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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

Et valg står for døren! 
Når disse linjer skrives!
Måske har vi en ny Statsminister 

i Danmark. Det korte af det lange 
er, at der ofte i forbindelse med 
valg også ofte kommer en ny mi-
nister for de forskellige departe-
menter i forbindelse med et valg. 
Vi Fritidsfiskere har over de sidste 
to regeringer haft en del ministre.                                                                         
Så noget nyt er det ikke for os.  
Problemet er mere at alt lovgiv-
ningsarbejde bliver sat i stå når 
der er valg eller skiftes minister, 
og det kan vi mærke.
Det tager lang tid at starte det 
hele op igen efter et ministerskif-
te, eller et valg. Nu må vi sætte 
os ned og vente på at det hele er 
afgjort, stemmerne talt op, og så 
ser vi hvad vi får.
Fisketegnet oplevede en opblom-
string i forbindelse med Corona-
ens hærgen i landet.
Denne stigning har desværre for-
taget sig igen, og hullet i kassen 
vokser. Der skal nu være dis-
kussioner i §7 udvalget omkring 
økonomi, og hvilket projekter der 
skal bespares. 
Som altid er der fokus på om 
udsætningerne skal beskæres, 

eller om mandetimerne i diverse 
projekter skal beskæres. Ofte er 
besparelserne fundet gennem 
ubrugte projektmidler, eller 
opgaver bliver udskudt til det 
efterfølgende år. I virkeligheden 
er løsningen nu og her, at også 
pensionister der fisker med stang, 
begynder at indbetale fisketegn. 
Altså det vi kalder Lystfisker-
tegn. Pensionister der fisker som 
Fritidsfisker, betaler allerede. 
Hvorfor skal nogen friholdes?
Dette bliver en af opgaverne vi 
skal have overbevist en ny/gam-
mel minister for fiskeriet om efter 
valget.

I ønskes alle en Glædelig Jul, og 
et Godt Nytår 

Formanden.

Hans Erik Johannessen, Skive Fri-
tidsfiskerforening er indtrådt og har 
deltaget i forretningsudvalgsmødet 
torsdag d. 25. august. 

Vi hilser velkommen og ser frem til et 
godt samarbejde fremover.
Venlig hilsen Forretningsudvalget

Suppleant indkaldt til 
Forretningsudvalget.
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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

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

Kommende aktiviteter i forbundet:
Næste § 7 udvalgsmøde er d. 29. november 2022
Næste forretningsudvalgsmøde er d. 17. januar 2023
Næste Årsmøde er berammet til lørdag d. 18. marts 2023. De delegerede er lokalformændene og særlige deltagere fra 
lokalforeningerne.

Spøgelsesgarn
Man planer nu på at indsætte en kutter der kan løfte de tunge spøgelsesgarn i Limfjorden. Det vi læserne høre nærmere 
om.

Dødsulykkesforsikringen
Vedrørende Dødsulykkeforsiringen under fiskeri. Ud over at det normalt at nærmest pårørende der skal have udbetalt 
forsikringssummen,- så læs på side 31 og side 32 om Begunstigelseserlklæringen om hvem der eventuelt skal have forsik-
ringssummen udbetalt i stedet.

Udsætning af åleyngel
Vi er alle kendt med udsætninger af åleyngel i vore 
lokalforeninger og at det er først og fremmest en 
måde til at opretholde et lokalt fiskeri. Det siges at 
åleudsætningerne har ingen nævneværdig effekt på 
gydebestanden?
ør vores tid og i begyndelsen af 1900-tallet har man 
flyttet åleyngel fra områder med stor tæthed til områ-
der med lav tæthed. Det spørgsmål der engang i mel-
lem dukker op hos vore medlemmer er,- Hvor længe 
varer det fra udsætningen til det er en ”Mål-ål” ?.
Spørgsmålet blev rejst i forretningsudvalget,- og her 
var svaret ca. 2 år!

Send hovederne ind til DTU AQUA
Det sidste tiltag fra DTU Aqua der har et udstrakt samarbejde med fiskerierhvervet og fritidsfiskere i forbindelse med 
dataindsamling, - det er at til næste år vil man indsamle et antal hoveder af de fiske vi fanger og som man beder om af få 
indsendt. Årsagen er en kommende databehandling af alderen på fiskene,- der opnås  ved at undersøge ørestenene, og 
som der giver en nogenlunde sikker visning af alderen.

Kommer der stigning på Fisketegnet?
”Rygternes meldecentral” har hørt at der planes på en stigning af Fisketegnet til 330 kr. årligt

Udskiftning i § 7 Udvalget
I § 7 Udvalget har der været udskiftning efter at Josianne Støttrup er gået på pension. Dog vil hun fortsætte med at ar-
bejde med særlige opgaver i organisationen. Hendes tidligerstilling varetages af Michael Van Deurs.

Fiskeri i saltvand - lokale regler 
Vi har omkring først i september modtaget de nye og opdaterede foldere omkring fiskeregler herunder regler for under-
vandsjagt og afstandsregler til andres fiskeredskaber.  
Læs det under DTU Aqua – Fiskepleje: Regler for fiskeri i danske farvande, Kolding Fjord, Hjarbæk Fjord, Ferring Sø, Als og 
Sundeved, Farvandet ved Hals, Frederikshavn, Kalø Vig & Ebeltoft Vig, Randers Fjord, Ringkøbing og Stadil fjorde, Limfjor-
den nordvestlige område, Kilen ved Struer, Nissum Fjord og Felsted Kog, Lønnerup Fjord, Mariager Fjord - Fiskepleje.dk

Midtersiderne retter focus på reglerne og LIGE TIL AT TAGE UD AF BLADET! 
I denne udgave af FRITIDSFISKEREN kan du tage disse 4 sider ud og se regler 
om Fritidsfiskeri!
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Rønnerhavnen-Frederikshavn. Rønnerposten nr. 4. 2022 er kommet i bladkasserne på havnen.
To millioner til at løse ålens mysterium  

Fritidsfisker! Bliv organiseret med fordele!   
”Lukkeperioden for ålefiskeri” 

”Tilskud fra Friluftsrådet” 
” Referat af § 7- udvalgsmøde d. 28.6.22”

Fiskeplejemidler
”Bundskrabende redskaber” 

Knap 1.8 millioner åleyngel sat ud
Referat fra møde i § 7-udvalget den 18. november

Den sidste ål
Rønnerhavnen Frederikshavn  Rønnerposten er kommet i bladkasserne på havnen 

Dagsorden for næste møde i §7-udvalget  
Europæiske ål har en høj værdi  

” Offentlig møde om hummerfiskeri i Limfjorden”  
Fiskeplejemidler  

Opdrætter Pighvar  
Er fritidskerne et sært folkefærd?  

Fredet skarv æder fiskene  
 Norge lukker fjorde for at rense for gamle fiskeredskaber

Én milliard kr. til beskyttelse af havet  
Fritidsfiskerne samarbejder om opdræt af Pighvar  

Udsætning af pighvarreyngel fra lokale fiskestammer er kommet et skridt videre  
Svømmevesten er ikke en redningsvest! 

Produktionsplan Fritidsfiskeren 2022
Du må aldrig ændre skibets eller bådens navn  

Fisk må flytte langt væk ved hedebølger i havet  

Denne oversigt viser i begrænset omfang det som har været aktuelt i FRITIDSFISKEREN 
siden i blad 3 & 4 – 2022 - Se det under nyheder på Startsiden

Nyt på forbundets hjemmeside!

Vi går meget op i at fremvise nyheder på vores hjemmeside
De fleste medlemmer og samarbejdspartnere forventer at vi har en hjemmeside. Hvor vi mere end nogensinde 
sigter på at vi vil være i stand til at finde oplysninger om fritidsfiskeri fra alle vinkler.
Det viser interessen med, at ca. 200.000 besøgende der har været på hjemmesiden i de sidste fem år! 
Medlemmerne og vores omgangskreds forventer at vi har en professionel, moderne og brugervenlig hjemmeside, 
fordi det er et vigtigst værktøj, hvor alle kan få information og forskellige oplysninger om vores forbund og fritidsfi-
skeri. 

Det kræver plads!
Derfor lægger vi en del stof fra bladet over på hjemmesiden, - og alligevel bevarer vi det stof i bladet som er mere 
vigtigt og knap så pladskrævende, - men at vi respekterer vore medlemmer med at de helst vil have et blad ”i 
hånden”. I det hele taget får vi på denne måde, væsentligt mere stof publiceret til vore medlemmer og andre, når 
vi med det forskellige stof som vi sender i tryk eller lægger på hjemmesiden. Det betyder at man altid kan finde os, 
når som helst og hvor som helst. Husk! Bladet og hjemmesiden er lavet af medlemmer og til medlemmerne!
Det er din mulighed for at deltage med indlæg, som vi hilser velkommen!
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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  

8



Limfjordsrådet
Redigeret v. Bruno Müller

I starten af september i år afholdt Rådet et møde i 
Ålborg, hvor 24 Rådsmedlemmer deltog.
Læs om et af de vigtige punkter angående Sæl og Skarv

Sæl og Skarv tema   
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet drøfter 
de faglige oplæg Baggrunden om Sæler og Skarv er begge 
arter, som ofte kaldes ”konfliktarter”. 
Også i Limfjordsområdet er der løbende en debat om 
forvaltningen af arterne og konflikter med menneskelige 
interesser, herunder deres påvirkning af fiskeriinteresser 
og fiskebestande. Både Sæl og Skarv er dog også hjem-
mehørende arter, som Danmark har en forpligtelse til at 
bevare. 

Samtidig er Limfjorden som økosystem i ubalance (også 
uden sæl og skarv), på grund af dårlige miljø- og naturfor-
hold. Målet i den statslige forvaltning er derfor at få gen-
skabt en naturlig balance, hvor sæler og skarv fortsat er en 
væsentlig del af økosystemet. Hvad er op og ned i debat-
ten,- og hvordan er fiskebestandene i fjorden og vandløbe-
ne påvirket,- og  hvem har ansvaret, og hvilke muligheder 
er der?  Det tager vi hul på med dette faglige indlæg som 
oplæg til drøftelse.

Niels Jepsen fra DTU Aqua kommer med et oplæg efter en 

introduktion til emnet af sekretariatet.
Limfjordsrådet drøftede oplæggene, ikke mindst med bag-
grund i Niels Jepsens hovedkonklusion: Reducer nærings-
stoffer og skyd sæler og skarver. I drøftelserne kom flere 
forslag frem på baggrund af en generel stemning om, at 
der bør gøres noget. Limfjordsrådet har for en del år siden 
haft temaet oppe, og ikke meget er sket siden.  Forslag 
til handlinger i debatten var bl.a.:  Ministerhenvendelse 
-Pressemeddelelse  Henvendelse EU om reglerne.
Der skal sættes ind over flere områder; både iltsvind, miljø-
forhold og også og skarv 
Der skal handles på sæl og skarv-problematikken. Forsøg 
i Fjorden (det bør vi være med til at undersøge mulighe-
derne for) Pas på at det ikke bliver en sovepude for ikke 
at gøre indsats omkring næringsstoffer. Det er ærgerligt at 
vores Havørred Limfjorden ikke får den effekt og udbytte 
som det fortjener og for de penge vi i kommunerne har 
kastet i det!

Formanden samlede op på debatten: Vi vil jo ikke stoppe 
vores kamp for næringsstoffer og efterfølgende udformer 
vi brev til minister, plus presse og løfter gerne problemet 
højt op.
Sekretariatet supplerede med faglig bemærkning om, at 
det er vigtigt at skelne mellem vandløb, søer og fjorde i 
forhold til årsagssammenhæng.
Niels Jepsen tilsluttede sig denne bemærkning. Sekretaria-
tet følger op på de handlingsorienterede dele af debatten 
for at se, hvordan de kan konkretiseres.

Torben Lind

Mob.:3070 7338 

Mail: lind@post5.tele.dk

PIBER KØBES
Samler søger brugte og nye piber og / eller pibesamlinger.

Stand underordnet!
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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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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
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Erklæringen udfyldes og sendes til: 
Codan Forsikring, Support Sundhed, Gl. Kongevej 60, 1790 København V  
supportsundhedkul@codan.dk eller fax 33 55 21 76 

Begunstigelseserklæring for Kollektiv ulykkesforsikring  
Policenummer ___________________________________ 
 
 
Forsikret medarbejders navn 
 
 

CPR nr. 

Adresse (Vej, nr.) 
 
 

Postnr. og by 

 
Uanset bestemmelsen i ”Kollektiv Ulykke Forsikringsbetingelser - Dødsfaldsdækning ved 
ulykkestilfælde” pkt. 2, ønsker jeg at begunstige de med ”X” markerede personer: 
 
 Min samlever (sæt kryds) – som jeg har fælles bopæl med på indsættelsestidspunktet – og som ikke 

er min ægtefælle eller barn. 
Samlevers navn 
 
 

Samlevers CPR nr. 

Såfremt min samlever dør før mig, er mine nærmeste pårørende begunstigede. 
 
Hvis du ønsker at indsætte din samlever som begunstiget, bedes du tage stilling til, om begunstigelsen skal 
bortfalde, såfremt den fælles bopæl ophører: 

 
 Denne begunstigelse skal bortfalde automatisk, hvis den fælles bopæl ophører, med mindre dette 

skyldes institutionsanbringelse (herunder ældrebolig). 
 Denne begunstigelse skal ikke bortfalde automatisk, hvis den fælles bopæl ophører. 
 
 Andre personer (sæt kryds) – du kan begunstige flere navngivne personer, som i så fald deler 

pengene lige. 
Navn 
 
 

CPR nr. Familiær relation 

Navn 
 
 

CPR nr. Familiær relation 

Navn 
 
 

CPR nr. Familiær relation 

Såfremt én af de navngivne begunstigede dør før mig, deles udbetalingen ligeligt mellem de efterlevende 
begunstigede. Dør alle navngivne begunstigede før mig, er mine nærmeste pårørende begunstigede. 
 
 Ingen begunstiget – udbetalingen sker til boet. 
 
 
 
 
 
Dato  Underskrift 
 
”Når du giver Codan Personoplysninger i forbindelse med en begunstigelseserklæring, giver du samtidig 
tilladelse til indsamling og behandling (herunder anvendelse og videregivelse) af dine Personoplysninger 
som beskrevet i vores Politik til Beskyttelse af Personoplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside 
eller tilsendes efter anmodning. Du gøres udtrykkeligt opmærksom på, at disse Personoplysninger kan blive 
videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU. Hvis du giver Personoplysninger om nogen 
anden person, erklærer du, at dette sker med den pågældendes tilladelse eller anden bemyndigelse.” 
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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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Lange stropper til redningsvesten

Tekst: Bruno Müller
Foto: Privat

Han har gennem tiden haft et problem med stropperne på 
hans redningsvest, i det at de er for korte.
Han fortæller til FRITIDSFISKEREN at besværlighederne gør 
det ikke bedre når han i perioder har en uldtrøje under 
flydedragten,- og så fylder det ekstra!    
Uden et godt åndedræt er mange ting besværlige, og for 
dem som det går ud over, er der ingen tvivl om at kroppen 
lider når vejrtrækningen ikke er optimal for fritidsfiskeren 
og andre. Så lider man unødvendigt!
Da jeg er med Søsportens Sikkerhedsråd, rettede jeg pro-
blemet til Sten Emborg der er afdelingschef.
Her havde man nogle gange hørt om problemet, men at 
man nu efter denne henvendelse ville tage sagen op.
Efterfølgende har vi gennem leverandøren fået tilsendt en 
redningsvest med lange stropper og som læseren kan se 
på billedet,- er det den Johnny Paulick har på.

Ansvarsforsikring er frivillig
Tekst: Bruno Müller

Flere medlemmer har spurgt, om det er lovpligtigt at have 
ansvarsforsikring på en båd.
For de fleste af vore medlemmer er svaret nej, men hvis 
der er tale om en planende båd, som kræver speedbådskø-
rekort, er sagen en anden!
Søloven blev ændret d. 15. maj 2018. Som følge heraf, skal 
alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, 
vandscootere og lignende fartøjer have en ansvarsforsik-

ring. Føreren skal under sejlads kunne fremvise et certifikat 
som dokumentation på, at båden er ansvarsforsikret iht. 
kravene i Søloven.
Lovpligtig eller ej, så siger det sig selv, at det er en rigtig 
god idé at have sin båd ansvarsforsikret. Det er meget, me-
get billigt. Særligt i tilfælde af personskade, bliver erstat-
ningssummerne store og, i mange tilfælde, ubetalelige for 
almindelige mennesker. 
Det skal tilføjes at mange større havne, har en kollektiv 
ansvarsforsikring indbygget i medlemskabet.

Johnny Paulick har problemer med vesten
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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

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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Nyt fra medlemskontoret
Siden sidste blad er der kommet 32 nye medlemmer! Vi siger velkommen til alle!

Bjarne Christensen

LOKALFORENINGER

Lokalforeninger! Husk når I planlægger et lokalt arrangement!
Vær venlig at sende omtale til bladet,- både før og efter arrangementet, så de andre lokalforeninger kan se det og even-
tuelt kan få inspiration.
I får hjælp til opsætningen af teksten og billeder på en side i bladet! Er der spørgsmål eller andet, er I velkommen på 
Tlf. 23 45 81 87 eller bruno@knudensvej82.dk  Hilsen Bruno

Af pladshensyn!  Se det omfattende referat fra § 7-udvalgsmødet på hjemmesiden www.fritidsfiskerforbundet.dk

I sommeren 2021 blev jagten på spøgelsesnet i Limfjorden for alvor sat ind. Og det er skræmmende mængder, som kom-
mer op af fjorden.
Da projektet sluttede i marts 2022 havde lokale fiskere samlet ca. 40 tons spøgelsesnet op af fjorden.
På kortet ovenover kan ses, hvilke områder af Limfjorden fiskerne har ryddet op i.
Denne indsats er et resultat af et tæt og godt samarbejde mellem myndigheder og en bred kreds af interessenter på 
fiskeriområdet.
Jagten på spøgelsesnet slutter dog ikke her. Der er nemlig afsat 9 mio. kr. til nye indsatser mod spøgelsesnet i danske 
farvande, hvor der særligt vil være fokus på Limfjorden.
Lad os fortsætte det gode samarbejde: 
Aquatic Science and Technology - MSc Eng - WWF Verdensnaturfonden - KIMO Denmark - Levende Hav - Dansk Amatør-
fiskerforening - Dansk Fritidsfiskerforbund - FSK. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri-PO - Limfjordsrådet

Nordvestjysk FF går aktivt ind i jagten på spøgelsesnet
Tak til alle vores medlemmer for jeres aktivitet indtil nu. Fortsæt det gode arbejde. Arne Rusbjeg,formand

Fødevareministeriet - JAGTEN PÅ SPØGELSESNET I LIMFJORDEN 
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Tekst og foto: Bruno Müller
 
I september blev en tom jolle set ”Parkeret ud for Frede-
rikshavn!”
Det blev hurtigt opklaret at jollen var tom og efterfølgende 
blev en større eftersøgning startet med Marinens Hjemme-
værns fartøj, to redningsbåd fra hhv. Skagen og Sæby  og 
en redningshelikopter.
Det viste sig at føreren af det forladte fartøj, var gået om-
bord hos en makker og så var sejlet med ham til Frederiks-
havn.

Da han sammen med makkeren returnerede, undrede de 
sig over al den ”trafik” på havet,- og tæt på hans jolle
Redningsaktionen blev afblæst, da det blev opklaret hvor-
dan det forholdt sig med mandens færden og ophold 

Tom jolle slog alarm

Denne gule mærkat på joller kan spare mange 
penge, tid og kræfter!               

Når nogen spotter en herreløs båd, jolle, kano eller kajak, 
der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, 
at ejermanden er druknet. Men det er langt fra altid tilfæl-
det. Værnsfælles Forsvarskommando (det tidligere Søvær-
nets Operative Kommando) har i gennemsnit 73 aktioner 
om året, hvor man ikke kan konstatere en søulykke. Med et 
simpelt mærkat på vandudstyret kan de unødige eftersøg-
ninger undgås. 
Blæsten river indimellem joller, kanoer, kajakker og både 
løs fra deres fortøjninger, så de driver ud på vandet. Ser 
man en drivende kano, er den første tanke, om der er sket 
en ulykke, hvor en person er forsvundet i vandet. Så slår 
man naturligvis alarm, men den unødige ængstelse og 
ressourcerne til eftersøgningen kan nemt spares.
 - Hvis ejeren sætter vandfaste mærkater på sit vandudstyr 
med kontaktinformationer, kan man ringe til ham, hvis 
en tom båd findes drivende på vandet. På den måde kan 
ejeren hurtigt hjælpe med at bekræfte, at der ikke er sket 
en ulykke, hvor personer skal eftersøges. 

 Det tager to minutter at skrive sine kontaktinformatio-
ner og sætte mærkaten på, og det kan altså spare mange 
unødige bekymringer og ikke mindst mange ressourcer for 
samfundet, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søspor-
tens Sikkerhedsråd.

Bestil et gratis klistermærke til dit vandudstyr
TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando står bag 
Operation Sømærkning, som er et gratis, vind- og vandsik-
kert mærkat med personlige kontaktoplysninger. 
Mærkatet er gratis og kan bestilles på trygfonden.dk.

Sejlsikkert er et samarbejde mellem TrygFonden og Søspor-
tens Sikkerhedsråd, der skal højne sikkerhedskulturen til 
søs. Læs mere sikkerhed til søs på sejlsikkert.dk 

Mere information! Kontakt Sten Emborg, specialkonsulent 
i Søsportens Sikkerhedsråd -Tlf. 50 52 92 90

Undgå at din drivende båd sætter en unødig 
eftersøgning i gang
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Under høringen om indvirkningen af skarvprædation 
på fiskebestandene, fremlagde en bred vifte af fagfolk, 
organisationer og videnskabsfolk deres synspunkt om 
spørgsmålet.

Det blev gjort klart, at skarven udgør en alvorlig trussel 
mod akvakultursektoren og rekreativt fiskeri samt biodi-
versiteten i floder, søer og endda saltvand i mange dele af 
Europa.
Fuglen, som har været beskyttet siden 1980’erne, er nu 
blevet en trussel mod selve den biodiversitet, vi så hårdt 
forsøger at beskytte.

Spørgsmål til kommissionen
Det fremgik at Kommissionen har den generelle opfattelse 
hos de panelmedlemmer, der deltog i høringen, og FN’s 
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation om, at skarven 
udgør en alvorlig trussel mod mange fiskearter?
Mener Kommissionen, at der er andre forklaringer end 
skarvprædation på det alvorlige fald i bestanden af stal-
ling-arter i hele EU? Normalt er forvaltningen af migreren-
de dyr, f.eks. fiskebestande, baseret på inddragelse af de 
lande, hvor dyrene findes i løbet af deres livscyklus. Mener 
Kommissionen, at forvaltningen af skarver kan håndteres 
uden multinationale planer eller EU-planer.

Svar fra kommissionen
Kommissionen vil gerne understrege, at selv om den ikke 
var inviteret til at deltage i mødet om »skarvprædation på 
fiskebestandene«, har dens tjenestegrene med stor inte-
resse deltaget i og nøje fulgt drøftelserne om skarven.

Skarver er en del af Europas oprindelige fauna og er be-
skyttet i henhold til fugledirektivet. Kommissionen aner-
kender, at skarven kan være en kilde til konflikt med andre 
interesser, bl.a. akvakultur og bevarelse af beskyttede fiske-
arter. I visse regioner kan nedgangen i stalling være forbun-
det med skarvens jagt. Det anerkendes i de strategiske ret-
ningslinjer for bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur 
i EU[2], som Kommissionen vedtog i maj 2021, at rovdyr 
kan være en udfordring for akvakulturen. Derfor vil den 
kommende vejledning om miljøpræstationer i akvakultur-
sektoren som ét af de tiltag, der nævnes i retningslinjerne, 
omfatte en kortlægning af god praksis for forvaltningen af 
rovdyr. Kommissionen har ikke planer om at udarbejde en 
EU-omspændende forvaltningsplan for skarven, da med-
lemsstaterne allerede har de værktøjer, der er nødvendige 
for at håndtere konfliktsituationer med skarver. Ifølge 
fugledirektivets artikel 9 kan medlemsstaterne nemlig af 
nærmere bestemte grunde fravige de strenge beskyttelses-
bestemmelser. Skarven æder mange fisk og skaber konflik-
ter. Den lever af fisk og er ekspert i fange fisk i forskellige 
typer vand, fra havområder til små strømmende vandløb. 
Fuglene bevæger sig ofte rundt mellem forskellige lande, 

og nu er der så mange skarv i Europa, at det skaber utallige 
konflikter pga. dens negative påvirkning af fiskebestande-
ne. Det er nu almindeligt anerkendt, at problemerne er 
vanskelige at håndtere uden internationalt samarbejde.                                                                                                                                      

Den største udfordring for EU-landene er at styre skarven, 
så fiskebestande og fiskeri beskyttes samtidig med, at 
kravene i fugledirektivet og habitatdirektivet er opfyldt.

EU-kommissionen om skarvproblemet!
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

Hvad gør man, når man gerne vil have flere fritidsfiskere 
til at tage vesten på og tænke på sikkerheden, når de er 
på vandet? Skal man løfte pegefingeren, bruge galgenhu-
mor eller tale til samvittigheden?

Det ville de gerne vide i Søsportens Sikkerhedsråd, og der-
for blev alle fritidsfiskere opfordret til i løbet af sommeren 
at give et bud på. 
- Vi har prøvet med forskellige indsatser gennem årene 
for at få flere til at bruge vest. For nogle år siden var det 
budskabet om at ”undgå at ende som fiskeføde”, der træk-
ker på den sorte humor. Vi har også brugt mere rationelle 
budskaber og appelleret til skipperansvaret og til fælles-
skabsfølelsen med ”Tag vesten på, så ses vi igen”. Men vi 
har aldrig spurgt fritidsfiskerne, hvad der vil virke på dem.
Hver sommer hænger havnefogeder i hele landet de vel-
kendte orange plakater fra SejlSikkert op med en opfor-
dring til fritidsfiskere, fritidssejlere og andre, der bruger 
vandet, om at huske vesten. Og hvert andet år i begyndel-
sen af efteråret bliver der gennemført optælling af red-
ningsveste i havne over hele landet – og de viser, at der er 
plads til forbedringer. 
I 2020, hvor den seneste optælling er fra, bar 45 pct. Af 
fritidsfiskerne vest. Det er en stigning i forhold til de fore-
gående år, men der er jo langt til, at 100 pct. Af fiskerne 
bruger vest Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd i Søsportens Sikkerhedsråd. 
- Jeg tror ikke, at fritidsfiskerne er i tvivl om, at det er godt 
at bruge vest, men der er alligevel noget, som afholder 
en del fra at gøre det. Derfor kunne vi godt tænke os at 
blive klogere på, hvad der trigger fritidsfiskerne, så vi kan 
få deres opmærksomhed. Derfor satte vi fire plakater til 

afstemning, hvor budskabet var det samme, men måden at 
kommunikere det på, var forskellig.
- Det viser sig, at halvdelen foretrækker en omsorgsfuld 
tone, der også prikker lidt til samvittigheden ved at minde 
om, at familien holder af dem og gerne vil have dem hjem 
igen. Der er også mange, som kan lide den morfaragtige 
humor, hvor man trækker lidt på smilebåndet, fordi det 
næsten bliver for plat. Der er færrest, som bryder sig om 
den rationelle eller sarkastiske tone, som også kan være 
lidt morbid, siger Sten Emborg.
- Det er resultater, som vi vil tage med os i de kommende 
indsatser, og jeg vil gerne sige tak til alle, som gav sig tid 
til at stemme og gøre os klogere på, hvordan vi i fremti-
den skal fange opmærksomheden, når vi gerne vil ud med 
vores vigtige budskaber. 

Sådan fordelte stemmerne sig: 

Fritidsfiskerne vil gerne tales til med kærlighed

Tema Antal stemmer Stemmer i %

A, Kærlig tone 217 50%

B,  Fornuftig tone 19 4%

C, Humoristisk tone 138 32%

D, Hård tone 62 14%

Ialt 436 100%
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Dansk Fritidsfiskerforbund
Referat af forretningsudvalgsmøde torsdag den 25. aug. 2022 kl. 1200 på Dania Mariager. 
Til stede var: Arne Rusbjerg (Forbundsformand)  Finn Frandsen (Næstformand)  Bjarne Christensen (Kasserer)
Brian Bagger (Forsikringer)  Hans Bomberg (Miljø)  Bruno Müller (Bladet og hjemmesiden)  Niels Knudsen (Suppleant)  Hans Erik 
Johannesen (2. Suppleant)  Ib Jensen (Sekretær og referent)

1. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsordenen blev vedtaget.

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

3. Orientering ved formanden.
Formanden bød velkommen til mødet. Han oplyste, at der var udsat skrubber i Limfjorden, som var tilsat et kemikalie, der aktiverede 
noget i ørestenen, der efterfølgende kunne registreres. Der opfordredes derfor til, at man sendte hoveder ind til DTU-Aqua. I år vil 
der blive foretaget udsætninger af Pighvar på Sydfyn. 

4. Nyt fra diverse udvalg.

4.1. Fiskeriudvalget
Intet nyt, idet der ikke har været afholdt møder. 

4.2. § 7-udvalget
Møde har været afholdt, hvoraf det bl.a. fremgik, at der i forbindelse med perioden med Corona, havde været et opsving i salg af 
fisketegn. Salget af fisketegn er dog p.t. tilbage på normalt niveau. Der vil komme en regulering på fritidsfiskertegnet den 1. januar 
2023, som fremover vil stige til kr. 330,- Fisketegnet har ikke været reguleret siden 2012. Lene Jensen fra Fiskeristyrelsen indkalder til 
næste § 7 møde. Den 29. november er der aftalt møde i saltvandsudvalget. Den 23. november afholdes der møde i fiskeplejeudval-
get. 

Den 22. juni deltog Arne i et møde om forvaltningen af hummerfiskeri i Limfjorden, hvor der bl.a. bruges ”kinatejner”. Der ønskes 
generelt ændringer af kinatejnernes udformning, med forslag om en kinatejne (multi) med 17 indgangspartier og en ring med en dia-
meter på 6 cm i enderusen til udslip af ål. Der forslås, at der kun må anvendes fire tejner i stedet for de nuværende seks, idet tejner 
hovedsageligt fanger bedre end ruser. De nye regler om tejnernes udformning forventes træde i kraft enten den 1. januar eller den 1. 
juli 2023. 

Finn indskød her en bemærkning om, at der var mange, der allerede havde haft sat deres ruser ud i Mariager Fjord den 15. august 
for at være først på pletten til startskuddet den 16. august. Der var mange der var blevet inddraget af fiskerikontrollen. 
Lakseklækkeriet i Skjern lukker af økonomiske årsager.

4.3. Forsikringer 
Brian oplyser, at der er mange, der ringer og udviser stor interesse i forhold til bådforsikringer. Problemet er bare, at der er mange, 
der ikke opgiver alle de oplysninger, der skal til for at kunne tegne en forsikring. Det drejer sig bl.a. om båd- og motornumre. I flere 
tilfælde er det ikke muligt at finde et nummer på båden. En løsning på det problem kan være fx være at fastgøre en plade på båden 
med evt. de sidste 4 cifre fra ens telefonnummer, herunder fotodokumentere dette og indsende sammen med forsikringsansøgnin-
gen. Det vil kun være i ganske få tilfælde, at det ikke er muligt at udfinde et motornummer. 
     
4.4. Skarvudvalg
Ib oplyste, at han er indkaldt til møde i skarvudvalget den 30. september, og at mødet afholdes i Miljøstyrelsen i Odense sammen 
med forskellige andre interesseorganisationer. 

4.5. Miljø
Hans oplyste, at det nu var slut med at skrabe muslinger i Flensborg Fjord. Der har været foretaget prøveskrab i Årøsundområdet, 
men resultaterne var af en sådan karakter, at der ikke kunne gives tilladelse til skrab indtil videre. Finn oplyste, at det også var slut 
med at skrabe efter muslinger i Hadsund. 

4.6. Bladet og hjemmesiden 
Bruno opfordrer til, at der sendes en mail til kassereren, såfremt at man ikke modtager bladet, så vil han sørge for reklamation, så 
bladet bliver eftersendt.

4.6a. Søsportens sikkerhedsråd
Bruno oplyste, at der over de næste to år var afsat to millioner kroner til kampagner etc. omkring småbådsfiskeri. Vi har kun kend-
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skab til en fra en lokalafdeling, der var druknet sidste år. Medlemmet fiskede henholdsvis fra båd og ved vadning. Det var ved vadnin-
gen, at medlemmet var druknet og det er oplyst, at han ikke bar redningsvest. Bruno oplyste, at der kunne være problemer med at 
skaffe redningsveste til store mænd/kvinder. Bruno havde hjulpet en med at finde en vest i et firma ved navn Baltic. 

4.7. Regnskabskontoret
Bjarne beretter, at økonomien ser sund ud. Vi har i øjeblikket en bankbeholdning på ca. kr. 200.000,- og følger stort set budgettet. Vi 
har pt. endnu ikke modtaget vores tilskud på 100.000 kr. fra Friluftsrådet. Han forventer, at årets budget vil udvise et overskud på ca. 
kr. 7.000,-kr.

4.8. Medlemskontoret
Bjarne oplyste at vi p.t. tæller 1900 medlemmer mod 1932 sidste år. Han oplyste videre at Læsø lukker deres lokalafdeling, men at 
medlemmer kan optages under Vendsyssel og Hals lokal-foreninger. Vi er p.t. 2100 medlemmer fordelt over 19 lokalforeninger. 

4.9. Bierhvervsfiskere
Intet nyt fra nævnet siden sidst.

4.10. DTU AQUA
Har indkaldt til et møde i Saltvands udvalgsmødet 15. nov. 2022.
 
5. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst.
Der er ikke afholdt møder og ikke heller indkaldt til noget.

6. Medlemskampagne - Udvalget
På sidste møde foreslog Bruno at lave en liste over alle landets lokalaviser, hvor han vil opsætte en pressemeddelelse med en udvidet 
reklame for forbundet med det formål, at hverve nogle af de mange ikke organiserede fritidsfiskere. På nærværende møde oplyste 
Bruno, at han havde kontaktet 110 lokalaviser, men at han p.t. ikke kendte resultatet af indsatsen. 

7. Friluftsrådet
Arne oplyste, at vi får tildelt kr. 100.000,- til materialer og drift. 

8. Eventuelt
Næste Årsmøde afholdes den 18. marts 2023. Det blev aftalt at Bruno indføjer datoen i bladet.
     
Mødet sluttede kl. ca. 15.00. Næste FU-møde forventes afholdt den 17. januar 2023. 
Ib Jørgen Jensen -  Referent
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I serien” Artikel fra en af vore lokalforeninger” er vi kommet til den 
fjerde, - som er Hals i Vendsyssel.
Netop hjemvendt efter at have røgtet 6 ruser. Dårligst i mange 
år, kun 3 små. Det er helt galt, her i september skulle der gerne 
være lidt flere. Det er også gået voldsomt tilbage med fladfisk. 
Der har ikke været skrubber siden foråret. Ude i Kattegat er der 
heller ikke meget at komme efter. Kun makrelfiskeri med stang 
er godt. Der er et eller andet helt galt med vandet, selv om det 
tilsyneladende ser rent ud.
Hals og Omegns Fritidsfisker Forening er en lille forening med ca. 
100 medlemmer. Vi afholdte en sen generalforsamling i foråret 
pga. Corona hvor jeg blev formand. Nu i oktober afholder vi 
igen for at komme ind i den gamle rytme. Vores medlemmer er 
spredt over lange afstande, fra Hou i Kattegat og Limfjorden til 
Nørresundby. Vi er en del som mødes i Hals jollehavn dagligt. Vi 
er flere der har lejet et skur i kommunens gamle skur by. Her har 
vi vores grej og kan efter fisketuren dele dagens løgne historier.  
Men ellers er det bare til generalforsamlingen vi mødes.  Jeg er 
74 år og har arbejdet som elektriker og begyndte først at fiske da 
jeg gik på efterløn, før var tiden ikke til det-Jeg ha igennem alle 
årene været nøglefisker for DTU. Det er et stort forsknings pro-
jekt- Vi er ca. 100 fritidsfiskere som alle fisker med den samme 
type garn eller ruse. Efter en fisketur skal det hele rapporteres til 
DTU. Det kan lyde lidt kedeligt men er nu meget spændene.

Venlig hilsen Preben Guldbæk, Hals.
                                                                    

Hals Fritidsfiskerforening og deres jollehavn
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Tekst og foto: Niels Lynggaard Sørensen 
Mors-Thy Fritidsfiskerforening
 
Naturen var med Thy Mors fritidsfiskerforening den 11. sep-
tember 2022 hvor vi havde for 17 gang Fritidsfisker for en dag 
Det var et arrangement sammen med Morsø Naturklub, en god 
alsidig kombination. Det hele på Sundby havn Mors.

Firmaet Mondomar i Hanstholm har været fast leverandør i 17 
år, og det sammen med medlemmernes bidrag med makreller 
og hummere. Karl havde en stor spandfuld hummere med, så de 
fleste fik smagt på Limjordshummere. ”Vildsund Blue” leverede 
muslinger i massevis. 
Dagen startede med den årlige begivenhed at sætte skrubbeyn-
gel ud i fjorden ved formand Karsten Willemann. Han var tidlig 
morgen i Struer og Venø for at hente dem.
Børnene er ivrige efter at hjælpe med fiskebestanden i Lim-
fjorden, og de bar skrubbeyngel ud i fjorden iført Waders og 
redningsveste ifølge med de voksne. 
Dernæst undersøgte vi fjordens indhold med små fiskenet og 
hvide bakker, vejledt af en ung læge fra København der hed 
Anne,- og det var med hjælp af Lynggaard. 
Morsø Naturklub hjalp også med at få børn og voksne iført 
Waders og redningsvest.  De får et fantastik forhold til fjorden 
når de ser mangfoldigheden med rejer, Tangnål og meget andet. 
Man fangede Fjordrejer som børnene tilberedte ved 3 minut-
ters kogning og dernæst stegte dem i olie, som i Kina. Så kan de 
spises hele med skallen og keratin. Og så smager det himmelsk. 
Børnene er glade for at tilberede og ryge fisk på foreningens 
gasgrill og rygeovn, samt hvor de lærer at filetere de forskellige 
fisketyper. De spiser fisk med stort velbehag.
Karl havde dem med ud på fjorden og se til ruser m.m., samt at 
de begav sig på Sælsafari. En ung sæl fulgte spændt med i alle 
aktiviteter både i havnene og lige udenfor. Sælen har fast tilhold 
i havnen, og blev født sidste år, hvor jeg har et billede af den 
diende sælunge.
Som noget nyt i år fik børnene lov til selv at sejle i små havkajak-
ker inde i havnen, og mange benyttede sig heraf, med hjælp af 
kajakklubben. Det er en succes som vi vil gentage.
En skøn dag med langt over 200 mennesker i løbet af dagen.

                                                                    

Fritidsfisker for en dag på Sundby havn  
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Tekst: Bruno Müller 

I alt 40 var samlet til Nøglefiskermøde 2022, hvor der blev 
sat fokus på forskningen nu og i fremtiden.
En særlig velkomst blev rettet til tidligere seniorforsker ved 
DTU Aqua, Josianne Støttrup, der nu er pensioneret og der 
havde været med hele vejen siden Nøglefiskerprojektet 
blev oprettet.
Josianne Støttrup bestrider nu enkle særlige opgaver ved 
DTU Aqua.
Ligeledes kunne Eva Maria Pedersen fra DTU Aqua 
gennemgå det praktiske og hvor der lå udfordringer 
fremover for fritidsfiskerne der til mødet var mødt 
op som repræsentanter for Nøglefiskernes projekt.                                                                                                                    
Mødet blev skudt i gang på bedste vis, og i indledningen 
og senere hen, faldt Vagn Gram ind med sin vurdering af 
”temperaturen” på den aktuelle situation med redskaber 
til Nøglefiskerne.
Desuden blevet der givet plads til at de fremmødte,- og 
at de gav deres syn på muligheder, som fremtiden bringer 

med sig i den brydningstid, hvor store forandringer og 
omvæltninger fylder med hvordan fiskenes opvækst er lige 
nu og i fremtiden.
Man fulgte med interesse gennemgangen som Eva Maria 
Pedersen foretog,- og hun lagde ud med at der var et fald 
hos de registrerede Nøglefiskere fra f.eks. fra sidste møde, 
hvor der 100 og til nu hvor der 88.
Af 90 Nøglefiskere var der indrapportering fra 55, og samti-
dig blev det oplyst at er blev brug for flere nye Nøglefiskere 
især på Sjælland ved Nordkysten, Øresund og Langeland. 
Den jyske østkyst er ret godt dækket ind.  
Det der blev bemærket var, at der næsten ikke var indrap-
portering af skrubber.
Det grej der udleveres til Nøglefiskerne, som garn og bøjer 
bliver periodisk stjålet selv om de er mærket korrekt. Det 
blev debatteret med forslag til andre tiltag for at hindre 
fremtidige gentagelser. 

Vi forventer at rapporten for projektperioden 2022-2022 
er klar til uddeling og præsentation på næste Årsmøde.

Godt program på Nøglefiskermødet
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Fiskene forsvinder 
Fiskebestandene i de kystnære havområder er over flere år 
gået tilbage. 
Det fastslår seneste Nøglefiskerrapport fra DTU Aqua.
De fiskere, der er med i ordningen, må udelukkende fiske 
med skånsomme redskaber som eksempelvis langliner, 
garn og flydetrawl, som skåner det sårbare og værdifulde 
miljø på havbunden, der er afgørende for et sundt økosy-
stem i havet.
Nøglefiskerprojektet er et samarbejde mellem Dansk Ama-
tørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og DTU Aqua.
Projektet har eksisteret siden 2002 og har foreløbigt en 
finansiering til og med 2022. Nøglefiskerne fisker på faste 
positioner med de samme redskaber – tre garn og tre 
ruser.
I perioden 2017-2019 har 94 nøglefiskere bidraget med 
data fra 21 kystområder. På www.fiskepleje.dk finder du 
link til den seneste Nøglefiskerrapport.

Omfattende program på Nøglefiskermødet
Som der står i afsnittet oven over, omtales der hvor læse-
ren kan se eksisterende Nøglefiskerrapport. Af pladshen-

syn i bladet, henviser vi til næste rapport der udkommer i 
2023.
DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive 
Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene 
i kystområderne. Nøglefiskere er et korps af betroede fri-
tidsfiskere, som er udvalgt gennem et samarbejde mellem 
de to fritidsfiskerorganisationer Dansk Amatørfiskerfor-
ening og Dansk Fritidsfiskerforbund og DTU Aqua. Nøgle-
fiskerne noterer, hvad de fanger, og stiller disse fangstdata 
til rådighed for forskerne.  De kystnære områder overvåges 
ikke af myndighederne, så det Nøglefiskerne indberetter, 
er den eneste kilde til data om forekomsten af fisk i de 
kystnære områder. 

Sådan melder du dig som Nøglefisker
Hvis du har lyst til at vide mere om Nøglefiskerordningen 
eller ønsker at melde dig, så skriv til nfisk@aqua.dtu.dk el-
ler ring til Eva Maria Pedersen, DTU Aqua, på telefon 3588 
3432. Så får du information om, hvordan du kan komme i 
gang med at fiske for et bedre havmiljø. 

Hvad laver en Nøglefisker?

Der blev lyttet Josianne Støttrup tjekkede 
om det var OK

Eva Marie Pedersen var 
”Tovholder”

og her Finn Frandsen fra DFF

I tråd med ambitionen om at beskytte naturen og genoprette biodiversiteten, 
som det fremgår af EU’s biodiversitetsstrategi, har Kommissionen nu lukket 
87 følsomme zoner for brug af bundredskaber i EU’s farvande i 
Nord Øst-Atlanten. 
Baseret på Deep-sea Access Regulation og på råd fra biologer og havforskere 
fra Det Internationale Råd for Udforskning af Havet (ICES).

Denne forordning beskytter 57 sårbare dybhavs-økosystemer, med et hensyn 
om den mindst mulige forstyrrelse af fiskeri-aktiviteterne.

EU-kommissionen har netop vedtaget, at det 
nu er slut med bundtrawl-fiskeri på beskyttede 
økosystemer i EU-farvande
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Foto: Jørgen Jensen, Frederikshavn

Havforsker ved DTU Aqua, Sebastian Nikitas Politis har 
modtaget en donation på 2 mio. kroner fra Villum Fon-
dens Experiment-program til sit forskningsprojekt TAG-
EEL, som vil trænge ind i mysteriet om den europæiske ål.
 
Sebastian Nikitas Politis, der er forsker på DTU Aqua, er en 
ud af 17 forskere på DTU, som Villum Fonden har udvalgt 
til at modtage en millionbevilling fra Experiment-program-
met til deres videre forskning. Sebastian Nikitas Politis har 
fået en Experiment-bevilling på 2 mio. kroner ”Jeg er mere 
end glad! Vi har planlagt denne forskning i nogen tid nu. 
Det bliver udfordrende, men jeg er super spændt på at stå 
over for den her udfordring,” siger Sebastian Nikitas Politis.
Villum Fonden skriver om deres Experiment-program, at 
”det er den nysgerrigheds-drevne forsknings slaraffenland”. 
Fonden inviterede tekniske og naturvidenskabelige forske-
re i alle aldre til at sende deres ”mest dristige forskningsi-
deer, som de brændte for at afprøve på et dansk universi-
tet.”
En af de dristige forskningsidéer, der nu har fået midler at 
leve videre på, er Sebastian Nikitas Politis’ TAG-EEL-pro-
jekt, dvs. forskning i at udvikle avanceret mærkningstekno-
logi for at finde ud af den europæiske åls gydeområde.

Hvorfor har du med egne ord fået Experiment-bevillingen?
”Det at undersøge gydeområder er generelt en afgørende 
del af at undersøge fiskebestande og forske i økologi og 
fiskebiologi. Men at identificere det europæiske gydeom-
råde for ål betragtes som fiskeforskningens hellige gral,” 
siger Sebastian Nikitas Politis og uddyber: ”Europæisk ål er 
desværre kritisk truet, og på trods af at den er en gammel 
fiskeart, har vi stadig ikke identificeret, hvor den gyder. 
Ålen lever i ferskvandshabitater og migrerer til havet for at 

gyde, men gydeområdet er stadig en gåde.”

En af naturens mest spektakulære og mystiske gydevan-
dringsrejser
Den europæiske ål, Anguilla, har betydelig økologisk, 
økonomisk og samfundsmæssig betydning, men da den 
naturlige bestand faldt til et historisk minimum, blev den 
kritisk truet.
Ifølge Sebastian Nikitas Politis forhindrer det manglende 
kendskab til ålens gydevandring den forvaltning, der skal 
til for at bevare ålen. Samtidig mangler forskerne den 
afgørende viden om miljø- og ernæringsforhold for æg og 
larver på det naturlige gydested, der skal til for at udvikle 
bæredygtig akvakultur for ålen. ”Vores TAG-EEL-projekt 
kan virke lige lovligt modigt med begrænset chance for at 
lykkes, men hvis det nu med hjælp fra den her bevilling 
lykkes, så vil resultaterne give svaret på en af de længst ek-
sisterende biologiske gåder og en viden om en af naturens 
mest spektakulære og stadig mystiske gydevandringsrej-
ser,” siger Sebastian Nikitas Politis. En del af TAG-EEL-pro-
jektet går ud på at mærke sølvål med optimerede teknik-
ker og teknologi for at identificere migrationsruterne og 
gydeområdet. Sølvålene er indsamlet fra naturen via lovligt 
fiskeri. De dataresultater, som forskerne får tilbage fra de 
mærkede sølvål, vil danne grundlag for at udvikle helt nye 
metoder til fremtidige undersøgelser af ål og andre arter af 
økologisk, samfundsmæssig og økonomisk betydning.
”Sådanne resultater vil også være af enorm betydning for 
at udforme opfølgende paneuropæiske mærkningsinitia-
tiver i stor skala. Og for at spore ål fra alle steder rundt på 
det europæiske kontinent under deres gådefulde migration 
mod gydeområder, som hidtil har været udfordrende på 
grund af teknologiske og biologiske begrænsninger,” siger 
Sebastian Nikitas Politis.

To millioner fra Villum Experiment til at 
løse ålens mysterium
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Af Bjarne Christensen, Medlemskontoret. 

Der er stadig en lille del der ikke modtager sit blad, af den ene 
eller anden årsag. Når man ikke har modtaget sit blad 3 gange, 
bliver man sat på tvangspost, dvs. at det er Post Nord der bringer 
bladet ud. Det har vi pt. 12 medlemmer der gør. og det vil igen 
sige at man må forvente at der kan gå op til 5 dage fra den dato 
som er den officielle udgivelsesdag. Når et medlem ringer til mig 
omkring manglende blad, spørger jeg ind til om det formelle 
vedr. postkassens placering, navn med alle husstandens beboere, 
samt tydeligt hus nr. på postkassen. Det er der desværre nogen 
der ikke har helt styr på, og det kan være en årsag til at bladet 
ikke er leveret. Jeg har også hørt om postkasser der har været 

overfyldt med ugeaviser og reklamer, så der ikke var plads til 
Fritidsfiskeren uden at den ville blive gennemblødt ved næste 
regnvejr. Er det formelle i orden, så laver jeg en reklamation til 
Portoservice/Bladkompagniet, bladet bliver eftersendt og der vil 
typisk gå fra 5-8 dage før det kommer.
Derfor er det vigtigt at i hurtigst muligt, efter udgivelsesdagen 
kontakter mig, og ikke jeres lokalafdeling, så vi kan få reklamati-
onen sendt af sted. Alle skal have deres blad, og helst til tiden. Vi 
i Forbundet kan kun beklage at sådan er virkeligheden desværre 
ikke, men vi gør alt hvad der står i vores magt for at opfylde det.  
Bladkompagniet er stadig den distributør der har den laveste fejl 
leverance. 

Medlemskontoret - Manglende bladlevering!                                                                

Redigering & foto: Bruno Müller 
 
Iltsvindets udbredelse og intensitet blev de fleste steder øget 
væsentligt i løbet af denne rapporteringsperiode (25. august 
– 22. september). Kraftig vind i første halvdel af september 
bevirkede dog, at iltforholdene blev forbedret i nogle lavvandede 
områder. Men i områder på dybere vand skete der en forværring 
af iltforholdene. Tiltagende vind kombineret med forhøjet vand-
stand i nogle områder og et skift i vindretning medførte en del 
bevægelse af vandmasserne, som påvirkede iltkoncentrationen 
og iltens fordeling i vandsøjlen. De hårdest ramte iltsvindsom-
råder var Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det nordlige Bælthav, 
det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde, Det Syd-
fynske Øhav, Femern Bælt og Mecklenburg Bugt. Desuden var 
der udbredte områder med moderat iltsvind og lavt iltindhold. 
Adskillige steder blev der registreret iltfrie forhold i bundvandet 
og frigivelse af giftig svovlbrinte. Iltsvindssituationen i september 
var kritisk for havmiljøet i de mest berørte farvande, hvor en 
markant del af arealet og vandsøjlen var påvirket af overvejende 

kraftigt iltsvind. Det samlede areal med iltsvind i september var 
noget større end august i år og september sidste år. Iltsvindets 
udbredelse i september 2022 var den sjette største siden 2002, 
det hidtil værste iltsvind, og er siden 2008 kun overgået af ud-
bredelsen i 2016 og 2020. Det samlede areal berørt af iltsvind i 
de indre danske farvande er steget signifikant siden 2010. 

Iltsvind på sensommeren - Nogle områder 
slap billigt, - medens andre var hårdt ramt                                       

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

Bladet 2022 
Bemærk! Der er ændringer i omdelings-datoerne i år !
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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.


