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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Lederen
Formand
Ole Guldsmed-Thomsen
Brovej 5, Kvissel 9900 Frh
Tlf.: 25401512
ole@guldsmed-thomsen.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lerbækvej 78,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
pbc@mil.dk

Kasserer og Vedligeholdelsesudvalg
Johannes Frøstrup
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh.
Tlf.: 9842 9837
frostrup@webspeed.dk

Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Caspersvej 4,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Sekretær
Christian Schunck
Vejlegade 17b 1th. 
Tlf.: 20426938
christian.schunck@gmail.com 

Hus og legepladsudvalg
Palle N. Thomsen
Hirsholmvej 4, 9900 Frh.
Tlf.: 26842655
path@outlook.dk                   

Kontakt til Fritidsfiskerne og
Husudvalget
Lars R. Johansen
Tennisvej 29, 9900 Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
fn117masi@gmail.com    

Suppleant: Birger B. Pedersen
2. Suppleant: Palle Thomsen

Havnekontoret åbent:
Hverdage: kl. 08 - 12 & 14-17
Lørdage: kl. 10–12
Hverdag i dec. & feb.                               
kl. 8-12 & 13-16
Lørdage fra 15.dec. - 15.marts Lukket
Herudover aftales med havnens
daglige leder

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk

Bestyrelsen

RØNNERP OS T EN

Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune. Stof til bladet 
sendes elektronisk. Billeder sendes i .JPG . Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Stof 
der modtages, er generelt ikke som udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstllling. 
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!

Redaktion: Bruno Müller - Tlf. 23 45 81 87 – Mail:  bruno@knudensvej82.dk 
Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november

Sæsonen går på hæld og der er allerede 
flere både, som er kommet på land. Det 
er altid lidt vemodigt at pakke båden 
ned, men det giver tid til at glæde sig til 
en ny sæson og katalogerne fra de lokale 
bådforhandlere kan pløjes igennem 
på de mørke vinteraftener. Dem, som 
sejler året rundt, har det nok ikke helt på 
samme måde, men hver årstid har også 
sin charme. 
Vi har haft udgifter på trucken som 
nærmer sig 200.000, og jeg er glad for, at 
vi har taget hul på at finde anden løsning 
med kran, stativer og vogn som bliver 
mere driftssikker og meget billigere i 
reparationer. Havnen har købt 25 stativer 
som alle lynhurtigt er lejet ud. Vi havde 
gerne indkøbt endnu flere, men på grund 
af reparationerne på trucken må det 
vente til næste år.
Trods Coronar-restriktioner har vi haft 
rimeligt med gæstesejlere, men det er 
investeringen i bedre forhold for auto-
campere, som har givet et positivt udslag 
- vi har haft en stigning i antallet af auto-
campere på 500%!. Jeg håber, at alle vil 
være med til at pleje den tendens, da det 
er en væsentlig indtægt for havnen.  Der 
er blevet malet en del på det sidste og 
det ser rigtig flot ud. Har man ikke malet 
endnu er det ved at være sidste chance, 
hvis det skal nås i år. Maling kan indhen-
tes ved at kontakte Johannes eller Jens.            
Vi har endnu længere venteliste på en 
bådplads end sidste år og der står p.t. 
36 på venteliste og endnu flere som har 
opgivet at komme på listen med den 
lange udsigt til at få en plads. Ventelisten 
prioriteres ud over plads bredde også 
efter anciennitet. 

Formand og næstformand i bestyrelsen 
har deltaget i et møde med havnerela-
terede personer, turisme, erhvervsråd 
m.m. Vi var samlet med deltagelse fra 
Øster Hurup og til Skagen, med det 
formål at tilrettelægge aktiviteter på hav-
nene og lave reklame for os selv. Vi skal 
mødes igen i Sæby, hvor vi bl.a. skal høre 
om, hvordan man her fandt penge til at 
udvide havnen og hvordan de arbejder 
på at finde 15 millioner til et fælleshus 
for havnens klubber. 
På havnen er der nedgravet nyt fiberka-
bel og vi får forbedret internetdæknin-
gen på hele havnen. Per Christensen og 
Palle Thomsen har påtaget sig opgaven 
med at sætte nyt flag på sørøverski-
bet. Der arbejdes på nye chikaner som 
falder mere i et med området og stadig 
kan flyttes efter behov. Alle skilte er 
nu opsat og Bådelauget har fremstillet 
et super flot vejviserskilt og opsat det 
ved indkørslen mod syd, mange tak 
for det. Johannes har ud over stati-
ver, kran og vogn også lavet skitse af 
kranfundament og en evt. kommende 
vaskeplads som der også regnes på.                                                                                                                                     
Vi har snart standerstrygning og havnens 
medarbejdere og enkelte bestyrelses-
medlemmer deltager i det årlige efterårs-
seminar i FLID (Foreningen af Lystbåde-
havne i Danmark) hvor der videndeles og 
der bliver mulighed for at besøge stande 
med havnerelaterede emner. Desuden 
deltager vi i havneudvikling og fremti-
dens lystbådehavne. Godt efterår til alle

Ole Guldsmed-Thomsen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen
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YEAR
Warranty5

SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

Powerful yet agile, strong yet stylish: 
:the new Pro XS FourStroke 115hp by Mercury pushes the 
performance of the legendary Pro XS to the highest level of 
ferocity. Because the sea is not only its natural habitat, but also 
its hunting ground. 

mercurymarine.com

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

Du går aldrig galt i byen med en motor fra Mercury. 

Vidste du at Mercury udvikler deres egne legeringer? Det er bla. derfor deres motorer 
anses for noget af det bedste, du kan give til din båd. 

Og fordi Mercury er sikker på deres motorer, tilbyder de også 5 års garanti på alle 
motorerne til privat brug, - lige fra 2,5 hk til Verado 400R!

Kom ind og og få byens bedste tilbud på DIN næste Mercury motor!

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 

5



Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 
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Rønnerhavnens bestyrelse 

Ole Guldsmed Thomsen    
Formand             

Per Christensen
Næstformand
Husudvalget

Legepladsudvalget

Johannes Frøstrup    
Kasserer

Vedligeholdelsesudvalg     

Lars Johannsen    
Fritidsfiskerne
Husudvalget      

Christian Schunck   
Sekretær 

Webmaster            

Palle Thomsen
Husudvalget

Legepladsudvalget     

Kim Hoppe    
Vedligeholdelsesudvalg

             

Johannes Frøstrup    
Havnemester

Jens  Nepper
Havneassistent     

Bruno Müller
Redaktør       

Personale & Redaktionen 
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DANSK METAL  
VENDSYSSEL

– når det gælder

Forsikring
Fritidsfisker! 

Husk at det første år er du uden binding kontingentfri det første halve år.
Så snart du er meldt ind er du berettiget som de øvrige 2000 medlemmer. 

Tilbud om billig Bådforsikring, forbundsbladene om 
fritidsfiskeri og Dødsulykkesforsikring lydende 200.000,-kr.

Gennemsnit årlig er kontingentet 275,-kr.- i vore lokalforeninger

Meld dig ind på 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  - Tlf. 2180 3612
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er November-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. januar 2021
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Gærum Auto- &                  Traktorværksted

TORKILD TOUGAARD
Brønderslevvej 126
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 44

www.sparv.dk

Få en god snak om din økonomi i et spog der er til at forstå. 
Book et uforpligtende møde på sparv.dk eller 
kontakt os på 82 22 99 00

med en lokal afdeling i Frederikshavn
Få vind i sejlene

Parallelvej 23 - 9900 Frederikshavn

Hvis du ser bladkasserne 
er tomme!

Kontakt Bruno Müller 

på tlf. 23 45 81 87
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Så kom kajakklubben 
fra Rønnerhavnen til 
Sæby Torv!

Tekst: Bruno Müller 
Foto: Frederikshavn kom-
mune

Det var her midt i septem-
ber at Johnny Søttrup fik 
kommunens Handicappris!
Mange var mødt op for at 

gratulere, efter at borgme-
ster Birgit Hansen havde 
over rakt den velfortjente 
pris medfølgende 10.000,- 
kr.  De blev givet til det 
videre arbejde med handi-
cappedes muligheder for at 
lære kajak-roning.

Danskerne er til steg, sovs og kartofler - svenskerne vil 
have kötbullar og Lutfisk. Lutfisk er den eneste ret som 
har været elsket festmad i Sverige i over 500 år.

Under torskefiskene hører den almindelige og blå Lange, 
der også som navnet antyder kan blive lange. De minder i 
stedet om en blanding af en torsk og en havål. Til forskel 
for en almindelig lange, er blålange mere fast i kødet og 
den er især eftertragtet i de sydeuropæiske lande, hvortil 
den også eksporteres i stor stil.

Redaktøren: Da min mor var svensk, kan jeg om nogen 
tale med om hvordan lutfisken smagte!Simpelthen forfær-
delig,- og ikke nok med det. Det stank i hele huset af at de 
lå i en lille tønde med Lud. Min mor, var som alle mødre er 
gavmild! Så medens hun og min morfar satte den forfær-
delige fisk til livs ved julemiddagen, så havde vi tre børn 
fået en flæskesteg med det hele til.
Hvis man i dag vil købe Lutfisk i forretningerne i Sverige,- 
får man dem for det meste frossen i en staniolbakke.

 Alle medlemmer, personalet og deres familie, annon-
cører og samarbejdspartnere ”Ønskes en god Jul og et 
godt nytår”

Med venlig hilsen 
Bruno Müller - Redaktionen

Juleaften på godt og ondt
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

 

...FINDER DU PÅ WWW.DACONET.DK 

Du kan også finde det i vores lokale afdeling i  

Ålbæk på Industrivej 4. Ring til Jens Christensen på  

40 19 90 85, hvis du har spørgsmål eller mangler noget. 

LIGE DET DU MANGLER…. 

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

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

OG EN MASSE ANDET….. 
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Sammenfatning 

Druknedødsfald i Danmark 2001-2018 · Statens Institut for Folkesundhed 10 

 
Tabel E: Fatale drukneulykker 2001-2018, opdelt på sted og år. Antal årligt 
 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018 Gns. 

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

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

Sø 5,8 5,0 5,6 4,7 5,3 

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

Svømme-/havnebad 3,2 0,8 0,8 1,3 1,6 

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

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

Vandløb 5,8 6,6 3,0 6,7 5,4 

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

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

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

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

 
Aktivitet forud for drukneulykken  
En femtedel af de fatale drukneulykker skete i forbindelse med fritidssejlads, herunder fi-
skeri fra båd (20%), en lidt mindre del i forbindelse med badning eller svømning (17%), og 
ved fald i vandet i forbindelse med færdsel til fods på havn, fx på vej til sin båd (16%). Til-
sammen bidrager disse aktiviteter med 53% af de fatale drukneulykker og 67% af de ulyk-
ker, hvor den forudgående aktivitet var kendt. Af de 47 drukneulykker i forbindelse med 
trafik skete flest i biler (33), som regel ved at køre i en havn. Otte druknede på cykel og 
fem på knallert, kørestol eller scooter. 
 
 
Tabel F: Fatale drukneulykker 2001-2018, opdelt på aktivitet og år 

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

Badning, svømning 13,0 10,6 7,2 10,3 10,3 

Bad i badekar 1,6 1,0 1,2 1,3 1,3 

Båd, fritidsaktivitet 15,2 13,2 9,2 7,3 11,7 

Arbejdsrelateret fiskeri 3,2 2,6 1,0 0,7 2,0 

Dykning 1,4 1,2 2,2 2,0 1,7 

Fritidsfiskeri fra land 1,2 2,0 1,8 2,7 1,8 

Trafik 3,0 2,8 1,8 3,0 2,6 

Færdsel på havn 13,0 9,4 8,8 6,0 9,7 

Andre aktiviteter 6,0 6,2 5,6 6,7 6,1 

Uoplyst 12,6 14,4 9,4 13,7 12,4 

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

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

 

Drukneulykker !

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

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

Læs hele rapporten her:
https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/ulykker 
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Der blev plads til Palmestranden!
Tekst: Bruno Müller

Mange ,- eller en del af de " 
Gråsprængte" der stadig har sin 
dagligdag på vores havn, har ople-
vet hvordan der gennem tiderne har 
været udvikling og fremgang. En af 
Rønnerhavnens gode sider vi har vist 
overfor de lokale og gæsters besøg 
er,- at vi har bestræbt os på at bevare 
miljøet.
En gang imellem dukker Sloganet " 
Rønnerhaven - et center for fritid" op! 
Det dækker jo overordnet det hele 
her på stedet, og vi må ikke se bort 
fra herlighederne med de omkringlig-
gende kvaliteter hos vor naboer! Det 
er utroligt vigtigt at vi deltager aktivt i 
denne "Helhed" med vore naboer og 
samarbejdspartnere. Apholmudvalget 
der eksisterede for en snese år siden, 
havde jeg selv fornøjelsen at sidde 
i,- og det var netop - som nævnt- at 
samle alle foreninger og erhvervs-
drivende i området,- og ikke kun på 

Rønnerhavnen. Der blev arbejdet med 
en fælles indsats af flere ildsjæle og 
nogle eksterne konsulenter 
i den periode,- der var længe før at 
Palmestranden så dagens lys i sin 
nuværende form.

Over en længere periode var man 
langt fremme planlægningen af en 
strandpromenade af noget større 
format end Palmestranden.
Vi havde nogle gode kræfter som 
daværende borgmester Erik Sørensen, 
der var "Trækæsel" for udvalget, og 
fra den store havn havde vi Havneme-
ster, Børge Mortensen, Christian fra 
campingpladsen, advokat Ole Kildeby 
m. flere.
Disse begyndte sammen med nogle 
politikere at projektere det fysiske og 
en finansiering af Strandpromenaden.
Foruden en "minimodel" af hele 
projektet set fra helikopterhøjde, der 
var udstillet på rådhuset, tog de til 
Amager i hovedstaden, for at se deres 

projekt med nye øjne og definere 
dens særlige værdi som man kunne 
tage med hjem til vores kommune.
Men jeg vil gøre en lang historie kort, 
ved afslutningsvis at berette om det 
første forsøg med at
tilføre dette projekt området, og  
foruden mange andre og især nyere 
positive tiltag,- så faldt projektet!
Ikke med et brag,- men med ganske 
få stemmer led det en stille død i 
byrådssalen.

Med dette kan man så efterfølgende 
sige, at det så i høj grad var med til 
at skabe den positive holdning, der 
var medvirkende til etableringen af 
Palmestranden for 10-12 år siden, der 
glædeligvis blev og stadigt er succes.
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Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk

Cykelstisystemet udbygges ved Rønnerhavnen
Redigering & foto: Bruno Müller

Kommunens  Center for Park og Vejs vurderer  at etable-
ringen af cykelstien er fordelagtig!        

Det er i forhold til den udbygning, der er sket i Nordbyen 
(Golfparken, Seatower og nye bebyggelser på Kærbækvej) 
samt den øvrige cykelinfrastruktur langs Skagensvej.                                                                                                                     

Det er Center for Park og Vejs vurdering at en forbindelse 
ind mod byen, Rønnerhavnen og Palmestranden med for-
del fortsat bør ske via Sindallundstien, som er den langs-
gående forbindelse for de ”bløde” trafikanter fra nord 
mod syd. Men en god plan med fornyelse med en cykelsti  
mod øst, fra Sindallundvej  og forbi campingpladsen ved 
vejsvinget og til den slutter ved den store parkeringsplads 
v. Ndr. Strandvej og Nordre Badestrand.

Cykelstien vil gå fra Ndr.Strandvej mod vest Her forbindes den med den NY cykelsti v. Apholmvej

Meget fiskeyngel udsat i år
Fra Rønnerhavnen blev der udsat meget åleyngel ud, 
som der skete i resten af landet!

Foruden det blev andet udsat i landet som, 
74.000 skrubbeyngel - 11.200 pighvaryngel og 
465.000 Heltyngel.

15



Vore strande og lystbådehavne er 
fortsat i udvikling
Tekst & foto: Bruno Müller

Vi skal have folk - både turister lokale borgere- ud til 
strandområderne Borgmesteren og Frederikshavn Er-
hvervsforening støtter op om mere udvikling af strandom-
råderne
- Frederikshavn Erhvervsforening har taget bolden op og 
har søsat nogle idéer. Nu skal vi arbejde videre, og vi vil 
sørge for at samle alle, i et netværk.
Sådan lyder det med konklusionen fra formand Karl-Erik 
Slynge, Frederikshavn Erhvervsforening.
- Erhvervsforeningen skal ikke selv ud fysisk og gennemføre 
idéerne, men vi skal understøtte idéerne, når de eksem-
pelvis i Strandby ønsker at søge fonde om tilskud, sagde 
Karl-Erik Slynge.
- Fra syd til nord er der så mange herlige pletter på denne 
strækning.

Idé om havnebad
Karl-Erik Slynge er begejstret for Frederikshavn Havns idé 
om et havnebad.

- Det vil være et scoop uden lige. Tænk sig, at vi har så rent 
et havnemiljø, at selv om vi skrotte af de værste boreplat-
forme inden for så kan vi bade lige udenfor hegnet. Det er 
den bedste reklame, vi kan få, mener Karl-Erik Slynge.

Rønnerhavnen er trængt - både til lands & vands!
Rønnerhavnen har 26 på venteliste til et rødt hus og næ-
sten 20 på venteliste til en bådplads.
- Vi mangler en havnerelateret lokalplan, så vi vil gerne 
have fat i kommunen og få lavet en ny lokalplan, fortalte 
næstformand Per Bech Christensen, Rønnerhavnsforenin-
gen.
Den opfordring udløste en hurtig reaktion fra borgmester 
Birgit S. Hansen.
- Selvfølgelig vil vi gerne tale om udvikling af Rønnerhav-
nen. Det tilsagn vil jeg gerne give i aften, lovede borg-
mesteren. Over de næste otte år har Teknisk Udvalg i 
Frederikshavn Kommune afsat 500.000 kroner hvert år til 
udvikling af strandene
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Medlemmer og kommende – Se her! 
Der har været forespørgsler angående regler for tildeling af bådpladser – Her er de:

Bådpladsejer i havnen forpligter sig til følgende:
01. Lejeren er indforstået med den af bestyrelsen anviste 
plads og med pladslejen. Lejen kan med frigørende virk-
ning kun indbetales til det af bestyrelsen anviste pengein-
stitut. Ved indmeldelse kan der dog betales på Havnekon-
toret.

02. Ved tildeling af bådplads inden den 15. august, betales 
for hele indeværende kalenderår. Efter denne dato betales 
for et halvt år.

03. Lejen og kontingent er helårlig og betales forud for et 
år ad gangen. Beløbet skal være betalt senest til den af 
bestyrelsen fastsatte dato.

04. Betales kontingentet ikke rettidigt, vil Foreningen være 
berettiget til at udmelde medlemmet 8 dage efter, at For-
eningen skriftligt har rykket for betalingen, og bådpladsen 
vil derefter være ledig. Efterkommes et givet påbud om at 
fjerne båden fra havnen ikke, fjernes båden af Havnemyn-
dig-heden for ejerens regning og risiko, og betragtes som 
efterladt, jf. det af Kystinspektoratet udgivne ”Standardreg-
lementet” pkt. 2.16.

05. Tildeling af bådpladser sker efter medlemmernes 
anciennitet i foreningen. Et medlem, der står for tur til at 
leje bådplads, kan af bestyrelsen rykkes ned i ventelisten, 
såfremt medlemmet, når tilbud gives, ikke er i besiddelse 
af båd.

06. Enhver bådpladsejer skal være medlem af Rønner-
havnsforeningen. Dette gælder dog ikke Frederikshavn 
Kommune som lejer af bådpladser.

07. Havneopsynet er berettiget til at kræve kvittering for 
betalt leje forevist. Ingen båd må fortøjes uden for de 
anviste pladser.

08. Ved salg og afhændelse af bådplads, kan forudbetalt 
leje kun refunderes i den udstrækning, hvor bestyrelsen 
kan skaffe nyt lejemål. Fremleje eller udlån af bådpladser 
er ikke tilladt. Ved lejers dødsfald kan pladsen overdrages 
livsarvinger, uafhængig af venteliste.

09. Vedrørende opsigelse af lejemål: Fra lejers side opsiges 
et lejemål skriftlig med mindst 3 måneders varsel til den 
1. januar. Fra bestyrelsens side er lejemålet uopsigeligt for 
så vidt lejekontraktens bestemmelser overholdes, og for 
så vidt Rønnerhavnsforeningen står som lejer af havnen. 
For henstilling af båd på havneområdet, uden betaling af 
havneafgift, fastsættes prisen af bestyrelsen.

10. For pladser, der bruges til både, der udlejes erhvervs-
mæssigt, kan efter behov og efter Byrådets godkendelse 
fastsættes særlige bestemmelser.

11. Både som ligger i havnen eller henstår på havneområ-
det er på bådejerens eget ansvar.

12. Alle både, stativer, vogne og grej m.v., skal være forsy-
net med bådpladsnummer og evt. telefonnummer.

13. Kendt ejerforhold:
Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer samt vogne, 
stativer m.v. kan Havnemyndigheden forlange flyttet inden 
for en 3 måneders frist. Efterkommes et pålæg herom ikke, 
kan Havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade 
fartøjet, vogn eller stativ m.v. fjerne og sælge for ejerens 
regning. Inden salget skal Havnemyndigheden så vidt mulig 
give ejeren besked herom. Provenuet fra et salg kan anven-
des til hel eller delvis dækning af Havnens omkostninger.
Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at 
fartøjet er værdiløst, eller dets værdi ikke overstiger de 
skønnede salgsomkostninger, kan Havnemyndigheden 
skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse 
herom til ejeren. Såfremt ejerens opholdssted er ukendt 
for Havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved 
opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dag-
blad. Er der sket skade på fartøjet, er det udelukkende på 
ejerens regning og risiko og Foreningen uvedkommende.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat 
for fuld betaling af Havnemyndighedens omkostninger.

14. Ukendt ejerforhold:
Her gælder Loven Om Hittegods.

15. Er der ved oliespild eller lignende, forvoldt skade på 
andre fartøjer, broer, havneanlæg eller lignende, er skade-
volder erstatningspligtig, i enhver henseende.

16. Både kan maksimalt være henstillet på vinterpladsen 
hele året rundt i 3 år, hvorefter de skal fjernes af ejeren. 
Efterkommes en henstilling om fjernelse ikke, vil de, efter 
at have været fremlyst via fogedretten, blive bortskaffet for 
ejerens regning og risiko.

17. I ugerne 26 – 33 incl. må hjemmehørende både ikke 
ligge ved gæstebroen mere end 2 timer i dagtimerne indtil 
kl. 16. Herefter vil de blive betragtet som gæstesejlere og 
skal betale gebyr gældende for gæstesejlere.

18. Ansøgning om tilladelse til opstilling af telte på vinter-
opbevarings pladsen i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. 
maj kan afgives til Havnefogeden, der anviser plads. Det er 
en udtrykkelig forudsætning for opstilling, at telte nedta-
ges senest 1 uge efter, at båden er kommet i vandet, dog 
senest den 1. maj. I særlige tilfælde kan gives dispensation.
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

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

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner
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Bliv mere tryg på vandet med 
SejlSikkert Alarm 

Download SejlSikkert 
Alarm-appen og bliv 
mere sikker, når du skal 
en tur på vandet. Mere 
end 11.000 personer 
har allerede downloa-
det appen, og 77 % af 
appens brugere svarer, 
at de føler sig mere sikre 
på vandet, når de bruger 
SejlSikkert Alarm. 

SejlSikkert Alarm Bliv 
klogere på 
SejlSikkert Alarm kan 
downloades gratis og 
egner sig til alle, der 
færdes på vandet i deres 
fritid. Den skaber øget 
sikkerhed, fordi du med 
et enkelt klik på mobilen 
kan slå alarm direkte til 
Joint Rescue Coordinati-
on Centre (JRCC). Sam-
tidig kan redningsmand-
skabet se positionen for 
alarmopkaldet. Bruger 
du SejlSikkert Alarm, 
øger du chancerne for at 
få hurtig hjælp, hvis du 
kommer i nød. Red-
ningsmandskabet kan se 
din position, når du slår 
alarm, så de hurtigt kan 
sende hjælpen af sted, 
og de kan søge mere 
præcist efter dig. 
- Appen er en væsentlig 
opgradering af sikkerhe-
den, fordi den automa-
tisk oplyser din position, 
når du slår alarm, og du 

kan tracke din rute, så 
man kan se din færden, 
hvis du pludselig ikke gi-
ver lyd fra dig som aftalt. 
Hvis uheldet er ude, og 
du falder i vandet, kan 
appen være den, der 
gør, at du bliver fundet 
hurtigt og redder livet, 
siger Sten Emborg i Sø-
sportens Sikkerhedsråd, 
specialkonsulent.
En anden fordel ved 
appen er, at dine 
pårørende på land har 
bedre mulighed for at 
slå alarm, hvis du ikke 
vender hjem fra fiske-
turen som aftalt. Appen 
sender automatisk 
besked til dine selvvalgte 
nødkontaktpersoner, 
hvis du ikke melder ”Alt 
ok” på et på forhånd 
aftalt tidspunkt. Samti-
dig kan du dele din tur 
med venner, familie eller 
klubkammerater, som på 
den måde kan følge med 
i, hvor du befinder dig. 
Hvis du gerne vil øge din 
egen sikkerhed og sam-
tidig sørge for at dine 
pårørende er trygge ved 
at sende dig på fisketur, 
så download appen 
ganske gratis. 

Appen kan downloades 
i App Store og Google 
Play.
 

Læs mere om SejlSikkert Alarm-app her: http://www.soesport.dk/Sider/Sikkerhed/SejlSikkert-Alarm.aspx. 
SejlSikkert Alarm appen kan du:
Registrere din båd med foto og kendetegn
Tilknytte et antal nødkontaktpersoner fra din mobils adressebog
Tracke din rute, så redningsmandskabet kan spore din færden 
Slå alarm med et enkelt klik på mobilen
Oprette en sejlplan med rute og ankomsttidspunkt
Sørge for, at dine pårørende får besked, hvis du ikke melder i appen, at din tur er godt afsluttet
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Af Birger Pedersen,
 formand Frederikshavn Træskibslaug

Så mistede vi igen et dejligt træskib i 
Rønnerhavnen, denne gang til udlan-
det … solgt til Polen.Skibet hedder 
”Vidur” og er en Colin Archer type, 
den blev bygget i Sverige i 1994, så 
hun er jo forholdsvis en ”nybygning” 
… hun er 10 meter lang og 3 meter 
bred, udstyret med en 38 hk Yanmar, 
og har et sejlareal på totalt 52 m2.
Hun blev købt i Sverige af Jan Breivik 
for en del år siden, blev hjemmehø-
rende i Rønnerhavnen, sejlede et par 
år, men blev taget på land, kørt til 
Vennebjerg, for noget hjemmearbejde 
bl.a. en større kølhaling. Nu er skibet 

solgt til Polen, det bliver hjemme-
hørende i Gdansk, efter en større 
renovering et sted ca. 400 kilometer 
syd for Warzava, så da den ikke sejler 
så meget pt. … så må man sige at den 
får nogle kilometer på landevejen.

Lige lidt om Træskibslauget … det 
blev stiftet for 11 år siden, vi har haft 
32 skibe i kartoteket siden da, men i 
skrivende stund er vi på under halv-
delen, en sørgelig afvikling, men folk 
køber desværre glasfiberbåde. Vi kan 
leve med at skibene bliver solgt og 
bevares andre steder… i indland eller 
udland …men det gør ondt, når man 
ser gode flotbyggede skibe lide døden 
af den grådige motorsav. 

Vi skal tænke på, hver gang et træskib 
bliver skåret itu  …( der bliver aldrig 
mere bygget træskibe i det format 
som for år tilbage) … så lider den 
klassiske kulturarv  en langsom … men 
sikker død. Igen vil jeg opfordre sejle-
re til at overveje grundigt, ved køb af 
ny eller anden båd … skal det være en 
træbåd eller en fiberbåd, bestemmer 
man sig til træbåd, så er man med til 
at redde et stykke kultur og i Træskibs-
lauget er man klar med råd og vejled-
ning til nye træsejlere.

IGEN … IGEN … ÆRGELIGT!
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
LEGETØJ - BABYUDSTYR - BØRNETØJ 0-12 ÅR 

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

FREDERIKSHAVN 

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Kim Gomez der spørger: Håber at I 
kan hjælpe med mit spørgsmål! 
                                                                                           
Jeg mener at den danske kyst er 
offentlig og derfor burde jeg kunne 
lægge båden for svaj, hvor som helst. 
Har jeg ret i denne antagelse, eller er 
det helt hen i skoven?

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

Hvis din båd er under 7 meter behøver 
du ingen afmærkning,- men hvis den 
er over, skal du vise en ankerkugle om 
dagen og ankerlanterne om natten. 
Du kan se i søkortet om der er spe-
cielle forbud mod ankring; det vil som 
regel være i nærheden af kabler, gas-
ledninger, fyrvinkel o. lign. Så i princip-
pet har du ret. Så det er kun *lidt* ude 

i skoven, da der jo findes en hel del 
"forbudte" områder (militær, fredning, 
forurening, osv.).
Imidlertid skal du huske på, at en båd 
for svaj er lig med et skib for
anker. Du er derfor pligtig at føre de-
sangående korrekte signaler (dag, nat,
tåge, mv.) i henhold til skibets størrel-
se (se søvejsreglerne).
Og sikkert mere endnu (forsikring og 
den ”Gule mærkat” om hvem der ejer 
båden (Hvis den river sig løs mv.).

Læserbrev fra Kim Gomez 

- Regler for båd for svaj

Vinteren er på vej! Længe siden vi har kunne ”Gå rundt om vores båd” i havnen
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Hverdage kl. 08-12 og 14-17 
Lørdage kl. 10-12 
Hverdage dec. til feb. kl. 08-12 og 13-16  
Lørdage 15 dec. til 15 mar. lukket
Tlf.: 98431088

Havnekontorets 
åbningstider

                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

www.Hysafe.dk · Knoten 7 · 9900 Frederikshavn · +45 7025 6944 · info@hysafe.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Peder Munksvej 64 9300 
Sæby Tlf. 20 23 56 30  
Mail: bo@bettebo.dk

I 2015 blev Bo Andersen Sæby A/S kåret som Gazellevirksomhed 2015
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

SUENSONSVEJ 71C • 9900 FREDERIKSHAVN • 3512 3475 

 1 ud af 8 bruger aldrig redningsvest 
 4 ud af 10 sejler ofte eller altid alene

 7 ud af 10 underretter altid familien om, at de sejler ud
Mere end 9 ud af 10 har en sejleruddannelse

4 ud af 10 har gennemført en mand over bord-manøvre inden for det sidste år
Mere end 9 ud af 10 tjekker vejret på smartphone eller internettet, før de tager ud på vandet

Mere end 9 ud af 10 har altid deres mobiltelefon med på havet

Fakta om de danske fritidssejlere og fritidsfiskere             
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Var man for hurtig til at fjerne Trinbrættet?
-af Bruno Müller

Der var nogle som i 1996 kunne se ud 
over sin egen næse, og bakkede op 
om at vi skulle have et ”Trinbræt” ved 
Apholmen.
De kunne se at der på et tidspunkt 
ville ske det at med et trinbræt i 
området ville det være en ”Magnet” 
for Campingpladsen, Lystbådehavnen, 
området ved havekolonien Kæret Og 
ikke mindst Sindallund med knap 200 
boliger.
NU står vi så her ca.25 år efter!  Tan-
kerne om noget nyt hen ad vejen kom 
til at holde stik, selv om Trinbrættet 
blev nedlagt,- blot for at spare nogle 
få minutter i togtid mellem Frederiks-
havn og Skagen.

Rønnerhavnen skal være i front med 
turistudviklingen i området! Pladsen 
der var tilrettet i lokalplanen til et re-
kreativt kæmpeområde, var til udvik-
ling, udvikling og atter udvikling. Selv 
om store dele af Apholm-området i en 
snese år var i en langsom udvikling, 
kan vi konstatere i dag at der er løbet 
en del af beddingen.
Til stor gavn for lokalbefolkningen 
og vore turister er der dukket op- og 
på vej -for at nævne Palmestranden, 
Nordsøstien, Supermarked og byggeri-
et af Strandhusene i delområde 2.

Skagensbanens tog gør ikke længere 
stop! Trinbrættet er væk!
Det var uden hensyn til dem som 
ikke havde eller kunne benytte eget 
køretøj af den ene eller anden slags. 

Det var ikke populært hos alle lokale 
brugere,- i det, at dengang i 2005 da 
det sidste tog kørte forbi uden at stop-
pe,- havde nogle borgere forståeligt 
nok rejst en flagstang med flaget sat 
på halv!
Var det nu så fornuftigt, for alt i alt har 
udviklingen i området nord for cam-
pingpladsen og Rønnerhavnen taget 
fart, med kommende tæt-lav helårs-
boliger nord for campingpladsen og 
med et Sea Tower højhus og hertil et 
par stykker mere i planerne.
De fysiske rammer for genetablering 
af trinbrættet eksisterer stadig væk,- i 
det at arealet ved skinnerne  er der!,  
Hvorfor ikke?

Formanden til møde om fælles fodslag!
Fremmødte til mødet er bl.a. deltagere inden for turisme, 
erhvervsdrivende, kommune, havnebestyrelser, museum, 
kultur, erhvervsforening, sejlklubber m.m. Alle med tilknyt-
ning til havne på østkysten af Jylland mellem Øster Hurup 
og Skagen.
Formålet med mødet var at lave fælles fodslag om aktivite-
ter på havnene. Det kan være Havnens dag, Vild med vand, 
Fiskefestival, brochurer, åben havn, stier, kultur, turisme 
og meget andet. Der blev delt inspiration efter præsen-
tation bordet rundt og der kom flere bud på hvordan vi 
kan gøre os synlige hver især og i fællesskab. Vi har viden 
delt mange ting også med hensyn til projekter på havne-

ne med forskellige faciliteter for vinterbadere, kajakklub, 
standup padlere og desuden hvordan der er søgt om 
tilskud fra kommune og fonde. Næste møde bliver i Sæby 
og starter med rundvisning på den nye havn med Birger 
Isaksen. Derefter vil Kim Müller fra erhvervsforeningen 
fortælle om hvordan der er søgt penge til den nye havn og 
hvordan man i Sæby regner med et lave et fælles hus for 
foreningerne på havnen.
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Vi har vareudbringning hver dag ! 

Bes�lles inden kl. 17.00 

- �l levering næste dag 

Gl.Skagensvej 30 B - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 22 11 

Vil du vide hvad din
brugte bil er værd?
Få en onlinevurdering på under 5 minutter ...

www.uggerhoej.dk
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Vejledende priser for kasko- og ansvarsforsikring 2021  
Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
A = Indenbordsmotor med fast aksel 

B = Påhængsmotor 
 

Ansvarsforsikring kr. 220 (ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen) 
 

Statsafgift på kaskoforsikringen er 1% af forsikringssummen. 
 

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

 
Kontakt gerne Axus Nordic for pris ved anden forsikringssum og selvrisiko 

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

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

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

 
 

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

ligger i en godkendt A-havn. 
 
 

Priserne er gældende for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort 
 

 
Kontakt os på tlf.: 7022 8070 

RØNNERHAVNENS MEDLEMMER: 
Da i har en kollektiv ansvarsforsikring gennem havnen, får i en god pris på kaskoforsikring 

(reducering af prisen) når i henvender jer! Oplys at i er medlem af Rønnerhavnen.
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Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

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

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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FRITIDSFISKER HER ER ET TILBUD TIL DIG 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

I Dansk Fritidsfiskerforbund er du  
kontingentfri det første halve år af dit medlemskab  

- og på samme betingelser som de over 
2000 fritidsfiskere der allerede er medlem! 

 
I dit medlemskab er der inkluderet en dødsulykkesforsikring 

ved drukning under fiskeri på kr. 200.000,-.  
Vi samarbejder med forsikringsselskab der har bådforsikringer til favorable priser.  

Du får 5 årlige forbundsblade tilsendt direkte i din postkasse. 
Her finder du meget relevant stof der vedrører fritidsfiskeri, - og om de udvalg hvori vi er 

repræsenteret ved myndighederne.  
Du bestemmer selv hvilken af de 18 lokalforeninger du vil tilhøre, hvor der er et godt 

sammehold omkring fritidsfiskeri, garnsyning, havne- og klubarrangemenger, bådpladser og 
meget andet.  

Gennemsnitskontingentet for betalende medlemmer KUN kr. 275,- årlig.  
Hvis du ikke bor i nærheden af en lokalforening, eller ikke ønsker at være medlem i den, 

kan du være direkte forbundsmedlem, - også på samme betingelser!   
Du kan finde indmeldelses-blanketten på www.fritidsfiskerforbundet.dk 

 
Efter tilmeldingen sender vi en velkomstpakke med en orientering, 

samt de sidste to udkomne blade.  
Ved spørgsmål, kan du kontakte medlemskontoret på tlf.: 2180 3612.  

De sidste par år har vi set en stigende tilgang i medlemsskaren, 
der sidste år rundede over 2000 fritidsfiskere. 

 
Her er du velkommen  

 
 
 

En af vore 
målsætninger er at samle  
fritidsfiskerne i Danmark! 
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

K L O A K S E R V I C E 

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Fiskernes side...
Iltsvind mindre fremskredent end sidste år!  
Koldt bundvand bidrog til at holde udbredelsen af ilts-
vind tilbage i sensommeren. I sdste del af au. etablerede 
kraftigt iltsvind sig flere steder. Mangelfulde data øger dog 

usikkerheden i kortlægningen af iltsvindets udbredelse i 
perioden.

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

Hvad betyder det for dig som bierhvervsfisker?
Hvis man er født efter 1. juli 1955, skal man således have 
fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i 2021 for 
at bibeholde sin status som bierhvervsfisker. Er man født 
før 30. juni 1955, opfylder man landingskravet ved at fiske 
og lande for 2.000 kr. i 2021. Man skal opfylde kravet hvert 
år for at kunne bibeholde sin status som bierhvervsfisker.
Landingskravet på de 5.000/2.000 kr. er aldersbetinget og 
gælder uanset om man fx har udskudt folkepension, mod-
tager førtidspension eller efterløn. Landingskravet erstatter 
det tidligere 5%-indkomstkrav.
Hvis man ikke længere vil være registreret som bierhvervs-
fisker, skal man rette henvendelse til sit lokale Fiskeriin-

spektorat med henblik på at afmelde sig i Fiskeristyrelsens 
register.

Medhjælp ombord
Tidligere har det ikke været lovligt at have hverken lønnet 
eller ulønnet medhjælp ombord. Med lovændringen er det 
nu muligt at anvende medhjælp ombord. Læs mere herom 
på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at 
rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat. 

Vi tager gerne affaldet med i land                                                                                                 
Der vil ske masser af aktiviteter i Limfjorden, hvor fiskerne 
fortsætter endnu mere med til at oprense fjorden af red-
skaber som er efterladt.  Det er vigtigt for os i forbundet, at 
vi kan være med til at fjerne mange brugte  redskaber som 
muligt,- og af al slags! Eftersøgningen vil pågå i uge 30-32, 
hvor bl.a. Fartøjet Limfjorden, der er eget af Foreningen 
Muslingeerhvervet er klar, og ligeledes andre mindre fartø-

jer. Erhvervs-, og fritidsfiskerne der bl.a. fisker i Limfjorden 
skal skrive sig” bag øret”, er det vigtigt, at man er opmærk-
som på, -at deres fiskeredskaber mærkes  tydeligt. Med 
til at oprense Limfjorden er både fiskerne fra Danmarks 
Fiskeriforening, samt Dansk Fritidsfiskerforbund. 
Husk nu at markere dine redskaber !                                                                                                      

20.000 skrubbeyngel 
sat ud                                                                                             

Ikke set i 30 år!                                                                                         

Fordeling af 20.000 Skrubber til Hjarbæk og Skive Fjorde.

For første gang i 30 år er der registreret en kort lakstobis i 
Danmark.
Det skete, da Arne Egholm fandt et opskyllet eksemplar 
nord for Skagen                                    
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Fiskernes side...

12.500,- i bøde for at fiske med ulovlig line                                                                                                     
En fritidsfisker fra Østbornholm har 
fået en bøde på 12.500 kr. for at fiske 
med en ulovlig krogline.

Det skriver Niels Work Clausen -  TV2 
Bornholm
Det blev et par dyre torsk for en 
fritidsfisker fra Østbornholm, der i juni 

måned i år klokken fire om morgenen.
Han tog ud lidt over 4 om morgenen, 
tog ud for at hive den fangst i land, 
han havde fået på en ulovlig krogline.
To torsk havde bidt på, og dem tog 
han med i land, desuagtet at han ikke 
måtte.Det er forbudt at lande torsk 
i perioden 1. maj til 3. september. 

Dommerens hammer faldt, og fritids-
fiskeren fik en bøde på 12.500 kr. An-
klagemyndigheden havde også kræ-
vet, at fritidsfiskeren skulle dømmes, 
så han ikke måtte fritidsfiske længere. 
Det krav imødekom dommeren ikke.

Stopriste og Spærrenet                                    
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65664 
Vedlagt link til høringsportalen for udkast til revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i 
visse salte vande. Høringsfrist: 15. december 2021.               

Flere unge og kvindelige fiskere i Norge    
I Norge er der god tilgang ved fiskeriet og det er med til 
at flere vil lære faget at kende. Sidste år var tilgangen på 
60 der fiskede hele året. Over halvparten af disse var det 

kvinder der blev tiltrukket af erhvervet og ligeledes også af 
de unge Nordmænd.
Det er den lignende tendens der har vist sig de senere år.

Hidsig Malle på 6 kg. fanget på Nissum Fjord
Malle fanget af medlem Verner Sig søn-
dag morgen 6 kg. og godt hidsig. (V. Erik 
Holk, formand)

FAKTA! Den europæiske malle er en malle, som kan 
blive mindst 60 år, 4,5 meter og kan veje 300 kg. 
Den kan have mange farver, men almindeligvis er 
den olivengrøn, evt. med rødlige toner, på oversiden 
og hvidlig på undersiden. Den europæiske malle 
lever af fisk, krebsdyr, mosegrise, ænder og ællinger. 
Større europæiske maller spiser f.eks. hunde. Den er 
mest et natdyr, som hævdes at kunne kravle mindre 
strækninger over fugtigt land.
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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej

35

Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej

35

Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Her er plads til din annonce!

Vores havn! 
Rønnerhavnen havde fået ”Sælskab”

Christian Westergård har i sommer 
mellem bro 1 og 2 observeret et 
sjældent syn. En sæl svømmede 
ensomt rundt i havnen. 
Sidst redaktionen så en kommet 
tæt på var på broen ved Skanse-
havnen, hvor en sæl havde taget 
sig et hvil.
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1997 Minedykkerne Christian Koudal & Bruno Müller v. en af LMB 
minerne inden demonteringen starter.

Under 2. verdenskrig lagde tyskerne tusindvis af miner ud i de 
danske farvande. 
Omkring 3 sømil ud for Strandby var der således et minefelt på 
hele 117 miner, og flere Strandbyfiskere mistede livet når kutter-
ne ramte en mine. Ca. hver tiende kutter blev sprængt.
I 25 år efter krigens afslutning var det forbudt at fiske i store dele 
af Aalbækbugten på p.g.a. af de mange miner.  Her havde man 
meget travlt med dykkerholdene , -ikke kun her i det nordlige 
Kattegat.

Vendsyssels østkyst - man fortsætter efter flere miner 
Minedykkerne opdagede for en del år siden en af disse miner un-
der en øvelse i september. Den lå kun 1400 m. fra kysten ud for 
Strandby Det blev til at den skulle destrueres.
På havnen i Strandby står en mindesten for de minesprængte 
fiskere! Det er for at mindes dem og deres familie. Samtidig en 
påmindelse til alle om, at der dukker miner op! Det sker stadig 
med jævne mellemrum,- hvor der heldigvis er længere i mellem!
Årsagen til tyskernes tætte minudlægning ved kysten i Vendsys-
sel var, at hvis de allierede vil gå i land på vestkysten, hvor der tit 
var et dårligt vejr.
En landgang her, var som andre steder, betinget af rimeligt vejr. 
Derfor denne udlægning af miner på østkysten i Vendsyssel der 
gennemgående var mere stabilt.

Også i Skagen blev der bortsprængt
Det blev foretaget af et hold på fire mand under ledelse af kvar-
termester Winkler, og arbejdet begyndte først ved Sønderstrand.                                                                     
For Skagens vedkommende blev sprængningerne
 Under besættelsen eksploderede en tysk patruljebåd og 2-3 
marinesoldater måtte lade livet.

FAKTA 
Miner i Nordlige Kattegat  - Ålbækbugten Ef-
ter Anden Verdenskrig fandt man ud af, at der skul-
le ligge117 miner i området ud for kysten,- fak-
tisk ret tæt på  Strandby hvor vi f.eks. bor  og sejler!                                                                                                             
Ifølge Søværnets minørhold blev der efter første verdenskrig 
dumpet 10.000 miner i de danske farvande, og efter anden 
verdenskrig blev der smidt 40.000 miner i vandene omkring 
Danmark.
Søværnet Minørtjeneste regner med, at der er mellem 4000 og 
6000 miner tilbage i de danske farvande.

Mange miner uskadeliggjort i Ålbækbugten
i 1947 havde mineryddere Ålbækbugten fundet 97 i destrueret 
97 af minerne. I 1992 dukkede to miner op. I 1997 fandt mine-
dykkerne endnu en mine.
Der mangler at blive lokaliseret ca. en snese miner.

Over en million søminer udlagt
Det anslås nemlig, at der på verdensplan ligger over en million 
miner på havets bund, og mange af dem aner man ikke, hvor 
er. Alene i 2. Verdenskrig smed tyskerne og de allierede styrker 
cirka 600.000 miner i Nordeuropa, hvoraf de 165.000 havnede i 
Kattegat, Skagerak og Østersøen. Mange af minerne blev samlet 
op umiddelbart efter krigen, men langt fra alle. 

Kvartérmesteren Winkler
Han var leder af minørholdet i Skagen og senere på Holmen, på 
en afdeling der hed ”Dækkede Vej”, der arbejdede med spræng-
stof.
Da jeg kom som nyuddannet minedykker lærte han mig utrolig 
meget, og jeg satte stor pris på ham. Populært kaldte vi ham 
”Krudtslam”. Det var på grund  af  at hans ansigt var mærket af, - 
han havde været lidt for tæt på.

Der er stadig miner i vore farvande  
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Tilmelding til mobilstativsystem
Undertegnede tilmelder sig som bruger af havnens kommende mobilstativsystem

Navn:___________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________
Postnr og by:_____________________________________________________________
Tlf:_______________ Email:________________________________________________
Bro nr.__________  Plads nr.__________
Bådmærke:____________________________________Størrelse i fod:_________
Motorbåd:_________ Sejlbåd:__________ Dybgang:__________
3 ton:__________         Lejepris: 650,- kr. , Brugsret: 10.480,- kr.
6 ton:__________ Lejepris: 850,- kr. , Brugsret: 14.680,- kr.
12 ton:_________ Lejepris: 1050,- kr. , Brugsret: 19.500,- kr.
Tilbehør:  Motorbådsbukke:_________ Lejepris: 125,- kr.
 Ekstra støtteben: __________ Lejepris: 175,- kr.

Dato: __________      Underskrift: __________________________________________

Ved brugsret køber man retten til et stativ og betaler således ikke leje, således er man 
garanteret et stativ når man skal bruge det .
Prisen er inklusive 1 kørsel til vinterplads samt fra vinterplads til kran .
Øvrige skal betale 400 kr. for stativhåndtering pr. år.

Første levering ankommet og klar til samling!  Vigtigt! Bestilling skal udfyldes på havnekontoret
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