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Inde på www.daconet.dk finder du  

masser af gode varer til fritidsfiskeren,  

men også gode råd og vejledninger, både til  

den erfarne og nybegynderen!  

Skal du have nye net?  

Så giver vi pant for de brugte!  

Læs mere på www.daconet.dk 

Kalenderen siger vinter, men foråret banker på!  
Er du klar til den nye sæson?  

Du finder Frydendahl på Boat Show i år.  
Kom og besøg os på stand A 1340 

Det sker i Fredericia, Messe C 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Den 13. december om morgenen nå-
ede EU ś ministerråd frem til følgen-
de fiskerimuligheder i 2023.

Ål har været en særlig udfordring 
under årets forhandlinger om næste 
års fiskerimuligheder. Der er fast-
lagt nye regler om lukkeperioder i 
saltvand.
Disse indebærer forskellige lukkepe-
rioder for forskellige områder i EU, 
alt efter hvornår ålen vandrer.  Der 
er desuden fastlagt et forbud mod 
rekreativt fiskeri efter ål i hele 2023.
Det vil sige, at alt fiskeri efter ål i 
saltvand er nedlukket for alle former 
for rekreativt fiskeri i 2023, dette 
gælder også stangfiskeri.
Har i adgang til fiskeri i ferskvand, er 
dette ikke omfattet af forbuddet.
Har i Bierhvervsfiskere, der fisker 
ål på fritidsfisker- vilkår, altså uden 
licens, så vil de sandsynligvis også 
være omfattet af forbuddet.
Hvordan Fiskeristyrelsen vil hånd-
tere forbuddet, er vi ikke klar over 
endnu, så vi afventer udmeldinger 
herfra inden vi kan sige mere.
Det er en utrolig ærgerlig situation 
vi er havnet i, og den kan komme til 
at gå endnu mere ud over fremtidige 
indbetalinger til fiskeplejemidlerne, 
for slet ikke at tale om medlems-

tallet i foreningerne.Hvis nogen 
medlemmer ønsker at udmelde sig 
på baggrund af forbuddet, kan jeg 
kun opfordrer til og appellere til 
dem,- om at det netop er nu vi skal 
stå sammen i bussen.
Samtidig med ovenstående, kan 
vi konstatere at der flere steder i 
Danmark meldes om øgede fangster 
af ål, og i særdeleshed nye genera-
tioner af ål, og Frankrig melder om 
rekorder i fangst af glasål. Så man 
undres over dette tiltag.
Vi har forretningsudvalgsmøde midt 
i januar, der er saltvandsudvalgsmø-
de i slut januar og § 7 udvalgsmøde i 
slutningen af Januar.
Årsmødet afvikles lørdag d. 18. 
marts 2023. Der håber vi at være 
meget klogere.

Jeg vil gerne samtidig benytte lejlig-
heden til at ønske jer alle en, trods 
alt, et Godt Nytår. 
Arne Rusbjerg, formand

Her er den korte sørgelige 
version af det udsendte.

For ål fastsættes der lukkeperioder 
for forskellige områder i EU. Det 
indebærer, at der for Østersøen og 
Skagerrak/Kattegat (ICES område 
3) fastsættes en lukkeperiode på 
tre måneder fra 1. oktober til 31. 
december 2023 samt en yderligere 
lukkeperiode, der fastsættes af hver 
medlemsstat, på tre måneder.
Der er desuden fastlagt et generelt 
forbud mod rekreativt fiskeri efter 
ål.

Debatten om ålen! 
Lukkeperioder og 
forbud!

Fritidsfisker… Det er aldrig for sent at blive 
organiseret! 
Af Bruno Müller

Jeg tillader mig at tale til dig! 

Én ting er at læse om, hvordan fri-
tidsfiskerforbundet kan hjælpe dig 
med at blive organiseret. Begynd med 
langsomt at tænke på den strategi, 
som andre nu har igangsat i det store 
Europa, og hvor man her hjemme 
benytter sig af at vi er ikke ret mange 
som er organiseret, som vi burde. 
I min filosofi mener jeg, at det kunne 
være meget lettere, hvis alle de ca. 
30.000 der har tegnet et fritidsfisker-
tegn, så tror jeg at vi ville blive hørt! 
Organiseringssystemer er forskellige 
og bruges ikke ens af fritidsfiskere. 
Når jeg tænker på det nye Ålestop, så 
er der nogle der kan lide, at tingene 
står "snorlige", mens andre fungerer 
bedst ved ikke at foretage sig noget 
ved ikke at være organiseret! 

For at give dig mulighed for at finde 
netop din måde, har vi i fællesskab 
udviklet nogle strategier, der kan hol-
de enhver organiseret i Dansk Fritids-
fiskerforbund.

Det er nærliggende i dag at få tan-
ken!- at måske, om det overhovedet 
kan betale sig, at vi ”Læner os tilbage 
i stolen” og lader tingene ”Stå til” 
med vores hobby! Det er ikke Dansk 
Fritidsfiskerforbuds strategi!

Thorvald Stauning sad fra 1929 og 4 
år frem som statsminister og minister 
for søfart og fiskeri i regeringen.
Han havde nok i dag hevet sig i 
skægget over den trafik og den måde, 
at ” EU spørger de ”små”, når det er 
overstået!”
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Forretningsudvalget
Formand: 
Arne Rusbjerg 
Engvej 42
7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98 
teamstr@gmail.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
Skarvudvalget

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

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

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

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

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

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

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

Forbundsfanen 
Rekvirering af fanen 

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

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 28. februar
Blad 2. ------ Deadline for stof: 15. marts ------------------ Omdeles 28. april
Blad 3. ------ Deadline for stof: 15. maj --------------------- Omdeles 28. juni
Blad 4. ------ Deadline for stof: 15. august ----------------- Omdeles 28. september
Blad 5. ------ Deadline for stof: 15. oktober --------------- Omdeles 28. 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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I løbet af 2023 kan vi se at syv af vore lokalforeninger havde 40 års jubilæum for fem år siden.
Nogle ville gerne fejrede det, medens andre kun havde det på tegnebrættet og andre holdt lav profil! 
Mange af lokalforeningerne er jo mere eller mindre opstået i kølvandet af de
etablerede ældre fiskeriforeninger fra tidligere tid, og som der var mange af rundt i om i landet.
Der hersker ingen tvivl om at mange, - og især vore ældre medlemmer, at de lader store tanker falde tilbage på de pione-
rer der tog kampen op for fritidsfiskeriet!
Derfor genopfrisker vi en ny oversigt fem år efter, og vi kan se at der kun er én i år der fylder rundt.  Det er efter vores 
oplysninger Hals Fritidsfiskerforening, - som vi gratulerer. 

Jubilæumsår i lokalforeningerne

Lokalforeninger i Dansk Fritidsfiskerforbund - kan i år fejre jubilæum.
1978-2018 - 40 år i lokalforeningerne
Nedenstående lokalforeninger fra 1978, har i år (”halv rundt”) - Nemlig 45 år

Nissum Fjord FF ..................... Stiftet 21.03.1978 .................................. 45 år
Nordvestjysk FF ..................... Stiftet 28.03.1978  ................................. 45 år
Als og Sundeved FF  ............... Stiftet 29.05.1978 .................................. 45 år
Virksund FF  ........................... Stiftet 20.07.1978  ................................. 45 år
Thy-Mors FF ........................... Stiftet 08.08.1978 .................................. 45 år
Kolding FF .............................. Stiftet 25.08.1978 .................................. 45 år
Skive FF  ................................ Stiftet 09.11.1978 .................................. 45 år

SENERE end 1978

Mariager FF ........................... Stiftet 03.09.1981 .................................. 42 år
Randers FF ............................. Stiftet 07.12.1982 .................................. 41 år
Hals FF ................................... Stiftet 15.10.1983 .................................. 40 år
Varde & Ho bugt FF ................ Stiftet 15.09.1984 .................................. 39 år
Nordlige Sdr. Jyllands FF ........ Stiftet 02.10.1985 .................................. 38 år
Ringkøbing FF ........................ Stiftet 25.11.1996 .................................. 27 år
Vendsyssel FF ........................ Stiftet 14.04.1999 .................................. 24 år
Læsø FF ................................. Stiftet 08.05.1999 .................................. 24 år
Føns FF .................................. Stiftet 16.06.1999 .................................. 24 år
Nordsjællands FF ................... Stiftet 31.01.2000 .................................. 23 år
Alleshave FF .......................... Stiftet    ?      1989 .................................. 34 år

Redaktionen takker alle lokalforeningerne der har sendt ind om deres stiftelses år!
Dansk Fritidsfiskerforbund gratulerer!

Venlig hilsen Bruno Müller
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HUSK! – En af fordelene ved at være hos os!
Ved medlemskab er du forsikret for 200.000,- kr. ved drukning   Det koster ikke ekstra, da det er inklude-
ret i din kontingent og skulle uheldet opstå,- udbetales beløbet til din pårørende.

Kriminelle bander smugler Åle-yngel
”Torsken er vendt tilbage i Østersøen”

Advarsel om algegift i Limfjorden:
Fisk fra middelhavet fanget herhjemme   

Ålegræs og tang i storstilet indsats for de danske kystfarvande
Er der fisk nok under overfladen?

”Vind en smart IPAD!”
Enighed om fiskeriet i Østersøen for 2023 

Trawlforbudet i Bælterne droppet!
Fiskerimuligheder for 2023 på plads

Referat af møde i Søsportens Sikkerhedsråd 
Rønnerposten

Fælles hjælp på Rønnerhavnen – Frederikshavn
 ”Fortjent og flot pris”

Referat Kysthjælper NGO møde
Høring vedr. fiskemuligheder for 2023

3 Lange stropper til redningsvesten

Nyt på forbundets hjemmeside!

Husk! Deadline for næste blad er onsdag d. 15. marts 2023
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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



Ny Fiskeriminister
Redigeret v. Bruno Müller
Foto: Pressefoto. Folketinget

Særligt for fiskerne.

Danmarks nye minister for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri blevet 
Jacob Jensen fra Venstre.
Jacob Jensen har været medlem 

af Folketinget siden 2005. Han er valgt ind i Sjællands Stor-
kreds/Kalundborg Kredsen. Den nye minister er samtidig 

også 2. næstformand i Region Sjælland.
Den nye fiskeriminister er har en kandidat i erhvervsjura 
fra Handelshøjskolen i København.  Han har arbejdet som 
økonom i A.P. Møller-Mærsk, hvor han også har været 
kontorchef.
Nu bliver han nummer 24 i rækken af fiskeriministre, der i 
1947 startede lige efter besættelsen med Christian Christi-
ansen fra Social Demokratiet.

Vi ønsker Jacob Jensen tillykke og god vind fremover.

Torben Lind

Mob.:3070 7338 

Mail: lind@post5.tele.dk

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

Stand underordnet!

Ingen nytårsgave til fritidsfiskerne for 2023
Redigeret v. Bruno Müller

Det har været trænge tider for Lyst- og fritidsfiskeriet og 
det ser ud til at fortsætte i 2023 også, for Fiskeristyrelsen 
foreskriver stadig, at der må fanges max én torsk og én 
laks om dagen for denne gruppe af rekreative fiskere i 
Danmark.
Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande 
i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri. I 
2023 må man derfor fortsat, som i 2022, kun hjemtage én 
torsk om dagen, og der må kun hjemtages én fedtfinne-
klippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved 
udsætning) pr. dag pr. person.

Østersøen
Med vedtagelse af EU-reglerne om fastsættelse af fiske-
rimuligheder i 2023 for visse fiskebestande og grupper af 
fiskebestande i Østersøen, er det besluttet at videreføre 
de begrænsninger, som blev indført i 2022. For det er-
hvervsmæssige fiskeri videreføres også de kvoter, som blev 
udmeldt i 2022, hvor f.eks. kvoten for torsk i vestlig Øster-
sø blev reduceret med 88 pct.

Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige 
Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Born-
holm.

9



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

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

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

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

Tekst og foto: Bruno Müller
 
For ca. 15-16 år siden da myndighederne reducerede an-
tallet af garn fra seks til tre garn og ligeledes omsætnings-
forbuddets fjernelse på et tidspunkt, der gjaldt for rekrea-
tive fiskeri. Der har vi nu igen fået en melding der har fået 
”Sindene i kog”.
Denne gang er det det rekreative fiskeris totalstop vedrø-
rende ålefiskeriet i saltvand. En hel række politiske initiati-
ver ville normalt virke, men de er nu strandet, og i stedet 
er vi nu vidne til at konfliktbarometret er skruet op til 
nogle højder der er svære at tackle.
Man behøves ikke at være ”Fremtidsforsker” for kunne 
forudsige denne udvikling!
For vi fritidsfiskere er selv og generelt helt gode til at for-
udsige denne fremtid.
Vi har desværre selv en ”Svaghed”!
Hos fritidsfiskerne er der ud af ca. 30.000 rundt om i 
landet, kun ca. 4.000 der er organiseret. Jeg skriver firetu-
sinde!
Når vi ser gruppen på Facebook der hedder Dansk Fritids-
fiskeri hvor undertegnede bl.a. er administrator , der har vi 
ca. 7000 medlemmer!
Det skal siges, at en del er sandsynligvis organiseret i den-
ne gruppe, men ikke mange.
Lige nu, når vi læser alle indlæg, hvor fritidsfiskerne for-
ståeligt er ”Rasende” på grund af at vi står over for en de 
største udfordringer med ”Ålestoppet”.

Selv om vi er repræsenteret i §7–udvalget, Saltvandsudval-
get, Fælles Fiskeriudvalg m.m..
Så kan enhver indse at vi med mange og med de gode 
kræfter vi har, der kunne vi danne fundamentet endnu 
bedre, hvor vi alle står sammen og mobiliserer handlekraft 
til fordel for det fælles bedste.
Vel vidende! Det er klart, at det er nemmere at skrive mit 
budskab ud,- end at udføre det.
Men det er forkert som nogen skriver” Nu er vi færdige”! 
Til det vil jeg opfordre vore medlemmer ude i landet, at 
overbevise de fritidsfiskere på havnen og andre steder, at 
det er forkert ikke at gøre noget.
Med et fælles fodslag gør vi fritidsfiskerne stærkere ved at 
melde sig ind i Dansk Fritidsfiskerforbund. 

Åleproblemematikken

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO) har netop 
modtaget hovedprisen på 20.000 Euro fra Östersjöfonden 
for sit arbejde med at fremme det skånsomme og bære-
dygtige kystfiskeri.
Fonden har siden 1990 uddelt priser til mennesker og 
organisationer for »væsentlige og enestående bidrag til 
miljøet i Østersøen.« Prisen er en anerkendelse for det 
store arbejde som FSK-PO siden 2014 har gjort for at ud-
vikle og bevare de små̊ kystfiskere i Østersøen og resten af 
Danmark.

20.000 Euro fra Østersøfonden
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Referat fra Ekstraordinær Generalforsamlingen afholdt 
18. januar 2023 på Genner Skole.

Formanden bød velkommen til de 15 medlemmer som 
var mødt frem, og redegjorde for grunden til denne 
ekstraordinær generalforsamling, som hovedsagelig 
drejer sig om godkendelse eller forkastelse af bestyrelsen 
forslag omkring fusion med Als Sundeved Fritidsfiskerfor-
ening. 
Første punkt var valg af dirigent, og Harry Lorentzen, som 
var bestyrelsens forslag, blev enstemmigt valgt. 
Harry Lorentzen takkede for valget og konstaterede af 
den ekstraordinære generalforsamling var varslet i.h.t.til 
vedtægter. 

1. Anker Carlson og Robert Mætzke meldte sig som stem-
metællere og blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsen anbefalede en fusion mellem Als Sundeved 
Fritidsfiskerforening og Nordlig Sønderjyllands Fritidsfisker 
forening. ASF var den forening som oprindeligt havde øn-
sket en fusion og bestyrelsen i NSF bakkede fuldt op bl.a. 
med baggrund i:Det er vigtigt at så mange som muligt er 
organiserede i en forening under Fritidsfisker-forbundet, 
således at de, som herfra forhandler med bl.a. myndig-
heder omkring regler og vilkår for det rekreative fiskeri, 
repræsentere så mange som muligt. Kun herved kan vi få 
indflydelse påvirke vilkårene for vor fritidsaktivitet. 
Fusionen blev enstemmigt vedtaget.

3. Med godk. af fusionen foreslog bestyrelsen det naturligt 
at ændre den fusionerede forenings navn til:  Sønderjysk 
Fritidsfiskerforening samt §2 i vedtægterne at ændre ”den 
nordlige del af de sønderjyske farvande” til ”de sønderjy-
ske farvande”
Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

4. Bestyrelsesmedlemmerne Arne Lorenzen tidligere 
næstformand og Per Benzon sekretær ønskede at udtræ-
de af bestyrelsen. 
Der skulle således vælges 2 nye medlemmer, som skulle 
vælges frem til ordinære generalforsamling 2024. 
Bestyrelsen anbefaler:

- Karin Bjerre , tidligere medlem i Als Sundeved Fritidsfi-
skerforening og Finn Tækker Johannsen, tidligere medlem 
i Als Sundeved Fritidsfiskerforening
Begge blev enstemmigt valgt 

5. Bestyrelsen foreslog følgende ændring i vedtægterne §5:
Nuværende tekst ”Generalforsamlingen, afholdes hvert år i 
oktober måned…..”
Fremtidige tekst ”Generalforsamlingen, afholdes hvert år 
senest medio november…”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Bestyrelsen foreslog følgende tillæg til vedtægternes §4:
”Det er ene og alene foreningens valgte kasserer der teg-
ner foreningens økonomi, og kun kassereren der kan råde 
over kontoer tilhørende foreningen. Ligeledes er det kun 
kassereren, der har kontakten til Told og Skat vedrørende 
eventuelle indberetninger til Skat ved udbetaling af hono-
rarer m.m. ”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt
Bestyrelsen takkede dirigent for den gode afvikling af den 
ekstraordinære generalforsamlingen med en flaske vin 
. Et par flasker vin blev også overbragt af kasserer Hans 
Bomberg til de afgående bestyrelsesmedlemmer Arne Lo-
renzen og Per Benzon, som en beskeden tak for deres gode 
arbejde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye besty-
relse sig. 
Formand Hans Halskov – Kasserer Hans Bomberg- Næstfor-
mand Robert Mætzke - Sekretær Karin Bjerre - Bestyrelses-
medlem Finn Tækker Johannsen 
Bestyrelsen drøftede kort den forestående Vinterfest den 
3 marts, og alle bestyrelsesmedlemmer ville og kunne del-
tager og ligeledes er alle indstillet på rent praktisk at give 
en hånd med.
Til slut fik Karin Bjerre overdraget al det materiale som 
afgående sekretær Per Benzon midlertidigt havde depone-
ret ved formanden. Materialet omfatter bl.a. referaters etc. 
helt tilbage til begyndelsen af 80’erne.

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
Fusion mellem to sønderjyske fritidsfisker foreninger
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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
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Dansk Fritidsfiskerforbund om Høring
-Fiskemuligheder i 2023

Trawlforbuddet i Bælterne droppet! 
Sidste år Indgik den socialdemokratiske regering og dens 
støttepartier en for lystfiskeriet velkommen aftale om 
trawlforbud i bælterne omkring Fyn. 

I det nye regeringsgrundlag har et opgør med aftalen dog 
været varslet – og i går blev det på DR1 udmeldt, at den 
nye SVM-regering nu helt konkret har valgt at udsætte 
forbuddet på ubestemt tid.
– Vi har aftalt i regeringsprogrammet, at vi skal have en 
ambitiøs fiskeripolitik, og en ambitiøs miljøpolitik – også 
hvad havmiljøet angår. Derfor har vi bedt Fiskerikommissi-
onen om at komme med nogle anbefalinger i en sammen-
hæng, så vi kan få et fiskerierhverv i balance.
Sådan lyder det fra den nye minister for fødevarer, land-
brug og fiskeri – Jacob Jensen.
Fiskebestandene i både Lillebælt og Storebælt er i forvejen 
hårdt pressede, så beslutningen vil sandsynligvis få store 
negative konsekvenser for lystfiskeriet i området.
– Skal vi have et fiskerierhverv i balance, som ministeren 
ønsker sig, så kræver det en havnatur i balance, og det 
er vi meget langt fra at have lige nu. Trawlforbuddet var 

et vigtigt første skridt til at hjælpe vores bestande på vej. 
Med en fjernelse af trawlforbuddet fortsætter man øde-
læggelsen af det langsigtede grundlag for erhvervet og 
for naturen. Det kan bedst sammenlignes med at tisse i 
bukserne for at holde varmen. Det er meget ærgerligt og 
meget underligt, siger Torben Kaas, formand for Danmarks 
Sportsfiskerforbund.
 

Dansk Fritidsfiskerforbund takker for materialet, og har 
følgende bemærkninger vedr. dette.
Hvad angår forslaget om en ændring af lukkeperioden for 
fiskeri efter ål, foreslås forlænget til en 6 måneder periode 
fra de nuværende 3. Anser vi at det vil være dødsstødet 
for den Danske handlingsplan for ål. I det vi ser fiskeriet 
efter ål i Danmark som helt dødt, skulle forslaget blive 
vedtaget af ministerrådet i sin nuværende form.   Det vil i 
samme ombæring fjerne incitamentet fra i særdeleshed, 
de Danske fritidsfiskeres opbakning til den nuværende 
ålehandlingsplan for Danmark, og de habitatsforbedringer, 
og udsætninger der sker, og som i dag finansieres via den 
Danske fiskeplejemodel.
P.F.V Arne Rusbjerg, Landsformand Dansk Fritidsfiskerfor-
bund.

Der vil således i vores bagland opstå et krav der er større 
end det nuværende for at stoppe udsætningerne, og fjerne 
fokusset fra en fisk vi ikke længere har mulighed for at fiske 
på. Ergo, det nuværende fiskeri efter ål, sikre en interesse i 
bestandens overlevelse fra os som prædiktorer, hvorimod 
yderligere lukning, vil fjerne interessen, og dermed arbej-
det for at sikre ålens overlevelse. I øvrigt er vores holdning 
at fiskeriet i mange år har afholdt omkostningerne indsats-
mæssigt i forhold til at sikre overlevelse for ålen, hvorimod 
de største hindringer for ålens overlevelse stadig består 
urørt. Her tænker vi blandt andet på spærringer, og forure-
ninger af de større Europæiske floder.

Søsportens Sikkerhedsråd 
Referat
Læs hele referatet fra Rådsmødet 
d.16. november 2022 på forbundets 
hjemmeside.
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Hvorfor Sejl Sikkert instruktør? 

Ideen bag et uddannet instruktørkorps er, at SejlSikkert-ambassa-
dørerne kan invitere sikkerhedseksperter ud til de lokale havne og 
klubber for at gennemføre foredrag og sikkerhedsdemonstrationer. 
Instruktørerne kommer fra forskellige dele af landet og kan derfor 
nå ud til alle klubber og foreninger.

Hvordan er man instruktør?
SejlSikkert-kampagnen har udviklet en række foredrag og demon-
strationer, som instruktørerne kan afholde. Foredragene indeholder 
typisk brug af forskellige rekvisitter, det kan være nødraketter, tjek 
og brug af redningsveste og lignende samt uddeling af informations-
materialer.
Vi tilbyder fire forskellige foredrag, der alle har en varighed af to 
timer.
Du kan kontakte Søsportens Sikkerhedsråd v. Sten Emborg på 
tlf. 7219 6219 

Kilde: Søfartens Sikkerhedsråd – Foto: Skive Fritidsfiskerforening
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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

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

HALS OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND  Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup  Tlf.: 5152 8051, Mail: glkvej@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

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 

SØNDERJYSK FRITIDSFISKERFORENING 
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

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

RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Rasmus Godtfredsen, Strædet 11, 3100 Hornbæk, Tlf. 6024 9105, Godtfredsen@live.dk
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, Vardevej 20, 6818 Årre, Tlf. 2172 4738, 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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Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Sidste år med udsætning af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening 
Vi 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 10.000 stk. 
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 gra-
ders varme.   Hilsen Hans Bomberg

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforenings besøg hos Daconet
Den 24 november gik turen sædvane tro til Daconet i Hvide Sande. Her blev vi ved ankomsten beværtet med kaffe og rundstykker, 
derefter blev der handlet, og Daconet havde igen mange gode tilbud til os. Da alle havde kikket og handlet, var der gjort klar med 
burger og øl/vand til os, og snakken gik livligt.
Vi vendte derefter hjemad efter en hyggelig og god dag hos Daconet. Hilsen Hans Bomberg

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening- Bødekurset 
Den 17. november startede vort bødekursus atter op på Genner skole                                                                                                                               
Da vor trofaste leder gennem flere år Hans Peter Hansen har valgt at stoppe, har vi været så heldige at få Robert Mætzke til at over-
tage til næste år. Hilsen Hans Bomberg
                

Randers Fjords Fritidsfiskerforening - 40 år!
Den 7. december sidste år var en mærkedag i foreningen. Anledningen var at Randers Fjords Fritidsfiskerforening denne dag fyldte 
40 år. Dansk Fritidsfiskerforbund ønsker alle medlemmer hjertelig tillykke og ”God vind” fremover. Hilsen Bruno
 
Randers Fjords Fritidsfiskerforening - Sildetur
Der arrangeres en sildetur den 29. April, med afgang fra Mellerup færgehavn kl. 9,00. 
Kl. ca. 13,00 grilles der på Kanaløen, og vinderen af flest fangede sild kåres.
Tilmelding, grundet indkøb, inden den 22. april til: 23658460 / 93922428

Facebook-siden!
Facebooksiden er ændret til: Randersfjord,s jagt og fiskeri.
Husk at blive medlem af siden. Der kan du få oplysninger om div tiltag, der kommer igennem sæsonen.

Ny i Randers Fjords Fritidsfiskerforenings bestyrelse! 
Formand: Rasmus Godtfredsen, Kasserer: Niels Friis, 
Bestyrelsesmedlem: Niels Kragh,
Bestyrelsesmedlem/pladsmand: Torben M. Pedersen.
Husk at se opslag på havnen ang. diverse.

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Ordinær generalforsamling
Afholdes tirsdag den 21. marts 2023 kl.19:00 I Fælleshuset, Sandkrogen 8, Virksund.
Medlemmer med ledsager inviteres til ordinær generalforsamling.
Kl. 19:00 er Foreningen vært ved et mindre traktement. Pris 50,-kr. incl. 1 genstand samt kaffe og småkager.
Generalforsamlingen afholdes fra kl. 20:00 og afsluttes med amerikansk lotteri med fine gevinster.
Dagsorden iflg. vedtægter
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nødvendig tilmelding til Peder tlf.  30292886 eller Tage tlf. 40351420 tage.jensen@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Peder Lajgaard Pedersen 
Virksundvej 49 8831 Løgstrup Tlf. 30292886 eller e-mail: pederlajgaard@gmail.com 
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LOKALFORENINGER

Ordinær generalforsamling
Kvarterhuset - lørdag d. 4.marts 2023 kl. 10.00
Dagsorden iflg. vedtægterne - Vel mødt
På bestyrelsens vegne 
Venlig hilsen Jesper Grubach, formand

Kolding og omegns Fritidsfiskerforening
Rækkefølgen vedr. ”Indlæg fra en lokalforening”
Formanden Jesper Grubach har rettet henvendelse til redaktionen om indlægget i dette nummer til ”Fritidsfiskeren” fra deres lokal-
forening.
Han begrunder det med at de har lokalt et større projekt på ”Beddingen” og vil gerne bringe det i bladet senere. Det er OK, og vi 
kontakter den næste lokalforening ”På listen”.

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 
Vendsyssel Fritidsfiskerforening – Generalforsamling
Torsdag den 23. marts Kl. 19.00 i Rønnerhavnens klubhus på Rønnerhavnen i Frederikshavn. 
Mød op, vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Venlig hilsen Bjarne Christensen, formand

Hals og Omegns Fritidsfiskerforening
Referat af generalforsamlingen: Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.00
1. Harald Jensen blev valgt som ordstyrer, Harald takkede for valget, og gennemgik dagsordenen.
2. Dagsorden blev godkendt. Der var ikke nogen indvendinger.
3. Harald udpegede to stemmetællere, som blev Niels Chr. Olsen og Svend Åge Hansen
4. Beretning - Formand Preben Guldbæk sagde, at der ikke var så meget at berette, da sidste generalforsamling foregik med en vis 
forsinkelse i marts måned. Vi er for tiden 84 medlemmer i Hals og Omegns fritidsfiskerforening. Vi vil gerne have flere medlemmer 
og har ihærdigt forsøgt at tiltrække nye medlemmer. Her i oktober lakker det mod enden med ålefiskeri. Ålefiskeriet har været på det 
jævne, som den plejer. Heldigvis har der ikke være mange krabber i år. Om det er godt eller skidt er i det uvisse. Den 31. oktober skal 
ruserne op og hyttefadene skal tømmes for ål. Preben har ikke oplevet, at fiskerikontrollen har været særligt meget i vores område, 
så de kommer måske ikke resten af året. I relation til ålefiskeriet når vi den sidste mørkning med den 25. oktober.
Makrellen var her tidligt i år og er først nu er forsvundet, så sæsonen har været lang. Makrellen har især været omkring isbryderne, 
så skrotning af isbryderne behøves ikke forgå foreløbig.
Fladfiskeri kniber det med. Det er meget få, der bliver fanget i fjorden i foråret, men lidt bedre ude på havet. Nogle har prøvet at 
fange fjæsinger ude på havet, og det har ikke været så ringe endda.
Leif og Janne fra Skiveren er med i et projekt sammen med Aalborg kommune, som går ud på at lave nogle stenrev i fjorden, bla. ved 
Lindenborg Å. Det fortæller de om senere på aften.
Bladet Der har været problemer med omdelingen af vores blad ”Fritidsfiskeren”. Det skal komme 5 gange om året, men de 2 sidste 
gange nemlig den 28. juni og 28. september er der mange, der ikke har modtaget bladet, Hvis der er nogle, som stadig mangler bla-
det, må de rette henvendelse til bestyrelsen.
Preben udtrykte bekymring for, at vores lille forening går lidt i stå, hvis der ikke er nye, som vil vælges ind i bestyrelsen, og det vil 
være synd og skam. Vi er trods alt med i et større forbund, som kan være med på Christiansborg, når der bliver snakket fiskeri.
5. Regnskabet blev gennemgået af Henning Pedersen. Næste års kontingent bliver som tidligere år 230 kr. Der var ingen kommentar 
til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
6. Forslag - Der var ikke indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse.  Preben Guldbæk ønskede at stoppe. Genvalg af Knud Lynge og Janne De Rosche Jørgensen. Jens Erik Grøn blev 
valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig senere.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der var genvalg af Kurt H Pedersen og Søren Studsgaard. 
9. Valg af revisorer. Michael Hjelm og Hugo Jørgensen blev genvalgt 
10. Revisorsuppleant.  Som revisorsuppleant blev Claus Jacobsen genvalgt.                                                    
11. Eventuelt. Leif og Janne fortalte om stenrev projekt i Limfjorden.  De   fortalte også om brunt vand langs Langeraks sydlige side.
Harald afsluttede generalforsamlingen. Herefter var der hyggesnak blandt de 14 fremmødte.

BESTYRELSE: Henning Pedersen tlf. 51528051 - Knud Lynge tlf. 2372154 - Janne de Rosche Jørgensen  tlf. 21756727 -  Leif Larsen tlf. 
98259898 - Jens Erik Grøn tlf. 21580587
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Fusion i det Sønderjyske med 223 
fritidsfiskere til én forening 

Tekst: Bruno Müller

-Som lokal fritidsfiskerforening har vi længe set fornuft i 
at fusionerer med en anden lokal fritidsfiskerforening- og 
helst i ”Nabolaget, og med denne sammenlægning er vi 
blevet 223 medlemmer.

Det siger formanden for Als og Sundeved Fritidsfiskerfor-
ening, John Christiansen til FRITIDSFISKEREN om general-
forsamlingen den 15. december i år. Han siger til bladet, 
at der har været en del arbejde med det indledende, til 
at bringe de ialt godt 200 medlemmer sammen og at det 
nu er lykkedes på de to generalforsamlinger. Den énstem-
mighed på generalforsamlingerne er noget af det, der har 
motiveret ledelserne i de to lokalforeninger til at se på 
mulighederne for at ”gå sammen” og jeg er meget glad for 
at vores medlemmer I Als og Sundeved kan fortsætte med 
at være medlemmer i Fritidsfiskerforeningen efter at vi er 
blevet fusioneret sammen med Nordlige Sønderjyllands 
fritidsfiskerforening i Haderslev.
John siger samtidig: 
-Det bedste er, at de penge som er i vores lokalforening 
kommer med vores medlemmerne til Haderslev!
En anden ting som også kan gøre mig meget glad, er to af 
bestyrelsesmedlemmer flytter med til Haderslev og fort-
sætter i deres bestyrelse, den ene er Karin Bjerre Holst og 

den anden er Finn Tækker 
--- Vi tror på, at vi både kan bevare ”Fritidsfiskerånden” og 
styrke dansk fritidsfiskeri det giver simpelthen god mening 
at slå de to stærke organisationer sammen til dén stærke-
ste stemme for Fritidsfiskeriet og gennem vores forbund 
dansk, fortsætter han. På forhånd bor de to organisationer 
”dør om dør” i det Sønderjyske, og de har desuden et godt 
kendskab til hinanden samarbejdet om flere sager.
- Der er rigtig meget fornuft i at fusionere. Vi kender hin-
anden, og vi tror på, at vi sammen kan skabe udbytterige 
og innovative rammer for medlemmerne, så vores ”Nye” 
lokalforening samlet set fortsat kan vokse sig endnu stær-
kere og større.

Kollegaen i Nordlige Sønderjyllands Fiskeriforening, for-
mand Hans Halskov
Han siger om Als Sundeved Fritidsfiskerforening at grund-
læggende er han naturligvis også fortaler for en fusion 
med dem.
- Vi har tænkt meget over, om fusionen vil give mening og 
værdi for medlemmerne. Det mener vi, at den i allerhøjeste 
grad gør at de mange medlemmer får glæde af styrken og 
stabiliteten i de nu fusionerede lokalforeninger.

P.T. er der fundet et navn til den ”NY forening”(Bruno)
 

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening og Nordlige Sønderjyllands 
Fiskeriforening er ét! 

Hans Halskov, Formand i Nordlige Sønderjyske Fritidsfiskerforening
Foto fra venstre: Kasserer Hans Bomberg Nordlige FF , Tidl. Formand 
John Christiansen, Als, Kasserer Karin Bjerre Holst, Als
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Begge foreninger medgiver, at det kan 
virke overraskende, at en fugl kan give 
så store problemer for fiskebestande-
ne herhjemme. Men ikke desto min-
dre er mange fiskebestande i saltvand 
og ferskvand under pres fra skarven, 
der siden 1980’erne har været fredet 
i hele Europa i henhold til EF’s direktiv 
om beskyttelse af vilde fugle og deres 
levesteder. 
Der er i perioder tale om titusindvis 
af supereffektive fiske-ædere, der for 
hver fugl fortærer, hvad der svarer til 
omkring et halvt kilo fisk om dagen. 
I dag ligger skarvbestanden overalt i 
Europa på et historisk højt niveau, og 
det er allerede veldokumenteret, at 
skarvens føde-søgning i vandløbene 
er den afgørende faktor for flere af 
ferskvands-fiskearterne’s meget dårli-
ge tilstand. Det gælder f.eks. snæbel, 
stalling, bækørred og havørred. Lige-
som undersøgelser fra DTU Aqua har 
vist, at skarven reducerer antallet af 
den rød-listede laks med mere end 50 
procent i Skjern Å .Samtidig er bestan-

de af saltvandsfisk som torsk, ålekvab-
be, ål og skrubbe også under pres 
fra skarven, og disse arter er kraftigt 
faldende og det til trods for der fiskes 
mindre end nogensinde før, både er-
hvervsmæssigt og rekreativt. DTU-be-
regninger linker skarvens prædation i 
Østersøen, sammen med den historisk 
lave torskebestand og det på trods af 
et totalt stop for målrettet torske-fi-
skeri i hele Østersøen. For en anden 
art, ålen, viser den seneste undersø-
gelse, der hidtil er lavet om skarvens 
påvirkning, at fuglens fødesøgning i 
Ringkøbing Fjord medfører, at mere 
end 99 procent af ålene bliver ædt af 
skarven inden kønsmodning.

Alarmerende og derfor er der brug 
for handling
Situationen er nu så alvorlig, at 
Danmarks Sportsfiskerforbund og 
Danmarks Fiskeriforening i fælles-
skab råber vagt i gevær og kalder på 
øjeblikkelighandling. I en kommentar 
til dette siger Torben Kaas, der er for-

mand i Danmarks Sportsfiskerforbund, 
der er hovedorganisation for danske 
lyst- og sportsfiskere, at man I den nu-
værende situation, hvor miljøforhol-
dene i havet og de kystnære områder 
er så dårlige og elendige, at det har 
vist sig, at skarvens prædation nu for 
alvor kan presse sårbare fiske-bestan-
de i både salt- og ferskvand. Det giver 
sig selv, siger sportsfiskerformanden, 
at det er helt afgørende at rette ind-
satsen mod at genskabe gode forhold 
i de indre farvande, men hvis vi ikke i 
denne proces også husker at fokusere 
på skarven, så risikerer vi, at alle de 
andre gode initiativer vil være skønne 
spildte kræfter og helt uden effekt. Vi 
får rent vand uden torsk, ålekvabber 
og fladfisk, ligesom ålens situation 
næppe vil blive meget bedre.

Formanden for Danmarks Fiskerifor-
ening DFPO, Svend-Erik Andersen sup-
plerer med, at ønsket er, at styrke og 
værne om fiske-bestandene. »Det er 
det, vi skal leve af i fremtiden, og det 

Flere fiskebestande er under pres fra de titusindvis af skarver, 
der lever og jager i Danmark. Danmarks Sportsfiskerforbund og 
Danmarks Fiskeriforening kommer med pressemeddelelse.
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er grundlaget for al fiskeriet. Derfor er 
det helt afgørende og på høje tid, vi 
får bremset skarvens hærgen, inden 
det er for sent. For lige nu ødelægger 
skarven både vilkårene for fiskebe-
standene og fiskeriet,« siger forman-
den for DFPO, der er hovedorganisati-
on for de danske erhvervs-fiskere.

Foreningerne peger på fire vigtige 
tiltag
Danmarks Sportsfiskerforbund og 
Danmarks Fiskeriforening peger helt 
konkret på fire tiltag, der skal sikre 
bedre vilkår for fiskebestandene: Først 
og fremmest er det helt afgørende, at 
mulighederne for regulering forbed-
res. I Østersøen og i Kattegat fisker vi 
ikke længere målrettet efter torsk af 
hensyn til bestanden. Alligevel går det 
den forkerte vej. Det skyldes blandt 
andet skarven. Det understreger, at 
der er behov for at regulere bestan-
den, så der kan findes en balance, der 
både giver plads til skarven, og til at 
fiske-bestandene kan vokse igen, siger 
Svend-Erik Andersen.  For det andet 
er det vigtigt, at der arbejdes tvær-na-
tionalt, da skarverne er mobile og 
bevæger sig på tværs af landegrænser 
året igennem, fortæller Danmarks 
Sportsfiskerforbunds formand. Dan-
mark ligger lige midt i skarvens ud-
bredelsesområde. Vi har derfor fugle 
på træk, overvintrende og stedfaste 

skarver hele året rundt. I sensommer 
og efteråret er der for eksempel mere 
end 300.000 til 400.000 skarver i Dan-
mark, hvoraf cirka halvdelen kommer 
fra landene omkring Østersøen. Der er 
derfor behov for planlægning på tværs 
af grænserne. At det endnu ikke er 
sket, er reelt en fallit-erklæring, som 
fiskebestandene nu betaler en høj pris 
for, forklarer Torben Kaas, formand 
for Danmarks Sportsfiskerforbund. For 
det tredje skal vi blive endnu klogere 
på skarv-problemets omfang. Derfor 
er det vigtigt, at der sideløbende med 
de andre tiltag også afsættes flere 
penge til at undersøge og dokumen-
tere skarvens påvirkning på de marine 
fiskearter som torsk og ål. Selvom det 
efterhånden er veletableret, at skar-
ven er med til at sætte fiskebestande-
ne under pres, er der brug for mere 
viden om, hvordan skarven påvirker 
fiske-bestandene. Det giver os bedre 
mulighed for at finde en balance, hvor 
der både er plads til skarven og til 
sunde fiskebestande, og jeg tror også, 
det kan få problemet ind på lystavlen 
på Christiansborg, siger Svend-Erik 
Andersen. For det fjerde, så bør myn-
dighederne tage et større ansvar. De 
to organisationer efterlyser, at myn-
dighederne tager et større ansvar for 
forvaltning af skarv, modsat hvad der 
sker i dag, hvor hovedansvaret hviler 
på de frivillige. Vurderingen er, at 

fiskebestandene nu er så pressede, at 
myndighederne bør tage førertrøjen 
på. Hvis myndighederne ikke tager en 
større og aktiv del i forvaltningen af 
skarverne, er der en reel risiko for, at 
sårbare arter som torsk, ål og snæbel 
aldrig kommer på fode igen. Lettere 
adgang til reguleringstilladelser, orga-
nisering af jægere og bedre rådgivning 
og planlægning af reguleringen ville, 
sammen med de andre forslag, være 
til stor hjælp for de sårbare bestande, 
slutter Torben Kaas. Danmarks Sports-
fiskerforbund og Danmarks Fiskeri-
forening vil fremlægge deres fælles 
initiativer og bekymringer for den 
kommende fiskeriminister og miljømi-
nister.

Danmarks Sportsfiskerforbund og 
Danmarks Fiskeriforening ønsker: 
At muligheden for at regulere skarv 
på havterritoriet forbedres. At der 
arbejdes for en tværnational plan, der 
adresserer, at skarven bevæger sig på 
tværs af landegrænser.At der afsættes 
midler til at undersøge og dokumen-
tere skarvens påvirkning på de marine 
fiskearter – gerne med fokus på torsk 
og ål. At myndighederne tager an-
svar for skarvforvaltningen sådan, at 
indsatsen ikke alene hviler på frivillige 
kræfter.

 

Lige nu får 2.300 klubber og foreninger 10% ekstra 
i sponsorstøtte* til lige præcis det, de har behov for.
Dansk Fritidsfiskerforbund er med i ordningen. 
Er du og lokalforeningen med?
Ligesom mange danskere oplever klubberne og for-

eningerne bl.a. prisstigninger, og det kan mærkes.         
Vi håber, at den ekstra støtte kan være med til at give 
en god start på det nye år i din lokalforening og for-
bundet!

Værsgo, 10% ekstra i sponsorstøtte til vore Fritidsfiskere!
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Denne gule mærkat på joller kan spare mange 
penge, tid og kræfter!               

På vegne af bestyrelse og medlemmer i Nordlige Sønderjyl-
lands Fritidsfiskerforening byder vi alle medlemmer fra Als 
Sundeved Fritidsfiskerforening hjertelig velkommen.  Efter 
2 ordinære og 2 ekstraordinære generalforsamlinger er vi 
nu forenet i én forening med navnet Sønderjysk Fritidsfi-
skerforening, der vil varetage vore nu over 200 medlem-
mers interesse for fritidsfisker.
To bestyrelsesmedlemmer fra NSF, Arne Lorenzen og Per 
Benzon, har valgt at trække sig, og det gav plads til 2 be-

styrelsesmedlemmer fra ASF, nemlig Karin Bjerre og Finn 
Tækker Johannsen.
Vi takker Per og Arne for deres gode arbejde i foreningen 
og byder Finn og Karin velkommen.
På vegne af bestyrelsen ønsker vi alle et godt og spænden-
de Nytår . 

Hans Bomberg, Kasserer  og Hans Halskov, Formand

Fusionen i det Sønderjyske 

Har du spørgsmål til Dødsulykkesforsikring og Bådforsikring,
 så ret henvendelse  til: 

Forretningsudvalget v. Brian Bagger
Tlf.:23 60 20 80 - Mail: brbagger@live.dk

HUSK!

Skarver dør i tætte 
kolonier!
Der er konstateret massedød i skarvkolonier 
Mindst 600 voksne døde skarver er fundet 
på eller nær deres reder på Malurtholm ved 
Fanefjord og Tyreholm i Stege Bugt på Møn.

22



Kraftigt blæsevejr holdt ikke fritidsfiskere og undervands-
jægere fra Horsens, Juelsminde og Vejle væk fra bådelau-
get ved Vejle Fjord den 17. november 2022, da der skulle 
drøftes fangst af forældrefisk og skrubbeudsætning for 
2023. Nogle af deltagerne har været en del af fiskeplejens 
tidligere skrubbeudsætninger, så der blev udvekslet erfa-
ringer og ideer (se billeder herover).  Fiskeplejen har udsat 
skrubber siden 1993 – hovedsageligt i Limfjorden (figur 1). 
Udsætningerne blev indledt af Dansk Fritidsfiskerforbund 
(DFF) og Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) i et forsøg på 
at øge de faldende fangster og genoprette skrubbebestan-
den.
"Vi håber på et rigtigt godt samarbejde byerne imellem, da 
det er vigtigt, at vi kan stå sammen om at få genskabt lidt 
af fortidens fiskeri, selvom det sikkert bliver svært. Men vi 
har nogle fantastiske ildsjæle, der vil miljøet og fiskeriet det 
godt."

Nyt samarbejde
I de senere år er det ikke kun blevet sværere for fritidsfi-
skerne at fange skrubber til fryseren, og det mærker fritids-
fiskere og undervandsjægere ved den jyske østkyst også. 
Det er desuden blevet sværere at opfiske nok gydemod-
ne forældrefisk til kunstig befrugtning og efterfølgende 
udsætning af skrubbeyngel. Formålet med det nye samar-
bejde i Horsens, Juelsminde og Vejle er at øge muligheden 
for at opfiske tilstrækkeligt med forældrefisk. Det er vigtigt 
for projekts succes, at der opfiskes mindst 25 kønsmodne 
hunner og 25 kønsmodne hanner til fiskeplejens udsæt-
ningsprojekt, da de genetiske retningslinjer skal overholdes 
for at minimere indavl og sikre genetisk variation.

Samme skrubbebestand
Skrubberne i Horsens og Vejle Fjord samt ved Juelsminde 
hører til samme bestand. Det betragtes derfor ikke som 
genetisk forurening at blande afkom, der stammer fra 
forældrefisk fra de tre områder.
Nu går grupperne i gang med at planlægge fiskeriet efter 
gydemodne skrubber, der typisk foregår fra januar til april, 
for sikre, at alt er på plads, før gydesæsonen starter. 

Fritidsfiskere og undervandsjægere vil 
samarbejde om skrubbeudsætninger
Lokale ildsjæle fra det østlige Jylland går sammen om at opfiske moderfisk 
til produktion af skrubbeyngel til udsætning

Kort over Fiskeplejens skrubbeudsætninger siden 1993

23



BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved
Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 

De kriminelle bander tjener kassen på at smugle baby-ål 
til de asiatiske lande – Europol har siden november må-
ned 2022, anholdt hele 49 personer og beslaglagt flere 
tons glasål over hele Europa.

Ålen er er på EUCN’s (International Union for Conser-
vation of Nature) liste over truede dyre- og fiskearter.                   
Så det er »op ad bakke« for den europæiske ål, hvilket i 
særdeleshed skyldes, at de små gennemsigtige glasål er en 
særdeles lukrativ forretning for de lovløse og skrupelløse 
kriminelle. En ulovlig trafik, som det europæiske politisam-
arbejde Europol har forsøgt at sætte en stopper for, ved at 
være ekstra opmærksomme ved udrejse til specielt Asien, 
som betragtes som den største aftager på det sorte mar-
ked. Europol skriver videre, at netop denne form for ud-
smugling er den mest udbredte og omsiggribende beskæf-
tigelse, samt ikke mindst den mest indbringende illegale 
handel med beskyttede dyrearter, der findes. Det vurderes 
at der slipper næsten 100 tons glasål ud fra landene i EU 
og at udbyttet omkring denne trafik ligger på omkring 22 
mia. kroner hvert år.  Så det er Big Business.
Prisen for et kilo glasål kan også nemt løbe op i adskillige 
tusind euro, når der handles.  Men en øget og målrettet 
indsat fra Europols side, har siden 2016 bidraget til en 

opbremsning af denne ulovlige aktivitet. Flere end 500 
personer er blevet anholdt og man har forhindret udsmug-
ling af tonsvis af glasål. Selvom aktiviteten ikke er stoppet 
helt, så er den illegale handel med glasål, næsten mere 
end halveret i denne periode. 
Glasålene der således er vristet ud af hænderne på smug-
lerne, er alle bragt tilbage til deres naturlige levesteder, 
skriver Europol videre i pressemeddelelsen.

Inden Coronaen-pandemien lagde en kraftig dæmper på 
hele rejseaktiviteten World Wide, foregik udsmuglingen af 
glasålene fortrinsvis i bagagen hos flypassagerer. Det er nu 
afløst af en tidligere afprøvet og gammeldags fremgangs-
måde, skriver Europol videre, nu fragtes de på ryggen af 
muldyr. Her kan smuglerne holde liv i glasålene i næsten 
48 timer, når de er anbragt i en speciel kuffert på ryggen af 
et muldyr. I mange tilfælde er det både lovligt og ulovligt 
fangede ål, som finder vej til det sorte marked. Det fælles 
politisamarbejde, Europol fortæller videre, at glasåle-
ne efter ankomsten til Asien bliver bragt til de asiatiske 
åle-farme, hvorfra de udvoksede ål siden distribueres til 
hele verden.

Kriminelle bander smugler Åle-yngel
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Vejledende priser for 2023 
Kasko- og ansvarsforsikring inkl. statsafgift 

Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
Forsikringssum 

 
Indenbordsmotor  

med fast aksel 
 

 
Påhængsmotor 

60.000 2.174 3.847 

70.000 2.462 4.289 

80.000 2.750 4.732 

90.000 3.039 5.174 

100.000 3.204 5.337 

125.000 3.812 6.384 

150.000 4.421 7.431 

175.000 5.029 8.478 

200.000 5.351 8.880 

Priserne gælder for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort 
Ansvarsforsikring alene kr. 232,- 

Kontakt Axus Nordic på tlf: 7022 8070 
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Når vi ser lidt tilbage i tiden på 
Mariagerfjord Fritidsfiskerfor-
ening, blev vi stiftet 15 oktober 
1981 af 45 stemmeberettigede 
medlemmer. Sådan starter vores 
protokol, så vi har en hel del   
år på bagen -og jeg har været 
formand siden 4. februar 1995,- 
som en hel del år.
Vi har beskæftiget os med man-
ge ting gennem årene, og en af 
aktiviteterne som huskes bedst 
er åleyngeludsætning som vi har 

foretaget rigtig mange gange, og i 
et antal som ligger væsentlig højere, end de senere år.
En anden stor aktivitet, var i 1997 hvor Fjorden kollapsede, 
(iltsvind), døde der mange fisk.
Det var en frygtelig oplevelse, så vi iværksatte en red-
ningsaktion med opsamling af ål i strandkanten, på fugtige 
engdrag o.lign.  Hvor vi fik stillet et bassin til rådighed, på 
Saltfabrikken og med godkendelse af Fiskerikontrollen, 
og hvor mange folk omkring fjorden var meget aktive i 
indsamling af de mere afkræftede ål, som de afleverede på 
Saltfabrikkens bassin.
Efter ca.14 dage, kunne vi lukke dem tilbage til fjorden, 
hvor der var mange, husker ikke nøjagtig, men mindst 500 
kg..
Skarv har også været et væsentligt indsatsområde Toftesø 
var en af de største kolonier i landet hvor ca. 4000 par nu 
er reduceret til ca.200 par.
I Kilstrup sø og på Træskelbakken, har vi reguleret i de 
seneste 5 år med et godt resultat.

I Toftesø har havørne og kongeørnen klaret opgaven, så 
vores område er ikke så plaget mere! Nu er vi generet med 
sælproblemerne der har været tiltagende, som i det øvrige 
land.
Vi har ligeledes afviklet et skrubbeprojekt over 2 år hvor vi 
havde moderfisk gående i 2 palletanke. Fra fangsttiden, til 
de kunne stryges og overdrages til Venø Fiskefarm, for igen 
at modtage dem, og gøre dem klar til udsætning sidst på 
sommeren i 2 år i træk, med ca.1500 pr år.
Når vi ser tilbage på ålefangster i gennem tiderne, har der 
været en del vodfiskeri (mig selv incl.) Det er flere år siden 
at det blev forbudt, og samtidig med åleforvaltningspla-
nen, som er revideret flere gange.
Nu er det slut med at fange ål, hvilket er katastrofalt, til 
trods for mængden af ål som er fanget i ruser, har været 
tiltagende de senere år.
I denne sæson har vi fanget rigtig mange undermålere i 
ruserne, til genudsætning og i øvrigt, meget skrubbeyngel, 
ålekvabberne er også i fremgang. Men med manglende 
ålefiskeri ser det sort ud for vores forening i skrivende 
stund. Vi viderefører alligevel vores aktivitet her i første 
kvartal med at sy-og reparation af ruser, samt håndsyning 
af garn.
I håbet om at må fange ål igen, da det er en hovedaktivitet 
blandt medlemmerne her på Fjorden. 

Godt nytår til alle. Finn Frandsen, formand

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening
I bladets serie ” Artikel fra en lokalforening” er vi kommet til....

Finn Frandsen, formand
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Kroppen er båndformet og hovedet er relativt lille. Rygfin-
nen strækker sig som en lav bræmme over det meste af 
ryggen, gatfinnen har samme form, men da gattet findes 
ca. halvvejs mellem hovedet og halefinnen, løber gatfinnen 
kun langs med den bageste halvdel af kroppen. Den lille 
afrundede halefinne er ikke vokset sammen med hverken 
ryg- eller gatfinnen. Farven er brunlig med mørkere og 
lysere mønstre eller marmoreringer. Langs med ryggen på 
overgangen mellem rygfinnen og ryggen er der 9- 13 sær-
deles tydelige runde pletter. Bliver max. 25 cm lang. Fisken 
er en dårlig svømmer, og bliver den tvunget til at svømme 
et længere stykke, hænger den bageste del af kroppen 
ned, da fisken ikke har nogen svømmeblære og må holde 
sig oppe i vandet ved svømmebevægelserne.

Der kom et spørgsmål om ”Hva´ er det for en fisk?
Det er en særdeles langstrakt fisk der går under navnet ”TANGSPRÆLLEREN” 

Tekst: Fiskeritidende

De danske fiskere har fanget markant flere gule ål i Øre-
sund i år, nemlig 16,6 tons end de gjorde sidste år.
Det er, hvad det er blevet til i år for de danske fiskere i Øre-
sund. Hvilket er en markant fremgang sammenlignet med 
sidste år, hvor de danske fiskere fangede 8,6 ton gule ål i 
Øresund. Landingsværdien for gule ål fra Øresund er derfor 
også steget markant fra 514.549 kroner til 969.070 kroner. 

Ser man på landingerne af gule ål i resten af landet er bil-
ledet blandet.  Der er fremgang i blandt andet Isefjord og 
i Limfjorden, mens der er tale om tilbagegang i Østersøen 
og i Kattegat.  Samlet set har de danske fiskere i år landet 
87 ton gule mod 95 ton sidste år.  Det giver en landings-
værdi på 5,4 millioner kroner i år mod 6 millioner kroner 
sidste år.  

Fremgang i fiskeriet efter gule ål
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Læserbrev af Christoffer Veng 

Foto: Bruno Müller
 
Bestanden er muligvis i fremgang, men der 
udsættes hundredtusindvis af ål hvert i de kyst-
nære områder alene. Dertil kommer et heller 
uanseeligt antal i ferskvand. Så længe det står 
på, har bestanden i min verden ikke vist sig som 
robust. Derfor vil jeg bestemt ikke tale mod et 
forbud, ind til tingene er markant bedre. Dette 
gælder også for andre arter. Vi har smadret be-
standene med forurening, ændringer i habitater, 
beskyttelse af ålens fjender samt overfiskeri.
Der skal mere ned udsætninger til her. Vi symp-
tombehandler for at nogle få kan være tilfredse. 
Skal måske tilføje, at jeg også selv er indehaver 
af grej til ålefiskeri men ikke har brugt det i 
årevis. Nogle gange skal folk stoppe brokkeriet, 
træde et skridt tilbage og genvurdere en eller 
anden situation, som de har en nagelfast hold-
ning til. Ud over at jeg også har grej til fiskeri, vil 
jeg også gerne slå fast, at jeg på ingen måder er 
tilhænger af EU. 
Mine motiver ligger hos ålen og dens bestand.

Er ålebestanden i fremgang-  Eller det 
modsatte?

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
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Rapporten med resultaterne fra optællingen af ynglende skarver i 2022 er udkommet. 
Her følger nogle af resultaterne.

Bestandens størrelse og udvikling:

• Der blev talt i alt 30.266 reder, svarende til en tilbagegang på 2,9 % i forhold til 2021 og en samlet tilbagegang på 7,2  
 % over de sidste to år.
•  Ynglebestanden har været relativt stabil i årene 2014-2022 med 30.000-33.000 par.
• Det nuværende bestandsniveau er ca. 20 % lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
• De største regionale ændringer i skarvbestanden i 2022 var fremgang i det nordlige Kattegat på 1.365 reder, svarende  
 til 42 %, mens der var tilbagegang i Vestjylland (937 reder eller 29 %) og omkring Smålandsfarvandet (939 reder eller  
 12 %). I de øvrige regioner var der kun mindre ændringer.

Kolonierne:

•  Der blev registreret i alt 83 skarvkolonier, hvilket er én færre end i 2021. 
• Der blev i 2022 fundet 10 nye kolonier, mens 11 ynglelokaliteter blev forladt. 
• Som noget nyt blev der to steder fundet ynglende skarver på fyrtårne.
• Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.687 reder, mens den næststørste var Ormø ved Sydsjælland (1.697  
 reder).
• I alt var der 7 kolonier med over 1.000 reder. 

Fugleinfluenza og effekter af havørn:

• I 2022 blev der for første gang konstateret udbrud af fugleinfluenza i danske skarvkolonier. Dette berørte særligt tre 
kolonier ved Møn, hvor der tilsammen blev fundet mere end 700 døde, adulte skarver.
• Den stigende bestand af havørne i Danmark påvirker en del af skarvkolonierne, fx i form af forsinkelse af 
 ynglesæsonen og nedsat ynglesucces. 

Forvaltning:

• Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 11 kolonier.
• De forvaltende tiltag omfattede i alt 4.213 skarvreder, svarende til 13,9 % af bestanden. 
•  Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2021, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede  
 reder væsentligt lavere.
• Rapporten med resultaterne fra optællingen af ynglende skarver i 2022 er udkommet. 
 Rapporten kan findes via dette link: http://dce2.au.dk/pub/TR259.pdf

En stor tak skal rettes til de af jer, der har talt kolonier op eller på anden måde har bidraget til optællingen.

Med venlig hilsen Jacob Sterup & Thomas Bregnballe Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

Skarvreder i tilbagegang 
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Redigeret v. Bruno Müller

Den hændelse kommer af og til også forbi redaktionen! 
Det har fået os til at få problemet belyst vedrørende dæk-
ningen af tyveriet.
Jeg har personligt henvendt mig til eget forsikringsselskab.
Det er ens egen Indboforsikring der træder i kraft ved et 
sådant tyveri. De sender flg.:”Jeg bekræfter hermed at vi 
dækker dit garn og ruser, hvis det bliver stjålet mens det er 
i vandet.  Det eneste der kan være er, at det skal tages med 
hjem minimum en gang om året” (Det står der! Red.)

Generelle forsikrings-betingelser:
Noget der ikke var med i svaret, var de generelle regler 
hvis du er udsat for omtalte tyveri eller hærværk.  Du skal 
straks anmelde enhver skade til dit forsikringsselskab.
Ved anmeldelse af en skade skal du sandsynliggøre og 

dokumentere dit erstatningskrav, og give os alle de oplys-
ninger om forhold, der kan have betydning for bedømmel-
sen af skaden. Tyveri, hærværk, røveri og overfald skal du 
straks anmelde til politiet i det land, hvor skaden er sket.
Du skal sikre dig skriftlig bekræftelse for anmeldelsen, og 
journalnummer skal oplyses. Bliver tingene fundet inden 
udbetaling af erstatning, vil du kun få dækket de eventuel-
le skader på tingene, der er sket i forbindelse med tyveri-
et/røveriet.

Vigtigt og det nemmeste! For ikke at gøre det for indviklet, 
så kontakt dit eget forsikringsselskab med det samme og 
undersøg om du er dækket af Indboforsikringen eller på 
anden vis.

Bruno Müller

Tyveri af fiskeredskaber

I dag har vi været på produkttræning hos Columbus Mari-
ne, hvor vi har fået opdateret vores viden omkring alt fra 
Hydraulik styring, Liros reb, Hempel, Fusion og – som det 
ses på billedet – så skulle vi også afprøve de lækre Spinlock 
veste.
Min model havde et sprayhood, så man kan ligge i vandet 
uden at få bølgesprøjt i hovedet. 
Tak til Team Columbus og deres leverandører. 

En god dag, som var alle 10 timer i bilen værd 

Redningsvest med visir
MarineXperten i Frederikshavn har besøgt Columbus Marine A/S

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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Af Bjarne Christensen

Nedlæggelse, samt sammen-
lægning af lokalforeninger.

Kalø Vig Fritidsfiskerforening 
har valgt at søge andre veje. 
De 16 medlemmer i forenin-
gen fik med et snævert flertal, 
foreningen til at udmelde sig af 
Dansk Fritidsfiskerforbund og 
ind i Amatørfiskerforeningen. 
Nogle få af deres medlemmer 
var ikke helt enige i beslutnin-

gen, og har derfor indmeldt sig hos os som forbundsmed-
lemmer.
Læsø Fritidsfiskerforening har på en ekstra ordinær gene-
ralforsamling nedlagt foreningen, da der ikke var nogen 
der ønskede at stille op til bestyrelsen. Deres kasserer 
Mogens Guntofte afgik pludselig i november, ved døden, 
og Formand Teddy kunne ikke samle en bestyrelse til at 
videreføre foreningen med deres 116 medlemmer. De en 
nu lidt efter lidt, på vej over i Vendsyssel. Mange af de-
res medlemmer var hvilende, at forstå som at de ikke var 
aktive fritidsfiskere, men støttede samarbejdet, og deltog 
i hyggen i klubhuset samt på havnene, der er nok en del 
af dem vi mister, men jeg gør et stort arbejde i for at få 
genindmeldt så mange som muligt.

Lokalafdelingen Als og Sundeved Fritidsfiskerforening har 
fusioneret ned Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerfor-
ening, så de er nu forbundets største lokalforening med 
219 medlemmer, jeg ønsker dem al mulig held og lykke 
med sammenlægningen og det fremtidige arbejde lokalt.

Medlemstilgangen i 2022

Vi rundede også i år 2000 medlemmer. Vi har fået en 
tilgang på 214, og en udmelding på 176, så en netto tilgang 
på 38 medlemmer. Det var Alleshave Bådelaug der ind-
meldte medlem nr. 2000. De vil få overrakt en lille erkendt-
lighed på Årsmødet.

Lidt økonomi.

Regnskabet er p.t. (16-1) endnu ikke godkendt af vores 
revisorer, men som det ser ud slap vi ud af året med et 
overskud på 1500 kr. mere end budgetteret (kr. 9000), og 

det til trods for at vi har måtte afskrive kr. 4800 i annon-
cebetaling fra en annoncør der efter længere tids sygdom 
afgik ved døden. 
En transportudgift på 3500 kr. til et møde mellem Alles-
have Bådelaug og kommunen på Sjælland, hvor Bruno var 
med som den juridiske forhandler. 
En porto stigning på blad på 3500 kr., og en stigning til 
trykkeriet for bladet på 8000 kr. 
Vi har så sparet lidt på andre poster samt fået en større 
kontingentindtægt på godt 10.000 kr., og det selv om vores 
medlemskampagne har ladet foreningerne beholde rundt 
regnet kr. 35.000 til arbejdet lokalt. 
Så det er alt i alt en tilfreds kasserer der fremlægger regn-
skabet på Årsmødet den 18 marts i Mariager.

Portoservice har allerede nu meldt ud at portoen på bladet 
vil stige med 5-7% i 2023, og der vil også komme en lille 
stigning til trykkeriet.

Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent, så vi 
fortsætter med samme kontingent for 13` år i træk.

Der har ved de sidste 2 blade været problemer med leve-
ringen til medlemmerne fra Bladkompagniet. Især området 
ved Hals, Aså og Gandrup har været svigtet. Jeg håber der 
er rettet op på det nu, da jeg har været i hård korrespon-
dance med både Portoservice og bladkompagniet. Til trods 
for disse problemer, er det stadig Bladkompagniet der har 
den laveste fejlleverance procent, og fordelen ved dem er 
at bladet bliver eftersendt hvis det af en eller anden grund 
smutter, det gør det ikke ved Post Nord. 
Den manglende levering har i vores tilfælde været i gen-
nemsnit 1,26%, svarende til at i snit 26 medlemmer ved 
hver udgivelse ikke har fået sit blad til tiden, og det ligger 
lavt i forhold til andre blade og magasiner som Portoser-
vice formidler. 
Jeg er helt klar på at det er møgirriterende for det enkelte 
medlem når bladet ikke bliver leveret til tiden, men det er 
en gene vi er nødt til at leve med. Udebliver bladet 3 gange 
bliver det sat på tvangspost, og der er det Post Nord der 
omdeler. Vi har p.t. 12 medlemmer der får det leveret på 
den måde, de må så indfinde sig med at Post Nord er 5-7 
dage om at få det afleveret til rette vedkommende.

Nyt fra Kassereren og Medlemskontoret

Nyt fra medlemskontoret
Siden sidste blad er der kommet 47 nye medlemmer! Vi siger velkommen til alle!

Bjarne Christensen
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Dagsordenen Godkendt 

1. Referat af mødet den 25. august 2022 godkendt. - Alle mødt

2. Arne oplyste, at der var skrevet til Fiskeristyrelsen omkring den katastrofale situation omkring ålestoppet jf.  åle 
 handlingsplanen.  Videre bekendtgjorde han, hvor vigtigt en faktor nøglefiskeriet er, da det er en unik måde for DTU  
 AQUA  at kunne monitere fiskeriet på. Nøglefiskeriet bør derfor fortsætte. For til stadighed at kunne fastholde inte- 
 ressen som  nøglefisker, bør der gives tilladelse til, at nøglefiskerne kan ilandbringe ål.

Nyt fra diverse udvalg.

3. Saltvandsudvalg. Der afholdes saltudvalgsmøde mandag den 23. januar 2023, hvor ålestoppet helt sikkert vil fylde  
 meget. Der udfandt sig efterfølgende en debat omkring ålestoppet. Endeligt nyt bliver udmeldt i februar måned, da  
 der ikke pt. er noget endeligt vedtaget.  P.t. betaler folkepensionister ikke for lysterfiskertegn. Der var enighed om  
 rimeligheden i, at unge under atten år skulle slippe, men at folkepensionister burde betale. Der er positive tilbage 
 meldinger fra sportsfiskerne omkring betaling af lystfiskertegnet. Knud Marbæk formand for DLS Strandjægere vil  
 gerne være med til at regulere skarv og sæl, hvilket er tilkendegivet overfor Magnus Heunicke. Der er et fald i fiske 
 plejemidlerne, hvorfor der skal findes besparelser. 

4.1  Fiskeriudvalget. Ingen møder afholdt.
4.2.  § 7-udvalget. Der afholdes møde den 31. januar 2023.  Finn og Ib deltager.
4.3.  Forsikringer. Brian oplyser, at der stilles mange spørgsmål omkring forsikringer. Fremover opfordres medlemmerne  
 til selv at læse deres policer, som kan ses på forbundets hjemmeside.
 4.4.  Skarvudvalg.  Ib oplyste, at der var moniteret en lille tilbagegang i skarvbestanden. Finn oplyste, at der er mange  
 hav- og kongeørne, der helt sikkert var en medvirkende årsag til skarvens tilba-gegang. 
4.5.  Miljø.  Hans B. oplyste, at der ikke var noget nyt på den front.
4.6.  Bladet og hjemmesiden.  Bruno oplyste, at hjemmesiden er godt besøgt. 220.000 har indtil d.d. besøgt siden. Der  
 går maksimalt to dage fra en indsendelse er modtaget, til den kan ses på hjemmesiden. Bladet omdeles den 28.i de  
 måneder det udgives. Stadigvæk problemer med omde-lingen. Finn har skrevet en artikel til bladet bl.a. omkring  
 skarvregulering. 
4.6a. Søsportens sikkerhedsråd. Bruno fortæller, at Søsportens Sikkerhedsråd er flyttet til Korsør sammen med søfarts 
 styrelsen. Der afholdes to til tre møder om året. Skandinavisk mødeaktivitet er opstået. Der arbejdes med nye tiltag  
 som lys på redningsveste og et visir til hovedet, der virker som en bølgebryder. 
4.7.  Regnskabskontoret. Bjarne oplyste, at Budgetstatus for 2023 er ikke lavet, da vi kun er 16 dage inde i regnskabs-
året.   Bjarne gennemgik Årsregnskabet fra 2022, de endnu ikke er godkendt af revisorerne, men hvis de godkender, kom 
 mer vi ud af 2022 med et overskud på kr. 11.555,17, bud-getteret med kr. 9.055. Budgettet for 2023 tilrettes løben 
 de, så det er klar til Årsmødet.
4.8.  Medlemskontoret. Pr. 31.12.22 andrager vi 2004 medlemmer.
4.9.  Bierhvervsfiskere. Ingen tilgang.
4.10  DTU AUQA. Mangler penge til fiskeplejen, grundet nedgang af indbetalinger til fisketegn. Der skal findes besparel 
 ser.

5.  Fiskeridirektoratet – Vest & Øst. 
 Ingen mødeaktivitet. Der var et udbredt ønske om genoptagelse af møder med fiskerikontrollen. 

6.  Medlemskampagne udvalg 
 Snak om evt. fornyet aktiv hvervning.

7.  Friluftsrådet 
 Ikke noget nyt fra Friluftsrådet. 

8.  Årsmødet 
 Afholdes den 18/3 2023 

9.  Eventuelt 
 Bjarne fremlagde og gennemgik regler for kørsels- og gavereglement. 
 
Med venlig hilsen. Ib Jensen, referent.

Dansk Fritidsfiskerforbund
Forretningsudvalget Referat D. 16. januar. 2023 kl. 12.00 Dania – Mariager 
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Der er altid en chance for at overleve!
De seneste par år er det gået ned af bakke, men på den 
rigtige måde; der er nemlig færre, der er druknet i forbin-
delse med fritidsaktiviteter på vandet. 
Til gengæld er det et fåtal af dem, der bærer redningsvest. 
Når man kigger på modellen, bliver det tydeligt at det i 
gennemsnit faktisk kun er under en fjerdedel, der bar vest 
på ulykkestidspunktet. 
Dét vil vi gerne lave om på, for har man redningsvest på 
i en kritisk situation, kan man måske helt undgå at ende 
som en del af statistikken. Vesten kan holde dit hoved fri af 
vandet og holde dig flydende, og det kan være afgørende 
for din overlevelse, hvis du skulle falde overbord - så på 
med vesten, for din egen skyld og for dem derhjemme.

Bruno

SejlSikkert - Brug Vesten
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Et af de hyppigst stillede spørgsmål til 
FLID er, om havnen må sælge både, der 
tilsyneladende er efterladte og hvor det 
ikke har været muligt at komme i kontakt 
med ejeren?
Det er jo en nærliggende tanke, men hvad 
nu hvis den tidligere ejer pludselig gør 
krav på båden over for den nye ejer? Eller, 
hvis det viser sig, at der er pant eller gæld 
i båden? Vi har sendt spørgsmålet videre 
til advokat, Henrik Frandsen, DLA Piper.

SVAR FRA ADVOKATEN 
Strengt taget kan en havn ikke sælge en 
båd, eller andet, ejet af andre. At havnen 
kan blive nødt til at gøre det – og at der 
oftest ikke sker noget ved det – er noget 
andet. Et salg skal i princippet ske gennem 
en auktion i fogedretten, men omkostnin-
gerne og tiden, der går med det, vil være 
uforholdsmæssige, med mindre det drejer 
sig om en båd med en vis værdi.  Det pri-
mære problem er forholdet til bådens ejer 
og til køberen af båden og de forviklinger, 
der kan opstå, hvis havnen sælger en båd 
(som havnen juridisk set ikke er berettiget 
til). Risikoen for havnen bliver selvfølgelig 
større, hvis båden ”er noget værd” og re-
præsenterer en værdi for ejeren, og som 
køber måske betaler adskillige tusinde 
kroner for. Sådanne både må sælges gen-
nem fogedretten for at få afsluttet ejerens 
ejendomsret til båden.

Hvis ejeren dukker op og kræver båden 
tilbage 
Det er i første række køberen, som får et 
problem, hvis ejeren dukker op og gør 
krav på en båd, som havnen har solgt 
uden ejerens vidende og accept. Køberen 
risikerer at skulle aflevere båden til ejeren 
(fordi ejerens ejendomsret til båden vil 
blive anset for stærkere end køberens ret, 
når havnen har solgt en båd, som havnen 
ikke ejer). Havnen skal over for køber 
gøre opmærksom på, at havnen ikke ejer 
båden, men sælger den som efterladt og 
fordi der skyldes plads- eller havneleje og, 
at havnen fraskriver sig ansvaret for det. 
Havnens salg af en båd bliver selvfølgelig 
kun aktuel i den situation, at det i lang 
tid har været umuligt at komme i kontakt 
med ejeren og båden anses for efterladt. I 
den situation vil det være mindre sand-
synligt, at ejeren senere dukker op og gør 
krav på båden. Hvis situationen alligevel 
opstår, vil havnen muligvis kunne komme 
afsted med, at havnen har et tilgode-
havende for plads- eller havneleje hos eje-
ren sikret ved søpant i båden (det gælder 

kommunale/offentlige havne, men næppe 
private havne) og som derfor skal betales 
af ejeren forinden, eller at søpant i båden 
giver havnen ret til at sælge båden (det 
gør det strengt taget ikke), men under alle 
omstændigheder bliver det ikke en ”køn” 
diskussion.

Få ejerens accept 
Det bedste råd er – hvis det er muligt at 
komme i kontakt med ejeren – at forsøge 
at få ejerens (skriftlige) accept på, at hav-
nen sælger båden til dækning af havnens 
tilgodehavende. Et samtykke til et salg 
forhindrer problemer for ejeren af båden 
og havnen, fordi havnens salg af båden da 
vil være retmæssig.
Et sådan skriftligt samtykke skal ikke være 
formuleret på en særlig måde eller stå i 
en kontrakt – et stykke papir, hvor ejeren 
skriver under på, at havnen må sælge 
båden, er tilstrækkeligt (husk en dato og 
sælgers underskrift). Dette dokument 
er fint at have i skrivebordsskuffen, hvis 
ejeren en dag ændrer mening og gør krav 
på båden.
En enkelt linje om at [ejerens navn] 
accepterer at X-købing Lystbådehavn 
sælger båd med navnet [bådens navn], 
er tilstrækkeligt. Det kan desværre være 
umuligt at opnå, hvis der ikke længere er 
kontakt til ejeren. 

Når bådens værdi overstiger havnens 
tilgodehavende 
Over for panthavere, fx en bank, er 
problemet mindre, fordi havnen ofte vil 
have et tilgodehavende, der overstiger 
bådens værdi, dvs. at panthaver ingen 
økonomisk interesse har i båden længere. 
(Det gælder navnlig, hvor havnen har sø-
pant i båden for sit tilgodehavende, fordi 
søpantet har bedre prioritet end pantha-
ver). Men hvis bådens værdi overstiger 
havnens tilgodehavende, kan der opstå 
et problem i forhold til panthavere – her 
må båden også sælges via fogedretten. 
En begrænset værdi af båden sætter en 
grænse for, hvor galt det økonomisk kan 
gå for havnen. Det skyldes, at bådens 
værdi er det maksimale beløb ejeren kan 
kræve erstattet hos havnen, hvis salget 
af båden har været uretmæssigt. Ofte vil 
havnen have et større tilgodehavende 
til modregning i en eventuel erstatning. 
Dette betyder, at det alligevel vil kunne 
forsvares, at havnen selv sælger båden for 
at få problemet løst hurtigt og effektivt.

Havnen solgte båd på Den Blå Avis 
At et salg kan give problemer og ikke er 
uden risiko for køberen eller havnen, viser 
en aktuel sag for en dansk lystbådehavn. 
Her opstod problemerne, da en efterladt 
båd blev solgt af havnen.Havnen havde 
et tilgodehavende for havneleje hos en 
bådejer på ca. kr. 24.000. Båden var i dår-
lig stand. Havnen fulgte procedurerne og 
sendte masser af advarsler. Havnen vid-
ste, hvem bådejeren var og han fik også 
mail fra havnens advokat om at fjerne 
båden og om, at man ville bortsælge bå-
den. Efter utallige rykkere solgte havnen 
båden til køber A uden om retssystemet, 
dvs. ingen udlæg, vurdering eller auktion. 
Pris: kr. 25.000. Efter en delvis renovering 
sælger A båden videre til B, som totalre-
noverer båden. B sætter herefter båden 
til salg på DBA for ca. kr. 400.000.   Det 
særlige var, at båden var indregistreret 
i Skibsregisteret og stadig stod i den 
oprindelige bådejers navn. Hverken havn, 
A eller B havde ikke undersøgt, om og 
hvordan bådens ejerskab var registreret 
i skibsregisteret. Efter annonceringen på 
DBA henvendte bådens oprindelige ejer 
sig til B og forlangte, at få båden udle-
veret, bl.a. med henvisning til, at denne 
fortsat stod i Skibsregisteret som bådens 
ejer. På dette tidspunkt havde ingen været 
i kontakt med ejeren i 2 år. Den nye ejer 
B havde selvfølgelig ikke tænkt sig at 
udlevere båden, og bådens oprindelige 
ejer anlagde retssag mod B for at få båden 
udleveret, samt et erstatningskrav mod 
havnen, for uretmæssigt salg af båden, for 
det tilfælde, at B ikke blev dømt til at afle-
vere båden. I første omgang vandt bådeje-
ren sagen og havnen skulle betale de 
55.000 kr., som havnen havde indkasseret 
ved salg af båden til køber A. Grunden til, 
at det var 55.000 kr. var, at dommeren gav 
bådejeren ret i, at båden var mere værd 
end de 25.000 kr. havnen havde inkasse-
ret ved salget. Havnen ankede sagen, da 
den oprindelige ejer skyldte havnen det 
samme beløb for pladsleje. Det endelige 
udfald blev, at havnen vandt sagen.

Et godt råd fra den pågældende havne-
foged: 
Husk at få vurderet båden af syn- og 
skønsmand, før I sælger den. Det gjorde 
vi ikke og derfor fik bådejeren i første om-
gang medhold i, at båden var mere værd 
end den reelt var. Vi havde heldigvis taget 
båden på land og havde mange billeder af, 
hvor slidt den var. Det hjalp os til at vinde 
sagen i sidste ende.

Må havnen sælge en efterladt båd?
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Vi ønsker jer et godt (og sikkert) nytår.
Og her i den mørke vintertid, kan I forberede den kommende sæson
ved at høre mere om sikkerhed til søs. For jeres klub eller forening
kan booke et SejlSikkert-foredrag om sikkerhed til søs. Helt gratis.

Læs mere om de forskellige foredrag på sejlsikkert.dk eller
skriv til os på info@soesport.dk hvis du vil booke et foredrag.

Men vent ikke for længe - der er rift om dem.

Scan koden 
og læs mere
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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.


