæring og fræsning 

• Sender i hele landet 

 

RING OG FÅ EN FAGLIG SNAK,
GODE RÅD OG VEJLEDNING. 

Christensen
FREDERIKSHAVNTLF. 98 42 00 90ESBJERGGADE 2

Jan
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ALLESHAVE BÅDELAUG & FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND Jens Weinreich, Rugtvedvej 18, 4470 Svebølle, Tlf. 2342 6655, formand@alleshavebaadelaug.dk
KASSERER  Ingrid Weinreich, Rugtvedvej 18, 4470 Svebølle, Tlf. 2128 5908, kasserer@alleshavebaadelaug.dk

ALS OG SUNDEVED FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND John Christiansen, Peerløkke 65, 6400 Sønderborg , Tlf. 3082 2627, kontakt@johnsfodindlaeg.dk
KASSERER  Karin Bjerre, k.bjerre@mail.dk

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

HALS OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND  Preben Guldbæk, Toften 1 b, 9370 Hals, Tlf. 2342 3571,  preben.g@gmail.com
KASSERER  Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup  Tlf.: 5152 8051, Mail: glkvej@gmail.com

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

KOLDING OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Jesper Grubach, Snebærvej 4, 6000 Kolding, Tlf. 4271 2488, jespergrubach@hotmail.com                      
KASSERER  Henning Giversen, Tlf: 3029 1848, koff.kasser@gmail.com

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

NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg, Tlf. 5154 2074, erik56holk@gmail.com
KASSERER Henrik Raahede, Ballesigvej 11, Nees,  7660 Bæksmarksbro, Tlf. 3137 2131, hraahede@gmail.com 

NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING - www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Hans Halskov, Kelstrup Bygade 57, 6100 Haderslev, Tlf. 2224 2500, hans@halskov.eu
KASSERER Hans Bomberg, Tavlsbjergvej 15, Hovslund St., 6230 Rødekro, Tlf. 2986 6650, hbfisken@gmail.com

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

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

RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Niels Knudsen, Færgevej 65, Udbyhøj , 8970 Havndal, Tlf. 2033 1506, bostnd@gmail.com
KASSERER Niels Friis, Lodsvejen 3, Mellerup, 8930 Randers N/Ø, Tlf. 2365 8460, niels-friis@mail.dk 

RINGKØBING OG STADIL FJORDE’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Kaj Madsen, Østrealle 84, 6900 Skjern, Tlf. 2090 4198,  kajma11@live.dk
KASSERER Erik Bahnsen, Holmehaven 13, 6990 Ulfborg, Tlf. 2427 0839, erikbahnsen@gmail.com

SKIVE FRITIDSFISKERFORENING  - www.skive-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Peter Hald Jacobsen, Frederiksdals Alle 86 , 7800 Skive, Tlf. 2235 2455 , petjac86@gmail.com
KASSERER Børge Brøns, Violvej 171, 7800 Skive, Tlf. 2361 8095, bbroens@mail.dk

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

VARDE Å OG HO BUGT’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Vogt, Tarp Byvej 41, 6715 Esbjerg N,  Tlf. 4028 3132, anni-vogt@hotmail.com
KASSERER Ejgil Sønderby, Odinsvej 35, vardevej 20, 6818 Årre, Tlf. 2142 5040, sonderbydk@gmail.com

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

LOKALFORENINGERNES ADRESSER
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Hals og Omegns Fritidsfiskerforening

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Udsætter Helt-yngel 2022 & Generalforsamling
Så blev der sat 125.000 Helt-yngel ud i dag, nær grund fjord. Det var Randersfjords Fritidsfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund 
som stod for udsætningen.om en 2-3 år når de er store nok, vil vi gerne have tilbagemeldinger om hvis i fanger nogle.

Generalforsamling  
Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 13-10-22 kl 19,00 i Cafe Færgehuset ved Mellerup Færge. Dagsorden ifølge vedtægter-
ne. Evt forslag til dagsorden skal være formanden/bestyrelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.Hvis man vil deltage i 
spisning før generalforsamlingen, kl 18,00, skal man tilmelde sig hos formand/bestyrelse senest 8 dage før. Du kan også se indkaldel-
sen til generalforsamlingen på facebooksiden: Randers Fjords Fritidsfisker Forening.Der findes også oplysninger om arrangementer 
mm.. 
God sommer - Niels Friis

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening
Generalforsamling
Mariager fjord fritidsfiskerforening afholder Generalforsamling på 
Orkideen Dania lørdag d.12 november 20022 kl.10,00. 
Dagsorden i.hht. lovene.  Vel mødt!
Mvh. Formand Finn Frandsen, Haslevgaarde bakker 36, Haslevgårde 9560 Hadsund Mobil: 2142 3637  E-mail: finn@frandsennet.dk

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes på Hals Søsportscenter torsdag d 13 oktober kl. 19.00.
Dagsorden iflg. Vedtægterne - Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 5 dage før.
Hilsen og vel mødt Prenen Guldbæk - Formand

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 22.november 2022 
Afholdes i Skytteforeningen, Stensigvej 2B  7570 Vemb
Dagsorden ifølge vedtægterne - 
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.8.november 2022
Pr. mail: erik56holk@gmail.com 
Hilsen og velmødt – Erik Holk, formand

Generalforsamling
Torsdag den 17. november 2022 klokken 18.00, Er der generalforsamling i Nybøl klubhus Skolevænget 18 Nybøl 
Dagsorden iflg. vedtægterne og forslag til behandling skal være formanden i hænde senest d. 3.11. 2022
Der vil blive serveret aftensmad på foreningens regning, der kan købes øl og vand samt kaffe og kage.
Tilmelding skal ske senest den 10. november 2022 på telefon 21 42 50 40 eller 30 82 26 27 
Med venlig hilsen og  på bestyrelsens vegne i Als og Sundeved FF
John Christiansen, formand Peerløkke 65,Vester Sottrup 6400 Sønderborg  Mobil: 6069 2627  Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk

Åleudsætning 2022 
Så var tiden atter inde til udsætning af åleyngel. Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik tildelt i alt 16.000stk., som blev 
leveret 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. Haderslev fjord, hvor vi fik tildelt 6.000 stk.  Udsætningsholdet bestod af Niels Gunnar Jensen 
og Peter Hoyer som også lagde båd til. Derefter gik turen til område 7, Als Nordøst ved Fynshav Lystbådehavn, hvor der blev udsat 
10,000stk. Udsætningen blev her foretaget af Svend Åge Christensen og Allan Jensen, som også lagde båd til. Udsætningsholdene 
har rigtig gode erfaringer med bundforholdene, på de områder hvor ålene blev udsat. 
En dejlig dag sammen med gode kollegaer.  i ca.27 graders varme
Hans Bomberg 
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Nyt fra medlemskontoret
Der er siden sidste blad tilgået 51 nye medlemmer, Velkommen til dem.

Bjarne Christensen

LOKALFORENINGER
Lokalforeninger! De fleste har generalforsamling i foråret, men planlæg for-
ud hvis det skal annonceres i bladet. Husk at sætte ”kryds i kalenderen” og 
vær opmærksom på hvor lang tid før at I har varslingsperiode!

Kolding har gode projekter i gang 
I Kolding Fritidsfisker Forening har vi hen over sommeren haft gang i 
flere store praktiske projekter. 
Vi har renoveret en af vores broer med nye planker. 
En 15 år gammel flydebro er blevet skrottet og erstattet med en helt 
ny fast bro. 
Vores terrasse og grillplads er blevet renoveret med et nyt tag. 
Fiskeriet i Kolding fjord og Lillebælt er meget påvirket af forureningen 
så der er langt mellem fangsterne.  De sidste 2 år har der ikke været 
sild i fjorden og fiskeriet efter makrel har været meget ringe At fange 
fladfisk i fjorden er næsten ligeså svært som at vinde i lotto.  
Mvh. Jesper Grubach, formand
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Vi er kommet til nr. tre i rækken om en af vore lokalforeninger
Lidt historie om Føns Vig Fritidsfiskerforening og Jollehavn på ”Fyn´s land"

For 23 år siden var der nogle ildsjæle 
i Føns, anført af daværende formand 
Per Hauptmann, der gik i gang med at 
ansøge om tilladelse til at opføre en 
jollehavn. Efter en lang administrativ 
kamp lykkedes det omsider, at få lov 
til at opføre en jollehavn og senere 
i 2004 at sikre den med en læmole. 
I starten var fritidsfiskerne i Føns 
medlemmer af Dansk Amatørfiskerfor-
ening, men for ca. 10 år siden overgik 
medlemmerne til Dansk Fritidsfisker-
forening. I lang tid var der ud over 
havnen kun en skurvogn på hjul til di-
verse værktøj og redskaber. Per Haup-
tmann, der var bierhversfisker, var dog 
blevet bekendt med, at han havde lov 
til at opstille en container/lignende 
på havnen til hans fiskeredskaber. Det 
blev dog starten på et samlet ønske 
om at opføre en hytte til opbevaring 
af fiskeredskaber samt mulighed for 
at kunne samles over en øl eller kop 
kaffe. Det var dog ikke helt ligetil at få 
de nødvendige tilladelser, som bl.a. 
medførte et besøg af bl.a. Naturfred-
ningsstyrelsen, der ankom 18 mand 
stærk i en bus for at besigtige lokalite-
terne. Efter en lang sej kamp lykke-
des det til sidst, at få de nødvendige 
tilladelser til at opføre en redskabshyt-
te på 25 kvadratmeter. Da tilladelsen 
var i hus, overtog undertegnede Ib 
Jensen i 2016 formandsposten efter 
Per Hauptmann, der havde lagt et 
kæmpe arbejde i foreningen igennem 
17 år. Jeg overtog også et pænt stort 
stykke arbejde med at søge midler til 
opførelsen af hytten, der bl.a. endte 
med at blive sponsoreret af Lag-mank 
midler, Friluftsrådet og Middelfart 
Kommunes anlægsfond. Selve opførel-
sen af hytten blev udført på frivillig og 
ulønnet basis af en gruppe af havnens 
medlemmer. Det gør sig stadigvæk 
gældende for langt det meste af det 
arbejde, der udføres på havnen, både 
det fysiske og bestyrelsesarbejdet der 
frivilligt og ulønnet. For ca. seks år 
siden, fik vi foretaget en oprensning 
af havnesedimentet. En bekostelig 
affære på ca. 70.000,-. De senere år 

med mange efterårs- og vinterstor-
me, har igen ført en del sand ind i 
vores havn. Da vi ikke har mulighed 
for bypasing, på grund af manglende 
strøm i vandet, eller råd til klapning af 
sandet, har vi søgt om nyttiggørelse af 
sandet på landjorden. Tidligere kunne 
man i små havne få sådanne tilladel-
ser, uden at der skulle fortages prøver 
af sedimentet. Denne gang har vi 
skulle optage 8 prøver fra de områder, 
der skulle oprenses. Til alt held var 
prøverne indenfor de tilladte værdier, 
således at sandet kunne anvendes 
til nyttiggørelse på land. Tilladelsen 
vi har fået er til en periode af 10 år. 
Det næste er så at finde aftagere og 
få kommunens godkendelse af deres 
anvendelse af sandet. Noget, der godt 
kan volde en del problemer, herunder 
også økonomiske for en lille forening 
som vores. I år har vi således selv lejet 
en større gravemaskine, hvor under-
tegnede selv har foretaget oprensnin-
gen. Når alt det er sagt så er området 
i bunden af Føns Vig, hvor jollehavnen 
ligger, en rigtig lille naturperle. 

Området har gennem mange år også 
været kendt for sit gode fiskeri efter 
bl.a. fladfisk. Noget, der dog i den 
grad ændrede sig efter den 3. februar 
2016, hvor der gik hul på en gødnings-
tank på havnen i Fredericia. Det blev 
her estimeret, at der løb ca. 3600 
tons flydende gødning ud i Lillebælt. 
Strømmen var indledningsvis sydgå-
ende, hvor gødningen nåede ned forbi 
Føns og efterfølgende i en nordlig 
strøm kunne måles i Ebeltoft. Bund-
garnsfisker Allan Buch fra Skrillinge 
Strand kunne berette, at han havde et 
bundgarn, der i dagene efter rendte 
totalt fulde af flygtende fisk, for efter 
på tredje dagen at være uden fisk. Det 
er først inden for de sidste 2 år, at vi 
omkring januar måned igen har set et 
mindre indtræk af fladfisk.  
Hvert år afholder Middelfart Kommu-
ne Naturens dag, hvor vi nok er det 
største trækplaster. Det er et større 
arrangement, der igen trækker veksler 

på vores medlemmer. Vi stiller op 
med et større telt, hvor Spilopperne, 
leverer god musik og sang. Vores 
medlemmer sælger typisk fiskefileter, 
røget ørred eller makrel og min kones 
egne hjemmelavede fiskefrikadeller, 
hvortil der serveres kold kartoffelsalat. 
Videre er der salg af pølser og brød, 
øl vin og vand samt kaffe og småka-
ger. Til børnene og barnlige sjæle, er 
der krabbefiskeri på broen, et større 
klapperørekar med forskellige fisk 
og krabber. Der afholdes ligeledes 
en mindre fiskeauktion, hvor der kan 
købes friskfangede fisk.
Slutteligt kan jeg oplyse, at vi skal i 
gang med en større renovering af vo-
res bro. Vi har talt lidt frem og tilbage 
om muligheden for en flydebro. Det 
er dog en større investering, der nok 
vil kræve, at der søges om midler til 
hjælp for et sådant projekt. Så vi hører 
gerne fra alle i andre ude i det ganske 
land, såfremt I har nogle gode ideer 
både til typer af flydebroer/andet og 
hvis I har haft held til at søge og få 
midler til Jeres projektet. 

Med ønsket om en god eftersommer  
Ib Jensen,  Formand Føns Vig Fritidsfi-
skerforening og jollehavn.
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Tekst: Bruno Müller
Rådsmedlem i Søsportens Sikkerhedsråd

Redningsvesten kendes på, at den altid har en krave 
rundt om nakken og som regel kun opdriftsmateriale på 
brystet og i kraven. Kraven og placeringen af opdriftsma-
terialet skal sikre en rygliggende stilling med højt hævet 
hoved og dermed frie luftveje ved ophold i vandet. Red-
ningsveste fås som fastveste eller oppustelige Fastveste 
har faste eller bløde skumblokke pakket ind i plast eller 
en slags stof. De oppustelige veste har en CO2 flaske, 
der enten automatisk eller ved manuel udløsning sørger 
for opblæsning af vesten. Redningsveste skal være ty-
pegodkendte og du kan læse reglerne om brug af dem 
på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1992/848                                                                    
En normal redningsvest vil holde dig flydende med ho-
vedet op imod himlen (så du ikke drukner), hvorimod en 
svømmevest kun holder dig flydende (og er derfor ikke 
sikker, hvis du besvimer).

Svømmevesten
En svømmevest er kun beregnet til brug tæt på kysten 
og af øvede svømmere. Ellers skal man bruge en red-
ningsvest, og der er forskellige typer, afhængigt af om 
man sejler i roligt, kystnært farvand eller er længere 
til søs. Svømmevesten har oftest skum som opdrifts-
materiale på både bryst og ryg og har ingen krave.                                                                    
Derfor er den velegnet til at svømme med. De mest almin-
deligt forekommende er den egentlige vest med lukning på 
maven og kano-/kajakvesten af pullover typen, der typisk 
giver lidt mere bevægelsesfrihed. Begge typer veste har en 
opdrift på 50 Newton. Svømmevesten kan kun anbefales 
til øvede svømmere i beskyttet farvand og kun med hjælp 
i nærheden. Ved bevidstløshed vil svømmevesten ikke 

kunne fastholde den bevidstløse person på ryggen med ån-
dedrætsorganerne fri af vandet. Svømmevesten anbefales 
ikke til børn der vejer mindre end 40 kg.

Er svømmeveste lovlige? 
Siden 1992 har det været lov i Danmark, at mindre fritids-
fartøjer skal have rednings- eller svømmeveste ombord 
svarende til minimum det antal personer, som er ombord 
i skibet. Her kan du læse hele bekendtgørelsen om red-
ningsveste i mindre fartøjer.

Flydedragten
 Er flydedragt godkendt som redningsvest?
Vi anbefaler at man går efter en flydedragt som er SOLAS 
godkendt. På den måde ved du at dragten lever op til en 
masse forskellige sikkerhedskrav. Du kan derfor trygt iføre 
dig den. Erstat ikke redningsvest – Selvom du har en flyde-
dragt på, så erstatter det ikke en redningsvest.
Der en regel om at fartøjets fører pålægges at sikre, at alle 
besætningsmedlemmer får en grundlæggende sikkerheds-
instruks om, hvad der skal gøres i forbindelse med f.eks. 
brand, mand over bord og andre ulykker. 

Redaktøren: Men det er meget almindeligt at f.eks. fritids-
fiskerne sejler alene,- og her siger bekendtgørelsen at red-
ningsvesten bare skal være om bord,- et eller andet sted!
Den kan være utrolig svær at få fat i når vedkommende 
ombord er faldet udenbords, og endda hvis jollen driver.
Derfor har Dansk Fritidsfiskerforbund fået indført i for-
sikringspolicen, at den regel, at hvis fritidsfiskeren kom-
mer ud for drukning, så får pårørende kun udbetalt de 
200.000,- kr., hvis redningsvesten blev båret under sejlad-
sen. 
                                                                 

Er svømmevest godkendt som redningsvest?

Redningsvest Svømmevest

Valget mellem svømmevest eller redningsvest er et spørgsmål om, hvad vesten skal bruges til. 
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Svar fra Erik Andersen, Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

Så fandt sælerne mine ruser! 
Halerne bidt væk! ØV! 

Jamen Jens, det er da rigtig det Du og 
mange andre siger og skriver , men det 
det i første omgang drejer sig om, er at 
vi går til formændene i vore Fritidsfi-
skerforeninger. 
Formændene skal så gå til deres For-
bundsformænd. Forbundsformændene 
skal have rygdækning for at have magt 
til at gå til Ministeren.

Fredninger og mindstemål for fisk og 
krebsdyr i saltvand
Listen er gældende fra 01.04.2022.
Åben BEK. nr. 1473 af 01/12/2016 og BEK. nr. 791 af 15/06/2018
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Fødevareministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i salt-
vand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023 i høring.
Bekendtgørelsen kan findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/844
Høringsnotat og høringssvar findes på høringsportalen:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66357

Forbud ålefiskeri - Bekendtgørelse & Høring

Sammenfatning - Ålegræs er nøgleorganisme i kystzonen med en vifte af økosystemfunktioner. På trods af at ålegræsen-
gene er meget vigtige økosystemer langs vores kyster, har vi endnu ingen landsdækkende kort over ålegræssets aktuelle 
udbredelse og tilhørende opgørelse over udbredelsesarealet. Formålet med denne rapport er at undersøge muligheden 
for at kortlægge ålegræs i Danmark gennem analyse af Ortofotos fra 2018 ved inddragelse af NOVANA-data for åle-
græsundersøgelser.
Læs den omfattende tekniske rapport nr. 235. på linket: https://dce2.au.dk/pub/TR235.pdf 
Kilde: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af ålegræs
Brug af Ortofotos til kortlægning af ålegræs i Danmark
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Redigeret og foto: Bruno Müller
 
På Our Ocean Conference (OOC) i Palau , har EU fornyet 
sine løfter om international havforvaltning. Ved at præsen-
tere en liste over 44 tilsagn for perioden 2020-2022 til et 
beløb på næsten 1 mia. EUR har EU fremført sine vigtigste 
forpligtelser, der nogensinde er blevet givet under en Our 
Ocean-konference, hvad angår værdi.

Our Ocean Conference er et nøgleøjeblik for lande over 
hele verden, civilsamfundet og industrien til at forpligte sig 
til konkrete og betydningsfulde handlinger for at beskyt-
te havet. Temaet for 2022-udgaven er 'Our Ocean, Our 
People, Our Prosperity', og det tiltrækker globale partnere 
til at identificere løsninger til bæredygtig forvaltning af 
marine ressourcer, øge havets modstandsdygtighed over 
for klimaændringer og beskytte dets sundhed i generatio-
ner fremover.

Kommissær for miljø, oceaner og fiskeri, Virginijus Sinke-
vičius , sagde: "Summen, som EU forpligter sig i dag, er 
betydelig, men ikke så vigtig som den rolle, havet spiller for 

vores eksistens. Det giver os ren luft, regulerer klimaet, hu-
ser en stor del af biodiversiteten på Jorden og er nøglen til 
vores økonomi. Havet bringer alle disse fordele til os, og vi 
er nødt til at beskytte det. Vores fremtid afhænger af det."
EU er bevidst om de udfordringer, havet står over for og 
har i år sat et stærkt fokus på at beskytte og genoprette 
det, for eksempel ved at bidrage til initiativer som One 
Ocean Summit (i februar, Brest) og den kommende FN-hav-
konference (i. juni-juli, Lissabon). EU er også i øjeblikket 
ved at opdatere sin internationale havforvaltningsdagsor-
den for på en omfattende måde at tage højde for havud-
fordringer og den seneste udvikling, men også muligheder, 
som den europæiske grønne aftale giver .

EU er fortsat fuldt engageret i Our Ocean-processen og er 
parat til at påtage sig sit ansvar i forhold til international 
havforvaltning som en fast tilhænger af multilateralisme.

EU forpligter sig til en værdi af 1 milliard euro! 
- til at beskytte havet
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Fiskerikontrollens afdelinger
Frederikshavn: Sandholm 10 9900 Frederikshavn Tlf.: 7218 5830 
Email: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

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

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

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

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

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

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

BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

Lokalforeninger se her!
Har du en idé til et lokalt projekt der skaber bedre muligheder for friluftsliv
 
Så har friluftsrådet to konsulenter, Rikke Damm og Dorte McGugan Pedersen, der varetager de aktuelle 
muligheder for at få tilskud til lokale initiativer og gerne svarer på spørgsmål fra ansøgere.  
Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv 
HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte Friluftsrådet på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) 
eller mail: tilskud@friluftsraadet.dk, hvis du har spørgsmål til mulighederne for tilskud fra Udlodningsmidler 
til Friluftsliv
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Af Kim Aarestrup, DTU Aqua
 
Forskerne har for første gang sat elektroniske mærker på 
stenbidere i Danmark for at få viden om fiskens ukendte 
adfærd i havet.

Stenbideren er en sær fisk. Ikke blot ligner den en kugle 
og har en sugekop på bugen; dens livscyklus har også en 
ukendt side.
Stenbideren kommer til kysterne først på foråret for at 
gyde og regnes for en af de sikre forårsbebudere. Den er 
særdeles eftertragtet pga. rognen – den danske kaviar – og 
der foregår et stort fiskeri efter stenbidere i starten af året. 
Men efter gydningen forsvinder fiskene fra området, og 
ingen ved rigtig hvorhen.
Nu vil forskere fra DTU Aqua og Swansea Universitet i Wa-
les forsøge at aflure, hvor stenbiderne forsvinder hen efter 
gydning. Det gør de ved at mærke fiskene med såkaldte 
data storage tags (DST), som er elektroniske mærker, der 
registrerer, hvilken dybde fiskene befinder sig på og ved 
hvilken temperatur.

Mærkerne
Resultaterne fra mærkerne kan sammenlignes med 
oceanografiske data og derved kan forskerne kortlægge 
fiskene adfærd i havet, og hvor de har været i den periode, 
de er væk fra kysterne. Resultaterne kan bruges til at kaste 
lys på stenbidernes ukendte adfærd i havet.
Stenbiderens kaviar er en stor delikatesse.

Hvis du finder et mærke 
Forskerne har fanget, mærket og genudsat 31 stenbidere 
i Ålbæk Bugt syd for Skagen. Resultaterne håber forskerne 

at få tilbage på to måder. Dels ved at fiskene bliver fanget, 
og DST-mærket bliver returneret til dem, dels via folk der 
finder et DST-mærke på stranden og sender det tilbage.
Mærket er flydende, så hvis det falder af fiskene, vil det 
stige op til overfladen og drive i land, hvor man kan være 
heldig at finde det. Der er en dusør på 300 kr. for returne-
ring af mærket.
 
Fakta om stenbider
Stenbider-hannen er typisk 25-35 cm og kendetegnet ved 
et farvestrålende ydre i varme farver, modsat den noget 
større hun (typisk 35-50 cm), som er grålig til sort og har 
en hvidlig bug.
Stenbideren kommer til kysterne først på foråret for at 
gyde. Hunnerne lægger op til 200.000 æg i et område ud-
valgt af hannen, og efterfølgende forsvarer hannen ægge-
ne. Stenbiderens kaviar er en stor delikatesse.

Forskerne bider sig fast i stenbideren
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Lærling bliver ejer af 100 år gammelt firma
Da Jan Christensen, afsluttede sin læretid, havde han ikke nogen 
anelse om, at han flere år senere skulle blive ejer af glarmester-
firmaet i Frederikshavn.

- Jeg havde aldrig skænket det en tanke at blive selvstændig, 
men så havde jeg en snak med ejeren Bent Fick, og efter et 
godt stykke tid, så føltes det rigtigt at gribe chancen, siger Jan 
Christensen.

Da Bent Fick ønskede at træde tilbage, kom den ny ejer af virk-
somheden til og det var Jan Christensen.  Han kunne medbringe 
en god viden om forretningsgangen og kundekredsen, som han 
havde oparbejdet i årene fra 1996 hvor han startede som ”Fejed-
reng” og efterfølgende kom i lære i 1999, og indtil nu. Fredag 1. 
juli markerede man navneskiftet med stående fadøl i værkstedet.
Samtidig fejrede man Jan Christensens 25-års jubilæum. Forbun-
det mødte op med en erkendtlighed.

                                                                    

En af FRITIDSFISKEREN’s annoncører
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Måske har du set, at der er blevet hængt nye skilte op i din havn.
Der er 4 forskellige, som alle har samme budskab.
Men i SejlSikkert har vi været på lidt dybt vand. Vi har nemlig været i tvivl om, hvordan vi bedst fanger din opmærksomhed. Der har 
været afholdt en afstemning om hvilken af skiltene fiskerne bedst synes fangede deres opmærksomhed. 
Resultatet kan ses på www.SejlSikkert.dk

Hvordan fanger vi din opmærksomhed?
HVAD ER NU DET?

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Der er stadig for mange af dine fritidsfiskerkammerater, der omkommer på vandet.
Derfor har Søsportens Sikkerhedsråd og SejlSikkert-kampagnen i samarbejde med Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerfor-
ening søsat en ny oplysningskampagne, for at sætte fokus på sikkerheden til søs blandt fritidsfiskere.

HJÆLP HINANDEN MED AT FISKE SIKKERT!
Tal sammen på havnen om hvordan i fisker sikkert og kommer hjem med fangsten. 
Find en redningsvest der passer til dig, hav en mobiltelefon på dig og monter en badestige på din båd. Og find selv på flere gode råd 
til at gøre turen sikker.
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Redigeret ved: Bruno Müller 

Regeringen og et politisk flertal har besluttet den konkrete 
placering af fem stenrev i de danske farvande. De skal ligge 
i Køge Bugt, ved Nivå Strandpark, nord for Hundested og 
i Lillebælt ved både Helnæshoved Flak og Lyø W Flak. De 
skal beskytte livet på havbunden og styrke biodiversiteten
Nu kommer der bedre levevilkår for krebsdyr og småfisk, 
skove af tang og føde til både fisk, sæler og fugle. Miljømi-
nister Lea Wermelin og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Kristendemokraterne og Alternativet er blevet enige om 
den konkrete placering af fem stenrev i de danske farvan-
de. Stenrev bidrager til mere liv under havoverfladen, bl.a. 
fordi de skaber små hulrum og overflader, som er gode 
levesteder for havets dyr og planter.

Den konkrete placering for de fem stenrev er: 
• Et stenrev med formidlingsformål i det nordlige Øresund      
ved Nivå Strandpark
• Et stenrev med formidlingsformål i Køge Bugt
• Et stenrev nord for Hundested i Kattegat
•Et stenrev ved Lyø W Flak i Lillebælt
• Et stenrev ved Helnæshoved Flak i Lillebælt   

-I mange år er der blevet fisket sten op fra havets bund til 
at bygge med. Havets dyr og planter mistede levesteder og 
fugle og marsvin mistede steder, hvor de kunne finde føde. 
Nu giver vi tilbage til naturen. Med stenrevene skaber 
vi bedre forhold for og passer bedre på det mangfoldige 
og vilde liv, der findes under havets overflade. Det er der 
brug for, og det er på tide, siger miljøminister Lea Werme-
lin.   Det er midler fra Natur- og Biodiversitetspakken fra 
december 2020 og fra Finanslovsaftalen 2022, der bliver 
brugt på at etablere stenrevene. Stenrevene omfatter 
finansiering for i alt ca. 35 mio. kr. og der er i vidt omfang 
tale om genopretning eller reetablering af tidligere stenrev, 
som er helt eller delvist forsvundet på grund af tidligere 
tiders stenfiskeri.

Flere stenrev placeres

Redigeret ved: Bruno Müller 

Nye undersøgelser i Lemvig Kommune har vist tegn på, at 
forurening med PFAS-stoffer i havet kan blive opkoncentre-
ret ved stormvejr og derefter spredes til det kystnære mil-
jø. Relativt lavt indhold i havvandet kan dermed medføre 
høje koncentrationer af PFAS i grundvand, overfladevand 
og jord.

I forbindelse med Region Midtjyllands undersøgelser af 
forurenede lokaliteter på Harboøre Tange var der flere 
fund af PFAS i grundvand ved en tidlige losseplads ved Thy-
borøn. Dette medførte yderligere prøvetagning, hvor der 
blev påvist PFAS i bl.a. drænvand under Thyborøn by samt i 
vand fra søer og fjorde, som er beliggende tæt på havet.

PFAS i havet – en kilde til forurening ved det 
kystnære havvand og fjorde?
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Næstformand Erik Andersen og kasserer Arne Præstegård 
havde valgt til årsmøde 2005 at fratræde
efter mange års virke i Dansk Fritidsfiskerforbund!
På vegne af alle i forbundet siger jeg tak til begge for en 
stor indsats og god "vind" fremover.

Som ny kasserer valgtes Bjarne Christensen. Bjarne er ud-
dannet elektriker og var været i Søværnet i 25 år.
I dag producere han termoglas. Han er medlem af Vend-
syssel Fritidsfiskerforening, hvor han har været kasserer i 6 
år.

Velkommen Bjarne. Som ny næstformand valgtes Erling 
Frahm, 67 år. Inden sin pension var Erling projektchef i 
NESA.
Han er medlem i Nordsjællands Fritidsfiskerforening, hvor 
han har været kasserer i fem år. Erling har i DFF et par år
varetaget områderne Miljø og Friluftsrådet, samt udvalget i 
Fiskeridirektorat, for tildeling af licenser til bierhvervsfiske-
ri. Velkommen til Erling.

Bruno Müller - Formand

Det skrev FRITIDSFISKEREN for 17 år siden!
Nogen gik – andre kom!

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND
Fritidsfisker

Hvis du ønsker at være i en organisation med god udvikling, 

så meld dig ind som over 2100 andre fritidsfiskere.

Vores målsætning er at samle fritidsfiskerne i Danmark.

www.fritidsfiskerforbundet.dk 
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I Danmark er der aldrig langt til vandet. Her ligger der et 
stort potentiale i at skabe mere friluftsaktivitet. Friluftsrå-
det ønsker derfor at forbedre befolkningens muligheder 
for at dyrke friluftsliv i tilknytning til vand. Der kan ydes 
støtte til dels lokale projekter, dels udviklingsprojekter af 
national relevans.
Lokale projekter - Der gives støtte til projekter, der under-
støtter eller igangsætter friluftsaktiviteter i direkte til-
knytning til vand - dvs. ved landets kyster, strande, havne, 
fjorde, søer og åer.

Har du spørgsmål?
Er du i tvivl, om dit projekt falder inden for temaets for-
mål? Eller ønsker du vejledning til din ansøgning?   Så er 

du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) 
eller tilskud@friluftsraadet.dk Det kan fx være faciliteter, 
som understøtter friluftsaktiviteter og adgang til vandet. 
Det kan også være udstyr til vandaktiviteter, lokale for-
løb om sikkerhed og vandtilvænning, eller formidling af 
naturen under vandoverfladen. Der er fokus på at støtte 
projekter, der imødekommer flere forskellige brugergrup-
pers behov i det samme område (såsom grej og faciliter 
til fælles brug) eller projekter, der fremmer aktivitet på 
vandet hele året rundt. Det er et krav, at projektet baserer 
sig på aktiviteter i det fri.  

Friluftsrådet sponserer 50 millioner kroner                                                                       
-ønsker at forbedre befolkningens muligheder for at dyrke 
friluftsliv i tilknytning til vand.

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

Sådan tjekker du din oppustelige redningsvest

•  Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du 
kan folde den sammen igen.
•  Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskif-
tes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må 
højst mangle to gram.
•  Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel, udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den 
også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen - hvis den er blød, skal den udskif-
tes.
•  Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
•  Blæs vesten op gennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasse-
res. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
•  Montér automatikudløser og CO2-patron. Montér en automatikudløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-pa-
tron i udløserenheden.
•  Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Notér årstallet for, 
hvornår du har givet vesten et tjek, med vandfast tusch på ydersiden af vesten.
•  Hvis du er i tvivl om, hvordan du tjekker vesten, kan du sende den til autoriseret service.
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Heldigvis er emnet ikke noget vi tit har brug for og til daglig tænker fritidsfiskerne ikke særlig meget over det.
Vi tager emnet op her i bladet med formålet, - at hvis dine begunstigede står i situationen, så må det være indlysende at 
også dette skal være   ”på plads”!
Det skylder vi hinanden og her har jeg taget de mest elementære betingelser og regler.
Jura kan være en ”Jungle”, og er er der mere som du har behov for at vide, bør du kontakte, forbundets forsikringskon-
takt-person, forsikringsselskabet eller en advokat. Sidstnævnte for egen regning.

Ordningen i Forbundet 
Ordningen i Dansk Fritidsfiskerforbund er i sammenhæng med Dødsulykkesforsikringen på 200.000,- kr. og det vil sige at 
både forsikringen og begunstigelsesordningen er betalt gennem dit kontingent.

Daglig kontakt i vores forbund, er kontaktpersonen Brian Bagger fra Forretningsudvalget. 
Begunstigelsen handler om at tage stilling og det er en aftale om, hvem Forsikringsselskabet Codan ved din eventuelle 
druknedød skal udbetale pengene til i.flg. en udfyldt blanket!  

Hvem skal have pengene?
Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem. Så ved du, at de går til de 
rigtige personer ved din død. 
Hvis ikke du tager stilling, går pengene til ‘nærmeste pårørende’.

Det drejer sig om tryghed for efterladte
Der er flere forskellige former for begunstigelse, og derfor er det vigtigt, at du overvejer dine muligheder og tager stilling. 
Det kan være en god økonomisk hjælp for dine efterladte og begunstigede. Det vil give dig tryghed for dig at vide, at de 
rette efterladte får økonomisk hjælp til at komme videre, hvis det tragiske skulle ske med dig som medlem.

Udbetaling ikke kun ved drukning!
Bemærk at det ikke kun er ved drukning at der kan udbetales forsikring, men læs, vejledningen igennem på forbundets 
hjemmeside under ”Forsikringer”, inden du udfylder blanketten. Blanketter indsender du på mail eller ringer først til 
Brian Bagger, hvis du har brug for rådgivning om begunstigelse, det gør du på mail brbagger@live.dk  eller telefon  23 60 
20 80
Blanket til udfyldelse finder du på hjemmesiden  www.fritidsfiskerforbundet.dk
    
Vigtigt Nyt! 
I forsikringsbestemmelserne præciseres det at redningsvesten skal bæres under sejlads! Hele året!  

Fritidsfisker! Hvem kan eller vil du tilgodese

Vores tyske lystfiskere helt glemt de nye regler for hvor 
mange torsk man må vriste ud af områdets fiskevand. 
De nye regler fra 2017 giver ret til at fange og ilandbrin-
ge 5 torsk pr. mand, men fiskefeberen havde grebet de 
tre, så i stedet for de tilladte 15 torsk for tre mand, hav-
de de fanget 41 torsk. Så den nette sum af næsten 366 
kroner pr. torsk, måtte lommeulden vendes flere gange 
og det helt uden torsken kom med hjem til Tyskland.                                                              
Det skriver Sønderborg Nyt efter at have talt med det dan-
ske politi, der havde æren af, at fange de tre formastelige 
fra Tyskland, der hver måtte indkassere en bøde på 5.000 
kroner.
Lystfiskere har fra starten af 2017 fået et loft på hvor 
mange torsk man må hjemtage.Der er max. 5 stk. torsk pr. 
mand, dog kun 3 stk. i februar og marts, hvis man fisker 
i vestlige Østersø. Reglerne gælder også når man er ude 
med en turbåd.   

Tyske lystfiskere fik straks-bøde på 15.000 kr                                                            
Det idylliske lystfiskerparadis Dyvig på Nordals, er et yndet sted for 
tyske lystfiskere og forleden heller ingen undtagelse for 3 tyskere.
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Det er den svenske Hav- og Vattenmyndighed, der nu 
indfører forbundet mod fiskeriet efter ål i de kystnære 
svenske områder mellem den 1. november og 31. januar. 
Forbuddet forventes at reducerer det svenske ålefiskeri 
med yderligere 22 procent.
Beslutningen fra HAV er taget efter en høringsrunde blandt 
intersenter, som fiskeriorganisationerne samt offentlige 
institutioner og andre interessegrupper med tilknytning til 
fiskeriet, skriver Ingemar Berglund som leder af afdelingen 
for fiskeriforvaltning på havet i Sverige, i en pressemedde-
lelse.
Beslutningen om lukning for ålefiskeriet i de tre vintermå-
neder, skal ses i forhold til at EU´s fiskeriministre i 2018 
har besluttet nye regler til beskyttelsen af den truede 
ålebestand. Det er derfor op til HAV, at implementerer EU 
forordningen på åleområdet. 

Små ål fritages
Små ål under 12 centimeter og fritidsfiskeriet samt ålefi-
skeriet i Middelhavet fritages for reglerne. Regler der ellers 
totalt forbyder fiskeri efter ål i havet i de tre vintermåne-

der, november, december og januar. Områderne omfatter 
alle EU-farvande i det nordøstlige Atlanterhav, herunder 
Østersøen, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.
Ingemar Berglund begrunder valget af de tre vintermåne-
der som ålefri med, at man har taget højde for virkningen 
på svensk fiskeri, set i forhold til den forventede effekt for-
buddet har på hele ålebestanden. Man forventer ligeledes, 
at forbuddet vil reducerer det svenske ålefiskeri med 22 
procent, svarende til omkring 35 tons ål i alt. 
Den europæiske ål er én og samme bestand, der er klassifi-
ceret som en truet art. Helt tilbage i 2007 besluttede EU en 
forordning der fremadrettet skulle styrke og beskytte den 
europæiske ålebestand. Målet var at mindst 40 procent 
af den mængde blankål der blev produceret, skulle have 
chancen for at udvandre og dermed overleve. For at nå det 
ambitiøse mål, blev det besluttet, at hvert EU land skulle 
have en egen national åleforvaltningsplan for ålen. 

Sverige forbyder ålefiskeri fra november 
til januar

Det er DTU’s nye »Dana V«, havforskningsskib, der skal af-
løse gamle »Dana«, der nu har begyndt sin rejse, mod den 
endelige tegning og design af det fremtidige topmoderne 
danske forskningsskib. Ansøgningsfristen for at være med i 
entreprisen er sat til torsdag den 25. august 2022.
Så nu er det nye havforskningsfartøj »Dana V«, DTU’s nye 
kommende forskningsskib for alvor ved at tage form, nu da 
designfasen er sendt i udbud.
I en kommentar til nybygningen, som nu er i udbudsfasen, 
siger institutdirektør og skibsreder for Dana, Fritz Köster. 
»Jeg er meget glad for, at vi er nået hertil. Offentliggørel-
sen af designudbuddet er et vigtigt skridt i processen med 
at skabe og bygge et nyt havforskningsskib. Og med det 
design, der skal projekteres, kan vi glæde os til at få et nyt 
top-moderne og multidisciplinært forskningsskib,« siger 

institutdirektøren. Det hele støttes af bidrag fra både DTU 
og den danske stat samt fondene A.P. Møller og Hustru 
Chastine McKinney Møllers Fond samt Orient’s Fond. 

Forskningsskib i udbud

Stillehavsøsters på vej mod nordlige farvande
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er et eksempel på en 
invasiv art, der ved høje tætheder danner rev-lignende 
strukturer, og forringe miljøet. Arten, der oprindeligt 
kommer fra Japan og Sydøstasien, breder sig nu hastigt i 
Norden.
Norske, danske samt svenske forskere er derfor gået 
sammen om en opdateret videnbase om denne invasive 
stillehavsøsters. De foreslår fælles metoder til kortlægning, 
overvågning og fjernelse af disse.
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Læg mærke til skiltene i havnene….  
 
Med budskaber som ”Husk dem, der holder af dig” og ”Ingen bestemmer, om du skal fiske 
med vest – men gør det alligevel”, slår Søsportens Sikkerhedsråd endnu en gang et slag for 
vigtigheden af redningsvesten. 
 

 
 

   
 

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



Til dig der ønsker at
være medlem!

Dit medlemskab er vigtigt!

Vi kæmper for vores ret til at fiske med
garn m.v.

Vi kæmper mod urimelige fredninger af
bl.a. skarv og sæler

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

Dansk Fritidsfiskerforbund
Medlemskontoret
Tlf. 2180 3612
Mail: bcnr1@webspeed.dk 

FRITIDSFISKER
Er du fritidsfisker?
Så kontakt os og få gavn af de mange fordele 
vi har,ved at være sammen i et landsdækkende 
forbund.

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

Mail:_____________________________
I mit medlemskab ønsker jeg at være 
medlem i lokalforeningen:                                  

_________________________________

Kære medlem!

Deltag aktivt i forbundets medlemskampanger!
Klip denne annonce ud og tag den med på havnen, 
klubhuset, bådebroen o.s.v., hvor der eventuelt er 
fritidsfiskere der ikke er medlem i din lokalforening.

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør
være organiserede

• Vi er over 2100 medlemmer  
• Vi har 19 Lokalforeninger
• Vi er et godt organiseret forbund
• Vi har landets billigste forbundskontingent
• Forbundsbladet udkommer gratis 5 gange årlig
• Vi har mange oplysninger på forbundets 
hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk 
• Kurser i syning af garn og ruser
• Vi tilbyder en af landets billigste bådforsikringer
• Alle medlemmer er gratis dødsulykkesforsikret for 
200.000,- kr. under fiskeri og under til,- og fra 
havnen eller pladsen
• Vi varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige 
udvalg
•Alle nye medlemmer er kontingentfri det 1' halve år

Kontakt os på tlf. 2180 3612 og få oplysninger, eller 
send blanketten, og du vil modtage al materiale vedr. 
medlemskabet.


