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Glade amatørfiskere på kajen er klar til at sætte åleyngel ud. 2000 

Hov, Odder & Samsø Amatørfiskerforening blev stiftet den 20. april 1978. Ejner 

Nygaard, Odder, tog initiativet, fordi der kom en ny lov om fiskeri, som delte fiskeriet 

op i Erhvervsfiskeri og Fritidsfiskeri. I den lov blev det forbudt for fritidsfiskere at 

fiske med garn, hvilket mange syntes var et voldsomt indgreb i en ret, som man 

syntes, at man havde hævd på. Loven blev senere ændret til, at der blev sat 

begrænsninger for, hvor mange garn en fritidsfisker måtte benytte. 

Ejner tog kontakt med formand for Vejle Amatørfiskerforening, Leif Christensen, der 

var ved at organisere amatørfiskerne landet over for at give magthaverne modstand 

mod den nye lov. 

Efter det møde satte Ejner en annonce i Odder Avis, hvor han indkaldte til et møde i 

Tehuset på Egmont. Der kom ca. 30 interesserede, og foreningen blev stiftet. 

Formålsparagraffen lyder: 

Foreningens formål er at varetage amatørfiskernes interesser, således at de opnår de 

bedste vilkår for deres fiskeri. Endvidere gennem information til medlemmerne at 

holde dem orienteret om den til enhver tid gældende lovgivning for udøvelse af 

amatørfiskeri samt modvirke ulovligt fiskeri. 

Den første bestyrelse bestod af Erik Maach, Hou (formand), Carl Hermansen, Odder, 

Erik Brauer, Hou, Svend Jacobsen, Odder, og Sten Sørensen, Hou. 

Foreningen havde 50–60 medlemmer, hvoraf 10–12 kom fra Samsø, og den havde 

forskellige, årlige aktiviteter, af både social og faglig karakter: 

• Garnaften i Medborgerhuset. Det var en populær aktivitet, der trak fulde huse. 

Der var for eksempel foredrag af en fra fiskerikontrollen. En mand spurgte, om 

det var ulovligt at fiske med ålekanon? Efter at ham fra fiskerikontrollen havde 

fået opklaret, at han havde hørt rigtigt, hvorefter han grinede og sagde: ”For 



fanden, er I nu begyndt at skyde ålene med kanon?” – Han anede ikke, hvad en 

ålekanon var, og man kunne herved konkludere, at det var et lokalt 

fangstredskab. En ting man husker fra de aftener var, når Jens Graabæk fra 

Alrø kom med hjemmebagt kage til kaffen, som hans kone, Marie, havde bagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rygedag. Den blev afholdt hos Elsebeth og Bent Færgemann flere gange. Det 

var en populær aktivitet, hvor medlemmerne kom med deres forskellige slags 

fisk, som så blev røget og spist. Og fisk skal jo helst svømme, så der blev 

drukket både øl og snaps. Rygedagen afholdes stadig, nu bliver den varetaget 

af jollelauget. 

• Julefrokost i Medborgerhuset. Grethes mad, hyggen og de mange snapse trak 

også her fulde huse.  

• Yngelpleje. Da Per Floris var formand, var han 

også medlem af kredsbestyrelsen, og derved 

kom Hov, Odder & Samsø 

Amatørfiskerforening med i yngeludsætning. I 

foreningens tid blev det til 4 udsætninger af 

åleyngel ud for Hou, ved Samsø og Tunø og i 

Norsminde Fjord. I 1994 udsatte foreningen 

40.000 stk. 5-7 cm lange pighvarrer ud fra 

Tunøfærgen. Fiskerne har siden kunnet følge 

pighvarrernes vækst, idet de er blevet i 

farvandet. Derimod er de ikke sikre på, om de 

ål de fanger nu, er nogle af dem, de satte ud i 

sin tid. 

 

 

 
Forberedelser til udsætning af åleyngel. 2000   

Denne dag blev udsat 64.000, hele 2000 blev 

der udsat 129.000 



I slutningen af 1990’erne havde fiskerne en opfattelse af, at de 3 muslingebåde, der 

opererede i farvandet, var medvirkende til, at fiskebestanden faldt, idet 

muslingefiskeriet ændrede bundforholdene, så der ikke var føde til fiskene. 

 

Med fiskenes forsvinden svandt det også ind i antallet af fritidsfiskere, så i 2012/13 

slog Hov, Odder & Samsø Amatørfiskerforening sig sammen med foreningen i Århus. 

Men allerede i 2014 blev foreningen der nedlagt og medlemmerne overført til 

amatørfiskerforeningen i Skødshoved. 

 

Disse sammenlægninger betød også, at materiale fra Hov, Odder & Samsø 

Amatørfiskerforening endte i Århus. Gunhild Hoe, som forestod eftersøgningen fik til 

sidst følgende meddelelse fra den sidste formand for Århus og Omegns 

Amatørfiskerforening: 

”Som tidligere lovet, har jeg været på havnen for at se efter hvad der var af 

materiale, desværre må jeg meddele at Brolauget som vi holdt til ved, har ved en fejl 

under forårsrengøringen smidt hele amatørfiskermappen ud, med den baggrund at 

vores forening ikke eksistere længer, så jeg kan desværre ikke bidrage med noget.” 

 

Det var så slutningen på en epoke i fritidsfiskeriet i Hou. Det var en tid med både 

fagligt arbejde og socialt samvær til glæde for både fiskene og fiskerne. 
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