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God aktivitet på havnen i år

Fladfisk og Hotdogs på havnen

Rønnerhavnen - et center for fritid!
www.roennerhavnen.dk



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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Nu nærmer vi os med hastige 
skridt det sidste af dette år.

Som jeg tidligere har nævnt har 
sommeren og sensommeren ikke 
været med os, og det vi husker 
mest er nok blæsevejr og regn-
vejr, men ind imellem har solen 
dog også smilet til os. De dage er 
bare ikke så nemme at huske.

Gæstesejlere har der ikke været 
så mange af i år, men de der har 
besøgt os har rost vores havn og 
dens beliggenhed, vi har i år haft 
en del flere autocampere end 
tidligere, det er sikkert et resul-
tat af at vi er kommet med i en 
tysk bog ”Bordatlas”.

Vi har igennem året haft flere 
gode arrangementer, de har 
været godt besøgt, vi vil også 
næste år have disse arrangemen-
ter, specielt ”Havnens Dag” vil 
vi sammen med foreningerne på 
havnen gerne sætte stor fokus 
på.

De fleste både er kommet på 
land og vi har indimellem oplevet 
at der ikke bliver ryddet op, når 
man er færdige med at højtryks 

rense sin båd. Det er bådejerens 
ansvar at der bliver fjernet affald 
og at pladsen bliver rengjort 
efter optagningen, og det kan 
der ikke være nogen tvivl om! Så 
husk det!

Johannes har i sidste måned ved 
pejling af vanddybden konstate-
ret at dybden mellem moleho-
vederne og lige uden for haven 
kun er omkring 1.6 meter, det er 
rapporteret til efterretninger for 
søfarende.

Jeg vil gerne ønske jer alle en 
rigtig god jul og et godt nytår.

Henrik M. Christensen
Formand for 
Rønnerhavnsforeningen

Lederen
Formand og Sekretær
Henrik M. Christensen
Fredensgade 9 9870 Sindal
Tlf.: 2947 0485
henrik@fredensgade.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Helenegade 6,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

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

Legepladsudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Sølund 1,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Ole Guldsmed Thomsen
Brovej 5, Kvissel, 9900 Frh.
Tlf.: 4013 98 21
guldsmed@frederikshavn-ps.dk

Husudvalg
Bjarne Christensen
Ribegade 35  9900 Frh.
Tlf.: 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk                    

Kontakt til Fritidsfiskerne, 
Husudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Lars R. Johansen
Tennisvej 29  9900   Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
Mail:tennisvej@nordfiber.dk

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

Forsiden: "Et sjældent køretøj på havnen"  Foto: Arne Nellemann

Nr. 1. feb. - indleveringsfrist til redaktionen 5. 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
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Husk vinterservice
på din båd og motor nu
   med originale reservedele
               - det betaler sig
Ring og bestil tid på 98 42 23 93
      Vi sørger for transporten!

  Vinter
service og opbevaring

Sindallundvej 4 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ tlf. 98 42 23 93
www.m-center.dk  •  www.nautisk.dk

Velkommen til Nordjyllands største bådforretning

NYT! vi tilbyder nu
vinteropbevaring

i indhegnet og overvåget område
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Fritidsfiskerhuset lånt ud til sekretariat 

Hold øje med skiltene
Når en ny Rønnerpost udkommer, vil disse to skilte blive 

opsat. De vil stå i ca. 14 dage ved indkørelserne til havnen.

Et i Nord Et i Syd
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Til vore annoncører i Rønnerposten

Julen og nytåret nærmer sig og vil vi gerne benytte 
lejligheden til at takke for samarbejdet igennem dette år.
Samtidig vil vi ønske dig og din familie en glædelig jul et 

rigtig godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Bruno Müller
Redaktør

Året går på held og jeg er så ved at 
gøre sidste blad klar til læserne!

Som i de foregående blade i år er 
der ligeledes i dette blad meget 
at skrive om,- og det skyldes ikke 
mindst de mange aktiviteter der 
har løbet af stablen på vores havn.

Et af de store, som andre vellykke-
de arrangementer, var ”Vild med 
Vand og havnens dag” med Birger 
Pedersen fra Træskibene som ”Tov-
holder”. Her markedsførte vi os i 

juni med et godt krydret ”Trækfug-
le”-kræmmermarked hvor vi var 
med til at byde velkommen til flere 
tusinde besøgende!
Senere i august var det Legeplads-
udvalget der fulgte op med deres 
marked i strålende vejr og mange 
besøgende!
Kort efter indtog Småbådsfiskerne 
det meste af den nordlige del at 
havnen og med over 50 både i van-
det, der kom hjem med alle mulige 
fiskearter. 
Senere dukkede Nordjysk 

Småbådsklub op på havnen og af-
viklede Fladfiskekonkurrence med 
35 både!

Samtidig skal også nævnes de 
foreninger der ”Bor” på havnen og 
deres aktiviteter og arrangementer 
der er med i sin helhed, og er med 
til at det hele går op i en ”Åben” 
havn. 
Jeg forudser, at vi i det nye år kan 
glæde os over at se havnen udvikle 
sige endnu mere med åbenhed og 
aktiviteter!

Mange aktiviteter i år
Redaktøren skriver....
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SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

Men vi producerer og sælger også mange 
andre kvalitetsprodukter til lave priser f.eks:

BÅD-MALING:
• Nye og gamle træskibe • Stålfartøjer
• Glasfiber både 1 & 2 komponent
• Standolie • Kinesisk træolie
• Nankinglak med ægte trætjære

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk
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Bladet kan afhentes her:

Sidst i: februar - april – juni – september - november                                   
 -og hos vore annoncører

 Motor & Båd centeret, Sindallundvej 4 - MarineXperten H.C. Ørstedsvej 9 
 JL Skibsservice Marine Shop, Havnen Strandby

Klubhuset Nordsiden
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Sæby-sejlmageren v/ Michael Derry 

Fremstilling af sprayhood, cockpittelt, div.presenninger,
hynder, pvc kalecher, specialoverdækning mm.

Små reparationer af bla. sejl, kalecher.
Udfører også specialopgaver.

Ring for tilbud!

Peder Munks Vej 59 * 9300 Sæby * tlf. 60 93 11 87 * michaelderry1@me.com

Gærum Auto- &                  Traktorværksted

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

Arne Andersen Frederikshavn A/S - Anholtvej 8,  9900 Fr. havn
Tlf.: 9842 2847- esi@arne-andersen.dk - www.aa-frederikshavn.dk
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Træskibslauget siger tak for i år – 2017
Det blev for mange ikke den bedste sejlperiode! Nogle sejlede lidt - andre kom lidt omkring.

Tekst & foto: Birger Pedersen

Året 2017 startede med en aften, om 
hvordan et sejl skal trimmes, vor gode 
ven Henning Sander havde sammensat 
et foredrag, der tryllebandt de 35 sejlere 
der var mødt op, det var en super aften, 
hvor de fremmødte fik en masse gode 
råd. 

Så kom forårskølhalingen … alle var klar 
til de vilde vover … men vejrguderne dril-
lede … regn – kuling – møgvejr, gjorde at 
man ikke kom så langt omkring … nogle 
hardcore, trodsede vejret og kom vidt 
omkring, men flertallet … nøjedes med 
småture, her i pastoratet.

Nogle af os fra Træskibslauget sejlede 
til Skärhamn, hvor vi havde nogle gode 
dage … med kuling og regn og noget sol.
Så har vi været med i Vild med Vand – 
Havnens dag, det var en stor succes … 
jeg manglede bare lidt mere opbakning 
fra nogle af Rønnerhavnens klubber. Hvis 
vi skal promovere vores havn,så skal 
man stå sammen om arrangementer af 
den slags!

Jeg håber at man i 2018 vil tørne til og 
yde en indsats for Rønnerhavnen, det er 
jo kun rimeligt, når man nu nyder godt af 
havnen og miljøet hele året, som vi alle 
brugere skaber.

Lige lidt info … vi er nogle der den 18 no-
vember deltager i et større workshop-ar-
rangement  i Vejle, re VMV – Havnens 
Dag som bliver i 2018. Jeg forventer en 
masse gode inputs, samt noget godt 
med hjem til gavn for os alle.

Ellers vil jeg her på falderebet, opfordre 
alle klubberne i Rønnerhavnen til mere 
åbenhed og samarbejde … vi ønsker jo 
alle det samme … en hyggelig og venlig 
havn, både for de daglige brugere, samt 
for gæsterne som besøger os.
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Danmarksgade 42 · Frederikshavn · Tel. +45 98 422 422

På Café Stæhr bruger vi kun 
de bedste råvarer og kræser 
for alle dine sanser. Lækker 
brunch, salater, sandwich,  
flûtes og croissants.
Hjemmela vede konditorkager 
med is. Ka� e- og tespecia-
liteter. Pianobar. Udeserve-
ring og hyggelig gårdhave.
Se www.cafe-staehr.dk og på 
www. tripadvisor.com.

We use only the best ingre-
dients, and we delight in giv-
ing your taste buds a treat. 
Delicious brunch, salads, 
sandwiches, baguettes and 
croissants. Homemade ga-
teaux served with ice-cream. 
Co� ee and tea specialities. 
Piano bar. Outside service 
and a cosy courtyard.
See www.cafe-staehr.dk and 
www. tripadvisor.com.

Im Café Stæhr verwenden
wir nur die besten Zutaten,
die alle Sinne verwöhnen.
Leckerer Brunch, Salate,
Sandwiches, Flûtes und
Croissants. Hausgemachte
Törtchen mit Eis. Ka� e- und
Teespezialitäten. Pianobar.
Außengastronomie und
gemütlicher Innenhof. Siehe
www.cafe-staehr.dk und
www.tripadvisor.com.

The Classic Café 

RKT EL-DIESEL
MARINETEKNIK             

- det ordner vi
v. Rudi Finn Kristensen

Toftegårdsvej 28
9900 Frederikshavn

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009
mail: rkt@live.dk

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
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Sildevej 16 - 9970 Strandby - Tlf. 98 48 00 32

Alt til sejlere og fritidsfiskere
Se vores butik og varelager på havnen i Strandby!

Foto: Bruno Müller
14



Sensommer tilbud på 
Nydam både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 24.900 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 36.900 

Ring til Søren på 98 42 23 93 og 
hør dagsprisen på din nye 

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

Mercury påhængsmotor!                                        
Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 ·  E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 36.900  

Kom til Frederikshavn  
og få den bedste pakkepris på din Nydam båd.  

www.m-center.dk  

Brygget med omhu og skænket med kærlighed
15



I dag  Private: Erhverv: 

I dag har du 3 muligheder for at handle hos Engsig  
Webshop: 

Danmarksgade 53 

Frederikshavn 

98 42 06 66 

engsig@bogpost.dk 

Maigårsvej 4 

Frederikshavn 

72 17 00 77 

 engsig@engsig.dk 

Kun handel via: 

www.printerpatroner.dk 

98 48 06 77 

Kundeservice@printerpatroner.dk 

 
Sø- og Sejlsportsudstyr 

Alt til sejlerne og fritidsfiskerne 
Rabat på alt grej til Rønnerhavnens medlemmer 

Professionel vejledning – 38 års erfaring 

 

 

Smækbukser med 100kg. Opdrift 

Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk – og bestil 

JN Computer 
Danmarksgade 43 
9900 Frederikshavn 
Telefon : 98 90 20 10 
info@jncomputer.dk 
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Vores havn! 
Fliserne
Fliserne ved kajkant i nordøst var igen begyndt 
at synke, der bør gøres noget inden nogen 
kommer til skade! 
Det skulle p.t. være udbedret!

Pæle ved bådpladserne
Der har været et par defekte rør/pæle ved 
bådpladserne yderst på midterpieren.
 Johannes får dem udskiftet.

Sejlende og kørende gæster i sommer
116 frihavnsovernatninger 
235 normale 
140 JSK 
56 Autocampere

Rønnerhavnen ikke med i Havneguiden
Den udmærkede, fortæller at Rønnerhavnen 
er ikke med i bogen. Den bliver brugt af 
mange og havnen undersøger årsagen.

Lys ved husene
Der er manglende lys ved husene 70 til 80, 
hvilket undersøges og udbedres.
Garnskure
Bestyrelsen har drøftet udvidelse af garnskuer 
i en eller anden form, eksempelvis containere 
der bliver forsynet med døre/porte. Under-
søger om vi skal have det startet op som et 
projekt. 
Eventuelt rettes kontakt til kommunen vedrø-
rende opstilling af containere uden byggetilla-
delse.

Pladsnumre ved broerne
Der mangler pladsnumre på orienteringsskilte 
ved nedgang til broerne! Det overvejes om der 
kan  påsættes en mærkat med pladsnumre.

Varsel om vanddybde
Rønnerhavnen gør opmærksom på at vand-
dybden mellem molehovederne og et stykke 
ud kun er 1,6 meter. Der er rapporteret til 
efterretninger for søfarende med navigations-
advarsel gældende til 1/4 2018

Så kom der fliser ved garnpladserne i Nord

En i vest En i øst

…og en kommende 
udvidelse af Mastehuset 17



DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

TLF. 40 51 48 35   MAIL: ELLING-TAGMALING@PC.DK

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

Vi ti lbyder døgnservice 98 42 88 22
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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

Knivholtvej 19 · Frederikshavn · tlf. 96 20 50 00 · emil-el.dk

A/S

VIDEN, STYRKE OG KVALITET
El-installation  ·  Industriservice  ·  Energioptimering  ·  Tyverisikring

Kabelpåvisning  ·  Datainstallation  .  PLC-systemer  ·  Elevatorservice

El-arbejde
gennem 100 år
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Denne gule mærkat på joller kan spare meget tid og kræfter!               
Undgå at din drivende båd sætter en unødig eftersøgning 
i gang

Når nogen spotter en herreløs båd, jolle, kano eller kajak, 
der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, 
at ejermanden er druknet. Men det er langt fra altid tilfæl-
det. Værnsfælles Forsvarskommando (det tidligere Søvær-
nets Operative Kommando) har i gennemsnit 73 aktioner 
om året, hvor man ikke kan konstatere en søulykke. Med et 
simpelt mærkat på vandudstyret kan de unødige eftersøg-
ninger undgås. 

Blæsten river indimellem joller, kanoer, kajakker og både 
løs fra deres fortøjninger, så de driver ud på vandet. Ser 
man en drivende kano, er den første tanke, om der er sket 
en ulykke, hvor en person er forsvundet i vandet. Så slår 
man naturligvis alarm, men den unødige ængstelse og 
ressourcerne til eftersøgningen kan nemt spares.

 - Hvis ejeren sætter vandfaste mærkater på sit vand-
udstyr med kontaktinformationer, kan man ringe til 
ham, hvis en tom båd findes drivende på vandet. På den 
måde kan ejeren hurtigt hjælpe med at bekræfte, at der 
ikke er sket en ulykke, hvor personer skal eftersøges.                                                                                                                                      

Det tager to minutter at skrive sine kontaktinformatio-
ner og sætte mærkaten på, og det kan altså spare mange 

unødige bekymringer og ikke mindst mange ressourcer for 
samfundet, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søspor-
tens Sikkerhedsråd.

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

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

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

Tom jolle slog alarm

Sidst i oktober blev en tom jolle set drive rundt i 
Mariager Fjord!

Det blev hurtigt opklaret at jollen var tom og 
efterfølgende blev en større eftersøgning startet 
med redningsbåd og helikopter.

Det så ud som i jollen at der ikke havde været nogen i 
den,- og der blev i alle havnene forgæves rettet 
henvendelse om der var både som ikke lå på sin plads.
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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 Maritime Erhvervspark A/S
Silovej 8 - Frederikshavn - Tlf. 70 10 05 15 - www.fme.dk

Vi skaber rum til udvikling
... i Kattegat Siloen og på Havnepladsen
i Frederikshavn. Klik ind på fme.dk
og læs mere om lejemål
og services.

Rum til udvikling

Helge Smidt
Ejendomsmægler

98 43 55 00
Søndergade 70 • 9900 Frederikshavn

www.realmaegleren.dk/9900

 

 

 

Uni-Safe workshops perform service and repairs on: 
Liferafts, Lifejackets, Immersion- & Worksuits 

Custom builds, service and repairs on:  
RIB’s & Inflatable boats 

Workshops certified by: Authorities, Notified bodies and manufacturers 

Sales and RFQ’s, phone: +45 3258 1615 or Email: info@unisafe.dk 
Service booking, phone: +45 9843 1353 or Email: service@unisafe.dk 

Certified sales- & service partner for commercial liferafts 
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Ynglebestanden gået frem på Hirsholmene
Tekst: Bruno Müller

For en del år siden var der ”Oprørte 
vande” omkring Hirsholmene ud for 
Frederikshavn!

Fritidsfiskerne kunne simpelthen ikke 
klare mere af skarvens hærgen og 
ødelæggelser, og det medførte en 
mediestorm og borgermøder, hvor 
”Bølgerne” nåede højderne.
Den regulering af den forhadte fugl 
man ønskede og delvis opnåede var,- 
at man igangsatte oliering af skarvens 
æg i rederne, der så gjorde at fosteret 
døde i ægget, da det blev ”isoleret” 
og der kunne ikke komme ilt ind.
På en måde må det vække tilfredshed 
hos modstanderne af skarven,- at da 
bestanden toppede omkring år 2000 
med rundt regnet 42.500 par, har 
man i Naturstyrelsen fulgt, at det har  
stagneret med antallet af ynglepar for 
en halv snes år siden. Men da fiskerne 
på især Vendsyssels østkyst, er dem 
som har været arrige modstander af 
skarven, der har spist tonsvis af den 
forventede fangst,- har vi rettet hen-
vendelse til Biolog Bjarke Huus Jen-
sen, Naturstyrelsen i Vendsyssel, for 
at får en status på skarvens regulering 
af bosætningen og især optælling og 
olieringen af æggene på Hirsholmene! 

Naturstyrelsen i Vendsyssel siger:
Der er på Hirsholmene i 2017 op-
talt 1136 reder heraf 571 reguleret 
med oliering og i forsøger hvert år at 
ramme aftalen med 600 reder der ikke 
reguleres, men det kan være svært 
at ramme præcist, siger Bjarne Huus 
Jensen.       
-På Hirsholmene forsøgte som nævnt 
1136 at yngle med reder, men kun 
565 fik mulighed for det, det er et lille 
fald fra 2016 hvor 1252 par med reder 
forsøgte, men jo også ca. 600 ikke blev 
reguleret. Det var en stigning i forhold 
til niveauet på 700 – 800 i flere år. I 
2016 og 2017 forsøgte de at yngle 
både på Græsholm og Kølpen, i 2017 
regulerede vi Kølpen til nul.

FAKTA om bestandens størrelse og 
kolonierne på landsplan:
Det blev til 33.171 reder i år svarende 
til en fremgang på 5 % i forhold til 
2016.               

Efter tre år med et antal på omkring 
31.000 par er ynglebestanden således 
gået frem.
 Antallet i 2017 svarer dog til 6.000 
ynglepar færre end i årene 1993-
2006. 
I regionen, der omfatter de vestjyske 
fjorde, var der en fremgang på 42 %, 
svarende til en fremgang på 930 par. 
Fremgangen i denne region skyldtes 
primært indvandring af skarver fra 
andre egne af landet.
Kolonierne på landsplan:
Der var 79 kolonier i år, hvilket var 4 
færre end i 2016.        
I 11 kolonier var der flere end 1.000 
reder. Fire af disse var beliggende i 
regionen “Smålandsfarvandet”.
Danmarks største koloni i 2017, med 
1.995 reder, lå i Stavns Fjord på Sam-
sø.
I 2017 havde skarverne forladt 12 af 
de kolonier, som eksisterede i 2016.
I 2017 dannedes der nye kolonier på 
3 lokaliteter som ikke tidligere havde 
haft ynglende skarver.
På 5 lokaliteter blev der igen gjort for-
søg på at danne en ynglekoloni efter 
fravær af de ynglende i 2-11 år.

Bjarke Huus Jensen
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Bådpolering og bundmaling 
Vedligeholdelsesvask 

og polering af fribord og overbygning,  
rengøring, slibning og pleje af teakdæk, 

klargøring til salg. 
   Ring  for uforpligtende tilbud: 

ShipShine 
Tlf. 29 86 91 89 

 

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
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Iltsvindet blæst tilbage i september
Områderne med iltsvind i de indre danske farvande blev mindre i september 
på grund af kraftigt blæsevejr.
Tekst: Michael Strangholt DCE 
Foto: Jørgen Jensen

Blæsten i september har mindsket 
udbredelsen af iltsvind i den seneste 
måned.

Den relativt svage vind i slutningen 
af august og starten af september 
fremmede iltsvindet. Men den 13. 
september tog vinden til i styrke til 
stormende kuling med vindstød af 
stormstyrke. For september var det 
den mest markante vindepisode i 
Danmark i 27 år.

Blæst af den styrke skaber omrøring 
af vandsøjlen og tilfører iltrigt vand til 
bunden. Men kortvarig blæst kan ikke 
udskifte bundvandet på store dybder. 
Blæsten bevirkede, at iltsvindets ud-
vikling blev bremset, at iltforholdene 
forbedredes i en del områder, og at 
iltsvindet enkelte steder blev flyttet. 
Efter blæsten har vinden været meget 
svag, og iltsvindet har derfor stabili-
seret sig. Det fremgår af september 
måneds iltsvindsrapport fra DCE – Na-
tionalt Center for Miljø og Energi.

De områder, som var hårdest ramt 

af udbredt iltsvind, var det nordlige 
Bælthav, det sydlige Lillebælt og til-
stødende fjorde, Det Sydfynske Øhav, 
Flensborg Fjord, Mecklenburg Bugt og 
Arkona Bassinet. Det samlede areal 
berørt af iltsvind i de indre danske 
farvande (dvs. inden for EEZ-linjen) 
var i september godt 1.700 km2, hvil-
ket er lidt mindre end i juli og august, 
hvor arealet var omkring 2.000 km2. 
Arealet af kraftigt iltsvind reduceredes 
fra godt 900 km2 i august til knap 650 
km2 i september. Andelen af kraftigt 
iltsvind udgjorde 37 % af det samlede 
areal med iltsvind i september.

Dantrace Kosttilskud - Mineraler 
Zink bidrager til at vedligeholde normale knogler, negle, hår og hud samt et normalt 

testosteron-niveau i blodet. Brug Dantrace kosttilskud, der indeholder letopløseligt zink med en 
anderledes optagelse. Dantrace kosttilskud er patenteret. 

Pakning til ca. 3 mdrs. forbrug: 125 kr. inkl. porto.                                      
Læs og køb på www.dantrace.dk
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Autoriseret indblæser

Den nye RØNNERPOST 
er kommet!

Når det nye blad udkommer, vil 
der ved indkørelserne til havnen 
være et skilt med denne tekst.

Så er medlemmerne orienteret
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Det kniber 
med at spise fisk 

Tekst: Christian Garde
Foto: Bruno Müller

Fisk er blevet trend og en ret for de 
velhavende og veluddannede, siger 
ekspert. 

Fisk er oftere på aftenmenuen i Kø-
benhavn og nord for hovedstaden end 
i resten af Danmark. Det viser nye tal 
fra Coops mad-O-meter.   
Omvendt - og i modsætning til, hvad 
mange måske ville forvente - er der 
færrest, der spiser fisk i de dele af 
landet, hvor fiskerierhvervet er størst, 
nemlig i Nordjylland og Vestjylland.
Siden januar 2009 har Coop Analyse 
fået godt 70.000 danskere til at be-
skrive mere end 1.000.000 måltider. 
Oplysningerne er analyseret og samlet 
i en database, der dagligt opdateres 
med 800 nye måltider. Databasen 
hedder ”Coops mad-O-meter"

Men det er i virkeligheden slet ikke 
så overraskende, at det er i og nord 
for hovedstaden, hvor der bor mange 
med høje indtægter og lange uddan-
nelser, at duften af fisk oftest stiger op 
fra komfuret, siger analysechef i Coop, 
Lars Aarup. Fisk har fået en helt anden 
status i dag end tidligere, forklarer 
han.   
“Historisk set har fisk bevæget sig 
fra at være en fattigmandsspise til at 

være en rigmandsspise. I dag er det 
de mest velhavende og veluddannede 
danskere, der spiser mest fisk.”
Tallene fra Coops mad-O-meter viser 
netop, at indtaget af fisk stiger med 
længden af uddannelse. 
  
Se hvor der bliver spist mindst og 
mest fisk i landet på www.fritidsfisker-
forundet.dk 

I KØBENHAVN NORD BLIVER SPIST 32 
% MERE FISK TIL AFTENSMAD END 
LANDSGENNEMSNITTET

København Nord: 132- København: 
118- Nordsjælland: 108- København 
Vest: 102 -Østjylland: 100- Fyn: 97
Sjælland og øerne: 96- Sønderjylland: 
90- Vestjylland: 88- Nordjylland: 85  
               
Fisk er et moderigtig valg
En anden forklaring på, hvorfor fisk 
er hot i storbyen, er, at spisen passer 
godt ind i tidens herskende mad-
trends, “Det er de rigtige fedtstoffer, 
og så er det en let spise. Vores kost 
går generelt i en lettere retning.                   
Mindre stuvning, mindre margari-
ne, mindre hakket oksekød og mere 
kylling og fisk,” siger han. De tenden-
ser har ikke slået igennem på samme 
måde i Nordjylland og Vestjylland, 
hvor landets største fiskerihavne 
ligger. Kommer man bare lidt væk fra 

havnene og ind i landet, har fisken 
ikke formået at vippe grisekoteletten 
ned af middagstallerkenen, siger Lars 
Aarup.
ANDEL, DER SPISER FISK PÅ EN GEN-
NEMSNITLIG HVERDAGSAFTEN EFTER 
UDDANNELSE
Kort uddannelse: 9% - Mellemlang 
uddannelse: 11,4% - Lang uddannelse: 
13%

Flere ældre end unge spiser fisk
Fisker man lidt mere i tallene fra 
Coops mad-O-meter, viser det sig, at 
de 55-74-årige sætter fisk på middags-
bordet langt oftere end de 15-34-åri-
ge. Ifølge analysechefen kan det have 
noget at gøre med, at fisk kan være 
svært at tilberede, hvis ikke man har 
de store evner i et køkken og er vant 
til at tilberede fisk.

“Det kræver vist køkkenkundskab, at 
tilberede og måske udbene en fisk, 
som mange unge måske ikke har. Så 
er det lettere med fx hakket oksekød, 
der ikke kræver den store forberedel-
se,” siger han.

Mest populært i København og mindst populært Nord og Vestjylland og hvor 
de største fiskerihavne ligger.
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Hvem bruger vesten?
55 % af sejlere, roere og fiskere bærer vest 
81 % under 16 år bærer vest
54 % mellem 16-45 år bærer vest
54 % over 45 år bærer vest
57 % af sejlere bærer vest
66 % af roere bærer vest
26 % af fiskere bærer vest 

Hvorfor ikke tage den på?

Sæby Redningsstation
- en dag i september 

Det var godt, vi fik gjort båden klar, for kort 
efter vi kom hjem fra dagens første aktion, 
kom der igen et udkald fra 112 om en kæntret 
båd ved Hirsholmene. 
Denne gang sejlede vi ud, indtil vi fandt 
synderen, en stor mitdfarvandsafmærkning, 
der har revet sig løs, og er drevet ind tæt på 
land nord for Frederikshavn. 

Vi eftersøgte området, for at sikre, at det var 
bøjen, der var blevet observeret, og at der 
ikke var en båd derude. Vi markerede bøjens 
position, så den kan blive afhentet, og så vi 
ikke behøver at sejle efter den igen en tredje 
gang i dag. Men hellere en gang for meget, 
end en gang for lidt.
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Gardinbussen Hjørring - Frederikshavn
Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk

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

Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Fritidsfiskerforbundet
Til medlemmerne!

VIGTIGT!
Du er med i Forbundets kollektive Dødsulykkesforsikring som medlemmerne er dækket af!

BEMÆRK! Policebestemmelserne er ændret  pr. 1. januar 2017
For at der kan udbetales 200.000,- kr. 

ved drukneulykke, skal 
redningsvesten bæres under fiskeri

HELE ÅRET!
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Et kik ind i krystalkuglen kan jeg se at der nu er gået 500 
dage siden Dansk Regntøj.DK har slået skruen til og gået 
på nettet med Webshop www.danskregntøj.dk!
Der er nu rettet op på børnesygdomme og rettet til som 
det skal være når man starter op. Nu har der været tid til 

at fokuser på rabat kode til de to fritidsforeninger og der 
er lavet en kode som jeg sender med og må sendes til alle 
medlemmer.
Når man bruger rabat koden bliver der trukket automatisk 
5 %  fra faktura så husk at skrive i bjælken rabatkode.

Til Sejlerne og Fritidsfiskerne 
En af vore annoncører skriver….

Kode.: 662WAUB9
Tilbud 11 mm nr 5 knudenet hvid kan fås som kunden ønsker det skåret ud eller i bunter til selv at skære det ud 

- 15 % af katalog pris.  
15 mm 17 mm og 18 mm sort - 15 %.

Tilbud så længe lager haves
Udskåren stk. pris bundter kg pris

Lagerbeholding 8 m lang af 2 stk. 400 ma. bred
Hvis du har spørgsmål   Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk - og bestil!

Tekst.Bruno Müller

Når man læser i det omfattende kam-
pagnemateriale om redningsstiger på 
havnene, står der et sted ”Hvis du ry-
ger i havnen ved et uheld, er det ikke 
alle steder, du kan komme op igen ved 
egen hjælp”!
Det får mig til at tænke på vores egen 
havn, Rønnerhavnen, om hvilke effek-
tive muligheder vi har for at bjærge os 
selv, hvis vi falder i havnen. 
Vi har synlige steder sat redningskran-
se op forskellige steder rundt om på 
havnen! Men for at de har en mening 
hvis en person er faldet i vandet, så 
er det ret vigtigt, at man ikke er helt 
alene og at andre kan kaste rednings-
kransen ud til den forulykkede.
Men hvad nu hvis en person er faldet i 
havnen og er helt alene!
Umiddelbart så vidt jeg kan se, så 
er slæbestedet det eneste sted man 
kan komme op! Mange vil sige, at så 
kan man ellers hage sig fast ved en 
bådebro eller man blive nær kajkan-
ten hvor man kan bunde de fleste 
steder. Modsat sommermånederne, 
så er vandet forbandet koldt om 
vinteren for den forulykkede, og så er 
”nedtællingen” begyndt- uanset hvor 
på havnen man befinder sig! Så er der 
i de fleste tilfælde meget langt over 

til slæbestedet,- hvor der undervejs 
hertil er yderlig er risiko kraftig nedkø-
ling og overanstrengelse, som mange 
gange hos ældre medfører hjertestop.
Relevant at tage emnet op?
Nogen vil nok sige når dette bliver 
læst.- ”om ikke det er lidt for drama-
tisk skrevet”? Nej! Det mener jeg ikke!
Jeg har selv været involveret med 
assistance ved en drukneulykke på 
Rønnerhavnen for snart en snese år 
siden,- hvilket var ubehageligt, især 
da det var en af vore medlemmer der 
var omkommet en mørk aften, hvor 
vandet var ret koldt og uden at der 
var nogen hjælp at få i nærheden af 
bådebroen.

Jeg er godt klar over at der kunne skri-
ves adskillige sider om hvad holdnin-
ger vi medlemmer har om forebyggel-
se af drukneulykker på en havn.
Min hensigt er at, for det første drejer 

det sig om vores havn, og om vi kan få 
en debat om opsætning af rednings-
stiger jævnt fordelt på havneområdet.
Det har en udgift! Man kan jo ”Kigge” 
lidt på Tryg Fonden ś kampange der 
er omtalt på forrige side der fortæller 
mere om fakta ved risikoen for en 
eventuel drukning og muligheder for 
at slippe heldigt fra uheldet.

Økonomien
Ud over det, har vi gennem tiderne 
været heldige til at skaffe økonomisk 
sponsorhjælp til andet som f.eks. 
Naturlegepladsen, Shelteren m.m..  
Vi bør se realistisk på om vi har et pro-
blem, hvor det ikke pengene der ligger 
øverst på listen,- men medlemmernes 
og andres ve og vel.
Under alle omstændigheder vil det 
medføre med hensyn til redningssti-
ger på Rønnerhavnen, at få samlet 
faglig rådgivning i forbindelse med 
vurdering af et indkøb eller produkti-
on ved f.eks. Havne-Teamet.
I denne vurdering om et behov for 
redningsstiger, vil jeg gentage og 
understrege vigtigheden for med-
lemmernes,- og andre der færdes på 
havnen, og at der ikke skelnes mellem 
risiko for drukning og hvad det koster 
at forbygge sikkerheden mod dette. 

Har Rønnerhavnen behov for redningsstiger?
Der er større risiko for drukneulykker med over 400 bådpladser og gæster!
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Maratonforhandling 
Åleforbud afværget -  Beslutningen udskudt 
Fiskeriminister Karen Ellemann har 
i sidste måned netop afsluttet lange 
og meget svære forhandlinger om 
næste års fiskekvoter i Østersøen. 
Det danske torskefiskeri rammes ikke 
så hårdt, som EU-Kommissionen hav-
de lagt op til og EU-Kommissionens 
forslag om forbud mod ålefiskeri i 
Østersøen er ikke vedtaget. 

”Først og fremmest er det positivt, 
at det er lykkedes at få beslutnin-
gen om Kommissionens forslag om 
totalforbud mod ålefiskeri udskudt. 
Det er et meget indgribende forslag 
for de danske ålefiskere. Samtidigt 
skal vi selvfølgelig sikre at bestanden 
ikke ødelægges. Det er afgørende, 
at vi får en god løsning, der balan-
cerer hensynet til erhvervet på kort 
sigt og sikrer bestanden, og dermed 
fiskeriet, på længere sigt. Derfor 
har vi brug for et bedre grundlag at 
træffe beslutning på og vi har brug 
for en samlet europæisk løsning, så 
det ikke kun er Østersøen, der bliver 
ramt. Det får vi nu” udtaler Karen 
Ellemann. Efter forhandlingerne, 
der varede hele natten, er de dystre 
udsigter for de danske torskefiskere 
afværget. I den østlige del af Øster-
søen var der lagt op til en reduktion 
på 28 procent. Det blev afværget og 
kvoten reduceres kun med 8 pro-
cent. Kvoten for torsk i den vestlige 

Østersø fortsætter uændret. 

Acceptabelt resultat ”Resultatet er 
acceptabelt, når man tænker på ud-
gangspunktet. Det var nogle meget 
svære forhandlinger. Vi har fra dansk 
side gjort alt, hvad der stod i vores 
magt for at nå frem til et resultat, 
der sikrer en god balance mellem 
hensynet til torskebestanden og 
indtjeningsmulighederne for erhver-
vet. Vi har kæmpet hele natten og 
kommer hjem med et resultat, der 
trods alt er bedre end udgangspunk-
tet”, udtaler Karen Ellemann. Som en 
del af forhandlingerne lykkedes det 
desuden at få indført undtagelser til 
forslaget om den meget kritiserede 
lukkeperiode. Det betyder, at fiskere 
med fartøjer op til 12 meter stadig 
kan fiske på 0-20 meter vand i febru-
ar og marts i områder, hvor der ellers 
er lukket for torskefiskeri.

Lyst- og fritidsfiskere har som 
noget nyt i år også skulle bidrage 
til at forbedre vilkårene for torsken. 
Det betyder at de i 2017 maksi-
malt må bringe fem torsk i land om 
dagen. I lukkeperioden i februar og 
marts må de maksimalt bringe 3 
torsk i land pr. dag. Denne bestem-
melse videreføres i 2018. Til decem-
ber skal fiskekvoterne for Nordsøen 
forhandles.

TIL SALG
Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438
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Årsagen til at de kom, var en stor Fladfiskekonkurrence ud 
fra Rønnerhavnen, hvor de traditionelle garn var udskiftet 
med fiskestænger! Med over 130 deltagere fordelt i 50 
både, blev der fisket i farvandet ud for havnen i en kon-
kurrence der blev afholdt med ”frit slag” for alle der ville 
deltage,- og af småbådsfiskere – rutineret som urutineret.                                                 
Fra hele landet var deltagerne mere end velkommen t og 

arrangørerne bag NJSK Fladfiskekonkurrence sørgede sam-
men med en masse frivillige for et velafviklet arrangement.
Nummer et på hitlisten af hjembragte fladfisk var det en 
rødspætte på godt et halvt kilo, og det var i den forbin-
delse et imponerende syn når man betragtede de mange 
sponsorpræmier. Ud over disse havde foreningen store 
pengepræmier der blev fordelt til deltagerne.

Fladfisk og Hotdogs på havnen
Nordjysk Småbådsklub indtog havnen sidst i september hvor humøret var højt, 
og at stemningen var god og vejret var fint.

Gode råd om loppemarkeder  
Med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens syv gode råd i hånden er du godt 
klædt på til at handle på sommerens loppemarkeder og festivaler.

Dine rettigheder som forbruger 
ændrer sig ikke, når du handler på 
en festival eller et loppemarked. 
Købelovens bestemmelser om 
reklamationsret - at du har krav på 
at få repareret eller byttet en vare 
med fejl - gælder kun, hvis 
sælgeren er erhvervsdrivende. 

Men festivaler og loppemarkeder 
bliver ikke ved for evigt, og det kan 
derfor være svært at finde 
sælgeren og gøre brug af sine 
rettigheder.

•Undersøg varen grundigt, før du handler
•Vil du have muligheden for at bruge dine forbrugerrettig-
heder, skal du handle med en erhvervsdrivende sælger.
•Vil du bevare dine rettigheder, så få et bevis på handlen, 
altså en kvittering.
•Spørg, hvordan du får fat i forhandleren, og hvordan du 
vil være stillet, hvis noget går galt.
•Forvent ikke, at udenlandske forhandlere er til at træffe, 
når markedet er slut.
•Vurdér, om tilbuddet er godt, og om den enkelte forhand-
ler virker troværdig.
•Acceptér, at din gode handel muligvis er betinget af, at 
du i virkeligheden fraskriver dig dine rettigheder – ellers vil 
forhandleren måske slet ikke handle med dig.
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Tekst & foto Kim Marquart
Bådvaskemaskinen kan tage både op til 4 
meter i bredden og 2,20 m i dybden, læng-
den er næsten underordnet.
En svensk bådvaskemaskine til bådens 

skrog er blevet testet i Danmark. 
En vask tre-fire gange i sæsonen kan efter 
sigende erstatte den årlige bundmaling.
– til gavn for miljøet og måske også 
pengepungen.

En tur i Vaskebåsen

Tekst: Peter Witten

To fiskere iført waders var sent søndag aften i september 
gået ud i vandet ud for stranden mellem Voerså og Lyngså - 
men kom i knibe.

Pludselig havde de mistet orienteringen, da de skulle ind, og 
de valgte at blive stående omkring en halv km ude i vandet. 
Vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi fortæller, at 
fiskerne stod i vand til knæet, men hvis de bevægede sig ind 
mod land, blev det pludselig meget dybere. Derfor ringede de 
112 og bad om hjælp. Opkaldet kom kl. 23.24, og en red-
ningsbåd fra Sæby blev sendt ud og fik hjulpet de to uheldi-
ge fiskere ind. Politiet ved ikke, om det var lystfiskere eller 
fritidsfiskere.

Men i hvert fald gjorde de det rigtige - ringede efter hjælp - 
da ikke selv kunne nå sikkert ind til land,
lyder det fra vagtchef Bent Højgaard.

Men i hvert fald gjorde de det rigtige….
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BRUG ALTID SYNLIG 
REDNINGSVEST

UNDGÅ AT ENDE 
SOM FISKEFØDE
UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE 

DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

FÅR DIG IKKE TIL AT 
LIGNE EN AMATØR

ER ALDRIG NOGEN-
SINDE I VEJEN

KNAP SÅ GOD HVIS DU 
FALDER OVERBORD

DÅRLIG HVIS DU VIL 
TA’ SKIPPERANSVAR

✓

✓
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LM 24
Motor renoveret i 2014 for kr. 35.000,- ( kvittering haves)

Båden har ikke sejlet siden motorrenovering, grundet manglende tid.
Rullefok, oliefyr ( ikke tilsluttet), ekkolod, VHF, navigator, selvstyrer, nyt gasblus.

Småting skal repareres: vand tilsluttes (pumpe er isat) Den trænger til en ny presenning.
Pris.: 60.000,- Kontakt: 26 84 26 55

TIL SALG


