
fishRlBEtnagtninger
MEDLEMSBLAD FOR RIBE SPORTSFISKEBFORENING

ff
7

3, ÅRGANG 1386NB. 3



" f  i  skeRlSEtrastninler"

I led]emsblad fOT RIIE SPORTSFISKERFORENING.
R"co t .or  '  o !e )ø'"  se og l tornal  oruc/a gFt,
Eftert ryk også kln i  lddrag kun ned foref ingens skr i f t l ige t i l ladeise.

Hvem er i  RIBE SPCRTSFISKERFoRENII ' lGl

Formand: Erik |4adsef, Fredensvej 20 6650
l, læstfornand I Biarne Poulsen, Darufir
Kasser I Holger Sørensen, Pluougsvadvej

6583 Føvl in9
Best, l ] ledl . I  K,E,Krautrald,  Brandr lpdam

Peter Thomsen, Ribe
Bent Nissen, Esbjer9
Cafl 0tto t ' iadsen Ribe

l  supp, Frank Grøn, Ribe
Fiske. kont. Bent 0lsen, 6ram

John Tosti,  Esbierq
Benned Hedeqård, Rlbe
Erik l4adsen, !rørirP
Bent Nlssen, Esbierg

Bestyrelsesarbejoet er 00delt i  følgende udvalE:

østerår Pent 0isef ,  Sjarne Poulsen, Th,Løndoff ,  og
Carl 0tto i ladsen,

ArbelCe v. å. i  Peter Thomsen, Bent Nissen, K.E. KrautNald,
C,0. l4adser,

Ribe år ( .E,  Krautwald,  Bent 0isen, Ib Ni lsen,
Plele/ucsetfr Erik l4adsen, Peter Petersen, svend l ladsen,

L.0,  14d(er og BPnr 0lser
Informationr Holger Sørensen, Bjarne Poulsen, 1b Nielsen 0g

Al lan Dinesen.
Kontrakterr Erik l4adsen, frolger sørensen, c,0.i ' {adsen os

Peter Thonsen,
(ånor C.0, l ladsef 0s K. E.Krautwaid,
Juniorafdr Ib Nielsen, skyttevei Jl a5q2B15

Allan Dinesen, øster vedstedvej 55 A5424527
stiq Dybro, Skyttevej tl 05424671
Nolqer Sørensen, Plougsvadvej 35 05t)3529I

Nenvendelse bør ske t1I de respektlve udvalg, hvor udvalgsfor
rånden er nævnt først.
Breve bedes sendt t1l formanden el ler kassereren.

Btørrp 45381437
0tI79339

35
054J5291
05568221
05420954
05132538
45422223
a5u2t62/
04821550
05122521
054233211
D538tt)37
45132538



SaLTGAOE 2 - 6760 ntBE - TLF, 0s-42380'l



€ENERALFORSAIILING,

Det er al lerede eJr kendsgerning, at vi i ! ,ef i
år, vrl  afholce generalforsamlins i  samne ud-
maTkede rafineT som sidst remlig 1 Kvisklys
Cafeter ia i  R ibe.
latoef er LØRDA6 den 6. decernber. Det regnes
lr led kl 14,00.
Dassorden samt forslag, der evt. skai t i l  af
stennir!, ,  vl l  konne i næste numrrer af FiskeRI-
BEtraqtninger ca.15 november 1985.
Al tså x i  kalerderen ved d.  5.dec.1986 kl .14.00

Kassereren.

Afmerkninger.

For f lere åf  s iden -  ca,  l0 el ler  mere var
det tkke sjældeft, at nan så diverse pæle langs
åen pale, der oftest havde noqet med såkaldte
fegulef lngeT at  gøre,
Der opstod blandt lyst/soortsf iskere en skræk/
angst for disse pele, og at vi i  dag hader pælene
er ganske klart ,
llen -
te myndigheder, der dengang mente at vandløb
skul le vefe I ige,  har skl f tet  mening. Vindef
b]æser i  den anden retnlng omend svagt - så
dos i  den r lgt lge retning,0g det lansel  fvem
"nan" er,
Pælene dal
De pæle vi nu ser ved åen tnå vt pTøve at se soln
foget posi t iv t ,  te bruges b1,a, ' t i l  at  måle sand
vandr ing o. l .  ja sågal t  er  der (endnr k ln enkle)
pele, der har foget l l led genetablerlng af gamle
svlng aI  gøTe,
ler er forsvundet et par pæle fra A-stykket,
og det er io kedeligt, altså nLi, hvor vi har
l idt medvind.
Altså hvis du ser en, der hiver i  en pæl så
sig t i l  han, at det må man ikke.

Kassereren
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Endel iq
korn Tegf, f ien vl var oqså på gransen t i l  at skl l-
1e f lske ef ter  tørf i  sk.
Der var ikke meget vafd i  åen - og endfu f l t lndre
l isk det s idste i  en ratLrr l ig følge af  det
første.
Nen n[ har det resnet oq der er iqen vand i åen
og minsanten om ikke der også er f isk, det
srdste i  re lat ion t j l  de uhørl ig mange net 09
r!ser i  østeråef.
Iøvrigt, netf iskeriet er inde i et overdTev af
format og vr 0lå håbe, at det qår som med alt
andet nenliq at overdrev skaber forbud, Jes me-
ner, at ieq al l l l i fdel isvis forsøqer at se sager
fra f lere s1dea, n]en her oplever vi/  at ef ne-
set l i l le grlppe øver rav Då en i forvejen
hårdt medtaget natur, uden på noger rnåde at
være med i at holde l iv i  fogetsomhelst, så
her er selv mine afskLrelser ensldige.

Holger.

F0rureninq

Vi har væfet inde på det før, og vi pTøver tgef,,
Nvåd er forLrrening ?
Er det en hund der sætter srt
I  byen ja - på landet fej
Jamef hvåc er det så ?
let er får man blander sig .et naturl igt forløb
På en måde, der ændre dette torløb.
Det v i l  a l tså s ise,  at  f remskr jdt  er  forurening ?
Nej 0g ja indholdet af fremskridt os defs bi
vl rknlnger må først vurderes.
0q dert i l  komer,  at  v i  er  nogle hyklere -  aL-
lesammen - for hvem vi l  undvære følgender bi l  -
el - TV - ot iefyr/f jernvarme - vand r hanerne -
køleskab fryser støvsuger - kaffe[]asklne -



traktore - skrivemaskine _ reqnefl lasKl-

ne 0,s.v -  0.s.v
09 laqla er ro,  at  a l ,e dls5e lorDr"g5gode'  e"

maqet 'orurenende - del er lndusLr len slaq-

terel  -meier lerne o s,v deT forurenef '  s lqeT

vi, men det er jo netop forbruqsgocerne aer

stanner fra disse steder. Landbruget kan i0 hel

Ier ikke gA ram forbl, mer selv om vi i  noqen

;rad solr l  lvstf iskere har et nært forhold t i l  ner

oD denne gren af forureningen' så er vores T€aK

iion not< in smule overdrevet oq ofte helt fel l-

rettet, men når en formelrt l ig dygttg nland som

linclrusets præsindent på det nærneste påstår'

åt tancuruset overhovedet lkke har andel i den

forøqede 1r-ra ma19d' I  åe'e å er c ' r  qræ-I

ar -  rce e.  ro - f t l9t  
o ' - lo ao 'L o l_ 'a 'e 1å

i". uu. 
"nnunn, 

hvor kloakudlednlnger fra mindfe

- oqså nu og da større _ bysamfund var den svn

I Sl  o rek_e å'sag I  l  o ' - 'e r  lg I  å lø\"  e

nan n--nta.  ,o olev o)qqel  oq å 'or  å '  bed-

redes sltuationen - vandet blev næsten Dænl -

oq uortset fra nitrat og diverse opløste salte

var det også rent _ at se På
Desværre er nitrat et r ' lheldlst stof I  størTe

mirnqder, oq da nedsivnrngen t l  I  grundvandet nu

ur a . tS 
" .  

deL S\ '  at  fo 'e . , l le 'a l /å0 Ta_l

kan gøre, for nedsivninqen taget fra ) l  ål

oq opefter før den vlser slg
Hvad er nl t rat

" . , " , ,qr* ,a" 
b"srå rov"osaol  g d '  3 l r j  fos

for kal i  os kvelstof. De to første er rnæns-

rlæs(ro de små og hert j l  lomer' at de l ige-

ffiwwR
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soll ]  bifder sLg t i l  mulden, hvorinod den kvæl-
stof ,  der ikke optages af en rod vi l  arbeide
slg længere o9 lanqere ned.
Det er klart, at den måde og ikke mindst det
t idspunkt kvælstoffet udbrinqes på er en afgø'
rende faktoT, og da kvelstof Llanset 0m cet er
kunstgødnrng el ler gyl lekoster penge, er oel
forkert bare at skælde landbruset ud for det
de !ør bedre var det, hvis man kufne påvise

beclre økononlsk udbvtte ved endret brLlg 0g
det er neto! her man setter ind nu _ t1l al les

fordel.

f1ef . . , , , ,
L lge en beirerkning speclel t  t i l  de ivr igste
storproucenter inden for landbruget:
Hvis man øger sin produktion på grundlag af
brug af f lere kemikalier - mere gødninq - f ireTe
kraf t fodef -  større dyr leqereqnlngeT o.s.v,
udel man samtidis øger sin fort jereste t i l
svarende, så er det forureninq - ikke blot af
jord og vand men også af selve det erhverv der
er tale 0| l l  -  landbrLlget - afsætnlngsproblemer
lrar iandbrLrget nok af, så jeS kan lkke se bedre
end at enhver produktlon, der ikke giver et af-
kast [6 undgåes.
Skal  v i  s lut te med osl
Vi forLrrefer ikke vel ?
0q da slet 1kke, når vr er på f isketur ????
Den var lkke qo- -  men vi . . . . . , . .
Vi er ikke en sk.. bedre. Uden at bl inke tåger
vl  o l ler  og fo-Lrere'  lu ' te1 Teo osen - 'a par
el ler  f le le l i ter  benzln oq er stol te hvjs
den er blyfr i  - vor påkladning - vor r iradpakke
- loflæIcrken - vort grej og meget andet er
resultatet af en el ler anden forurening.
Løsnirqen på foruernlngsproblemet er således
lkke inden for synsvldde, men hvert l i l le skrldt
der betyder nlndre forurening end før er et
bidraq og so! bekendt
"mange bække slnå . , . . , "

H01ger



Bmedl$ner - Nørreåen,

Efter nogen debat på qeneralforsamlingen 1985
bl€v det t i l ladt for 8rædleiner (forsøssvis) at
f iske i l lørreåen.
Hvåd årsagen kan vare, så eT det antal B{ed-
Iefiner, der har gjort brug af denne f lul iqhed,
t i l le ja det er i  det hele taget meqet få af
vore medlenmer, der besøger denne å, oq medens
man en god sønctag træffer 30 af vore 0redlemfneT
på 6elså A stykket, så er der neppe mere end 3
ved NørTeåen,
Den eT svæT at f lske 1, vl1 nogen sige der er
masser af grøde 09 kønne vandblonster, så det er
l idt af en kunst at styre grejet - men hvem har
sagt at det skulle vare Iet ? Er det ikke netop
udfordringen man soger.
Facit:  forsøget bør forsatte t i1 næste år, idet
der [Ed den nuværende erfarlng ikke er qrundlas
for at ændre noget.

KåSSereTef.

HAVøRREDENS VAITDREIIISTINKT.

l.led denne overskrift lndledte to bioloqi
studerende deres afsluttende opgave fra unl-
versitetet i  Arhus, og da undersøgelserne
foregår i  l{ørreåren (Tved å), fortdl ler de i
denne os efterfølgende art ikler hvad forsø
gene går ud på.
Da megen f iskeribioslsk forskning I havør-
Tedens l lv oq levned har drejet s1g om dens



havophold syrtes vi det klnne være spæncen-
de at beskrlve havørredens ferskvandsoplr0ld.
Dette bragte os t i i  Rlbe, da nan kufi få ste-
der i  landet f inder bestandstætheder sqn 1
Rrbe å.  Vi  kaf  lmidlert id ikke elektrof iske
ef å so[] Rlbe Vesterå effektivt, oq derfor
valgte vi det mrndre tt l løb lved A sol] l  !d-
gangspunkt for vore undersøqelser.
De perroder af havørredens l iv der forløber
1 ferskvand ef al le pTaget af vandri lrger, 09
således lrar vi opdelt vores undersøgelse 1
Ire Celei
L Smol tvandringen t l l  saltvand
2. "Grøn1ænder"-vandTlngen
3 Gydevandf ingen.
Nu vl1 jeq gerne forklare grundigt hvad hvert
enkelt delforsøq sår ud på, men for overskue-
l iqhedens skyld tr0r j€g det eT bedre at ta-
se den et for 6t, og så fortsette med disse
små art lkler 1 de næste numre af FiskeRIBE-
traqtnrnger.
1.  Smol tvåndrrnoen t11 sal tvåfd.
Det er kendt, at bækørred 0g havørrec er ar_
vemæssigt samre art, og dette lndebæref at
de er i  stand t i l  at få levedygtlst afkcrn
lndbyrdes, Imidlert ld viser det siq at vare
praktisk u[]ul iqt at skelne mellem de t0 tvper
indt i i  de er to- t re år gamle. På dette t tds-
punkt af ørredens l iv vi l  en del af en glven
bestand i løbet af forårsmånederne marts-
aprit-maj bl ive blanke oq få løse skæI, 0g
sluttel igt udvandre t l l  havet, f lan har ufder

søgt alderen på fangne smolt, og det har vlst
sig at ca. 70: af ørrederne udvandrer son 2_å
rige, og at dette er konstant for f lere dånske
vandløb, samtidlg haf der vlst stg det gefe-
rel le mønster, at J/4 af havørrederne er nun
ner. 0et sldste er interessant, da det tyder
på en sa0lmerhæng lrel lerl  køn 0g smoltvanorlng,
og dermed f lrul lshed for, at udvandrinss lnstink-
tet er genetisk bestemt i  forblndelse med køns

l0



kr0m0sottlerne.
vores forsøg I forbindelse ll]ed smoltvandrinsen
er forholdsvis sircelt.  Det, v! ønsker at be
lyse, kunne uan sti l leop so'n et spøTgsmå11
"Hvl1ken type I-års ørredLrdsætfing giver f lest
navørreder?".
Vll  det være bedst [Ed udsatninq af ørred,
soln mån vid stanrEr fra havørred, e11er kan
man blot betlytte dambfugsørreder, og så rå
l19e så mafge havørreder?.
Dlsse spørgsnål er væsentl ige al le steder,
hvor man ønsker at skabe eller forbedre en
bestand af havørred el ler bakørred.
Derfor har v1 gjort  følgendel
I lndkøbt 5000 stk. 1-åTs dambrussbæl(ør-

red, som vl har market og udsat i Kens_
gård bæk (t i l tøb t i l  Nørreåen).

2, l lærket (Då anden vis end ovenstående) et
l isnende af ta l  1år lse rat ! r f isk l  Kemsqård
bek. Disse f isk er lkke "rene" afkon af
havørred, [æn indeholder givet en større
del havørred-gener, da denne bæk er det
viq-rgsre gydev" dløb'0r Tv"d Å-5av-
øTre0erIe,

0g så er vores plan at gøre følqende:

L Ti l  vinter (86/87) vl l  vi elf iske bak-
ken for at f inde ud af, hvor mange af
vores to typer f lsk der har oveflevet
den kolde årstid. Regneeksempel l
Naturf isk 400 stk.
Dabrugsflsk 150 stk.

4.  I  månederre marts-apr l l -maj v i l  v i  opst i l -
Ie en smoltfælde (jernruse) i  mundingen
af KsNgård bæk oq således fange de vand-
rende smolt, som optal les, os den procen
tuelle udvandring udregnes. Regneeksempel i
smolt af Naturf isk 133 stk,
S,rnolt af Daftruqsflsk 70 stk.



Vl kar såIedes udregne et procentuelt udvan
dr ingsinst  inkt  I

Naturf isk 33X
Dambrussfisk 209

Disse beregninger er naturl igvis sinipl i f ice_
rede, men i l lustfere hvorledes man i prak_
sis kan få sat tal på hvad man egentl igt får
ud af at fange og stryge moderfisk t i1 pro-
dukt ion af  sætterf lsk,  0g så1edes et  l11le
bidrag t i l  den løbende diskussrion vedrø-
'a1de ør'ed larmer og rål o' ier tereL ø -
Tec0pctTær.

Christ iaf  Dieper ink

Det lur(+q-t3)
ilt+e+ rltdow*r
ct 3ørc-kl{Æt
cGBPÆK-elter
har olel... t;3

Overtro ?
Det er fredåg, det er
september, det er der
17./9-82. vejeret, let
brise fr:a vest efter
nogle dage med lrård
vind, saflne veJr som
slosre åf ogåret før- der besge dage gav lravøTrecl, sa
afsted det måtte jeg. [1in gode ven Bent skl l ]e
osså med som de foregående to år, t
At  vr  lyst f iskere har en del  overtro i  os,  v i l
jeq ikke benæste, men al l igevel bør vi ikke over
vlrrdere t i  l fældighederne vei  l l l l



I ført mil l tert overskudstøJ, rneget praktiskt, og
f iskegrej  a l t  med, intet  g lemt -  for  a l le ved
at vendef nan 0m efter noget, så qlver det ingen
fisk, Altså fylder jeg qrel i  bi len - Dokkers
l(oDDer tr l  kaffen, skal Jeg hente den, ja
selvfølgeliq, kopper har i0 ikke noget f iea
fiskeri at gøre, og så er det jo "bare" overtro.
l,iede ved åen ser alt ud som årene før, 09 så i_
qans ned et par store "lakre" orm, som vil kun-
ne enhver havørred, netop på denne das lt l lN DA6.
Jeg bør nævne at den 1//9-80 i ik jeg m1t I ivs
første havøfred, så at det er min dag - med
den vind - Bent er med, det må bl ive t l l  f isk.
Fiskeriet havde vaaet en t lnes t id uder nogle
af de r lqt ise hug, t idef  var inde t l l  kaf fe
en af de gamle danske oq noget lommeftlosofr
angående f iskeri oq havørredfiskeri i  særdeles-
neo.
Nedens vi sidder def og udklakker fye og 1åder
gåmle teorier vende endnu engang, relser elr slor
bøIge srq i  vandet, l ige præcis på sarne måde
son d,1719-81. Da sad Bent 0g undertegnede I
s$rme situation, da en bølge viste at ef hav-
ørred Jaqtede. let var ihvertfald mln teorl der-
qanq. Dengang skiftede jeq t i I  splnner ( l '4epps 4
sølvblank) og f lk min første havørred På spinner'
I  kaf vel qodt se hvor det bærer lrer ad min dag
Det kan ikke undre at  l€g lgen enqang vi l le ud-
skifte orm med lprnner - det var lo min daq.
It lEN.,,.  jes havde ingen f ' leops 4 sølvblank med,
det havde Bent, Jes ved ikke havordan I har
det med låf t  ! re i ,  jeq har thvert fa ld aldr lg
fanget på den siags. Jeq berol igede mlq selv neo
at det "bare" var overtro, for hvad er forskellen
på Bents NePPs 4 og mtn - ni l l
Jeg l ls ter  rd i  vandet og f lsker på 11vet 1øs,
alt inens tænker jeg over oet cef meo overtro,
Hvorfor er fo* i  almindeliqhed oq lvstf iskere
i særdeleshed så overtroiske. Skal man t l l  el(s-
amen så "pøj-pø1" spvt efter mis Hos lvstf iskere
er det "KNÆ( og BRÆ(", Det skvldes j0 nok år



lystf lskerr trods alt har noqet med held at gøre.
Er nEn taqet afsted på en fisketuT og vender qn
efter glemte t lng så ingen f isk, Som vor kæTe
formand konstataterer 1 sln bog "Folk 09 F1sk"
fanges ingen f lsk r ntneskin.

For at vefde t l lbase t i l  knæk os brak, hvad be-
tyder det. Jo det er tenmelis tåbellgt I  vore
så oplyste t ider. let er et ønske t l l  lvstf lske-
Ten om at hans l lne må knekke og hans f iskestang
fiå brekke., al den ulvkke for at tækkes noset
son en f iske gud _ det må da kunne kaldes overtro,
På trods af at jeg har snadret et spell  nar leg
aldrig været forfulqt af 7 års ulvkke På trods
af at jeq ofte har fået ( e vus) det sidste af
kaffen har je9 aldriq født, hvi lket kan skyldes
mit køn. Jeg har da af os t i l  set en sort kat gå

over vejef, Ltden efterfølgenoeulykke i ler er
af og t i l  blevet sast "held og lykke" før en
eksamen uden at  . . . . . .
overtro NUL.
N! skal kastet være korekt, l idt længere ned af
åen og i lrd lnod sivene - så skal den være cer
JA- den huqqede, der er l iv på l ineo. HA da f ik
defl [Ed lånt grei en for boven NAE- nå en 20 cm
aborre, det var jo ikke I lqe det
€ftefhånden var den lette brise blevet t i l  st0rm
indeholdende vand, kaffen var d.ukket og f l losoflen
aflost af tænderklapren. vi måtte hjsn t i l  tørt
tøl 09 varm kaffe.
Nok en f isketur sl l t ter lden f1sk, men l ige ldas
tl l l {  DAG, de fordømte l(ooper. . . . .  . .
Kdre f iskevenner i  skal ikke lade jer stvre af
overtroer, men al l  igevel

KNÆ( OS BRÆK
5rtq.



Flskerens F 1sk.

Regnbueørred - Salmon Gairdneai.
Regnbueørredens naturl lge hiemegn, er den
Nordamerikanske vestkyst, Den blev indført i
Danmark I 1890drne 0g f lndes i Danmark i  J
hovedtyperr Den havgående, en type sdn er sta_
tlonær i vandløbeL, .99 en scm perlodevjs tral-
keT o0 r søerne, I å-e'nes øb eT ors.F re
typer doq krydset så meget at det lkke mere
er mulist at se forskellen, doq er den hav-
gående regnbue altid blank i havet 09 umid-
delbart efter opgangef - som oftest lalder i
mafts måned, Den "søgående" type f l fdes med
slkkerhed kun el  s led I  Danmark,  nemlrq I
Karlssårde sø, hvor store regnbuer hvert forår
trækker op i søen. Der statlonære f lndes i
nasten aIIe vandløb, hvort i l  def eT knyt-
tet et dambrug.
Regnbuen er kun konstateret ynqlende på Fyn,
uten bestandeuvar så l l l le at den lddøede efter
få år.  let  mefes osså al  der er et  l i l le nat l r
l ig bestand 1 Hoptrup å.
Son sportsfisk er regnbuen af nogle kaldet
laksefiskens proletar, dette kaf have sln be-
l ' lgt lgelse hvls man tænker oå de regnbuer soln
opholder slg nær danbrus, l'4ange er også af den
oDfattelse at den er konk0rrent t l l  vores h.ien-



I  ise bækørred.
Forsøg har doq vist at regnbuens standplads
er helt forskell ig fra bækøTredens. Regn-
buens foretrukne pladser er dybe åer mecl
langsqnt strønnende vand. Forsøget viste
også at den så oq sige ikke opfattede f iske-
yngei sofl  fødeemner, dens føde består hoveC-
sagelist af orme, i fsekter, snegle og kreps-
dvr .
Regnblen er faktisk en udmærket sportsf isk
idet den for det første er en ldmærket f igl l ter,
for det andet har den vildt levende regnbue
ef i l lvækst som sør den istand t i l  at fordoble
sin egen vEgt på en l l låned I
Steelheaden (den havgående type) har ikke sal]]
me hjeminstinkt som laks/havørred, det eneste
'o- v oe: red l ke'hed Fr al dan Søge' op i
ferskvanc 1-2 sanse åri ist, steethbaden er
den mest interessante set lled sportsfisker
ølene, idet def er, nled sikkerhed, en vi ldt
levende f tsk,
Hvordan fanges den 5å ? P.g.a. Dengden dyr-
des der lkke noget nålrettet f iskerl efter
den. I ' len en t ins er helt slkkertr nemlig at
ågnen som benyttes skal være negetsnåt, da
\teellpadels lalu' l l9e fødeem_e ' lgger r 5må-
tings afdellnqen, Sofi bevls herpå er en spln-
nefanqet steelhead fra Vesteråen, hvor mange
går med meget storeagn. Steelheaden blev ta-
set at  en jkke lokal t  kendt sportsf lsker,
på en l\eops L.
6år lIEn efter steelhead på kysten skal man
f lnde de små f l leT frem str ,5 10, dlsse må
qerne være farvestrålende forår og efterår/
vlnter, hvorimod fluerne on sflrneren bør
være sorte/grål ige/ gerne | l ]ed tyndt bundet
palmer hackle. Er det spinner/bl ink man vl i
prøve lykken fied skal man også ned I de sma
støTrelser, lkke mere end 10 gråm,
Får rnan så først en steelhead på krogen, eT
oroletar begrebet absolut glort t i l  skame.

AI lan
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Gels å har givet de første f lotte f isk, 12 pund 09
l5cm. lang er en af dem.
i,led bladets nase for at oDsnuse en god hlstofje,
nåede v1 et intervlew i ied hr. Havørred før l ivshi-
storlen sl l t tede for ham,
"Jeg blev født i  l9l9 i  6els ås dejl ige 0s elskede
vand,
l. !rn mor og far kender jeg ikke, de forlod nig før
jeg blev fodt, l ldt barskt, men i nin fani l ie er
vi klar t i l  at klare os selv fra begyndelsen,
Fra mln fødsel 09 de næste 2 år t i lbragte jeg I det
ferskvand, hvor alverdens fare forsøste at tage li-
vet fra nlg. Gedder som glåd1gt 0s sl lbske kastede
sig over een, når man stl l le sv@mede forbi. Dls-
se mange atentater fik mlg son 2 år safinel 0q 15 cm.
lans t i l  at svømne ud t1l havet, er verden hvoraf
mit navn stamer, en verden som jes aldriq t ldlr-
qere i  mit l iv havde set.

17



Efter at have Iaqt Kamrcrslusen bag mlg, havde leq
kun et MI. Jeq vi l le være storf lsk. Dette er nu
ikke det helt store problem thl vadehavet er et vid-
underl i9t spi sekamer,
Efte. 2 år i dette splsekamer havde Jeg nået en
størrelse af 38 cm. imDonerende ikke sandt, jes

svøml]ede rundt på evrg iagt efter føde, med den
størrelse havde jeq ikke så mange f jender, fak-
t isk kun 2 - salen og menneskets forurening 0s
net,
Aret efter som 54cm. stor påvlrkede kærlighedens
honnoner mig sa kraft ist, at jeg begyndte min før-
ste gydevandring, t i lbase t i l  barndonnens vand
l,fødet med det gamle fedrende vand var lkke helt så
beklaqelist som det kunne have varet, mange strabte
efter l ] ] l t  1iv. Lige fTa Katffnerslusen, hvor de første
fet  nødte mig t i1 al le de sportsf iskere i  vesteråen,
alverdens bl lnk, spinnere, f luer samt orm blev Dræ-
senteret for mig. Efter at have passeret fr istel-
serne kom så det store chock, østeråen l ignede sta-
dig det ganle tr iste syn, net over alt,  selv Inge-
nar Stenmark vi l le reslkere at bi ive fanget her'
0g mange af mlne fætre os kuslner advarede mig krai-
t iqt, mod at begå same fel l  som dem, der nu sad
ianget i  net el ler ruse. Jeg slap helskindet igen
nem dette mareTidt og pustede ud inden jeq drejede
op åd Flådså, Efter leg vendte jeg t l lbage t1l va
dehdvet. De[ havde været neqet hårdt så ieg var me-
qet sulten, Inen vægtelT beqyndte lrurt lgt at konne
og 65 cm,Iang staftede les på feste gydevandrlng.
Selve turen kendte jeg oq al le de farl lge steder
kendte jes, så turen var ikke noqet Droblem. Ef-
ter legen kæmpede jeg f lr ig t l lbage t1l havet, Her
hørte jeg om den fantastiske fatter på godt 27 pund
der havde tabt sin l lvs kanD, Vi var nogle stykker
der v i l le bl lve støTre end de 27 pund, l lå let  var
15 k1lo.  en et  l i l le fe l l t r ln,  netop det at  spi
se i  åen kan vare u[6de]ig farl tg gleote jeg.
Ef orm blev enden på ni t  ] iv" ,
Vi takker hr, Navørred for åt have t ld,

t6
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Lidt om moral
- el ler mangei på same.

Aile ved hvor stort et arbe.ide foreninserne rundt dn
i landet gør for at bevare f,skebestandene i vores
åer.  Dette er iøvr iqt  l re l ler  lkke grat ls.  De udgi f
teT som eT forbundet med foreningens ldsætfinger,
bl iver for langt den største del udredt via fofr in
qens kont igenter.  Det v i l  a l tså s ise den enkel te
fisker på det nærmeste betaler for slne egre f isk
e 11er gør har,/h!n,
)et burde i alte t i l fælde væfe son] ovenfor beskrevet,
l4en desvæTre f i fdes der blandt os lystf iskere nog-
le meget sorte 'sorte s lc le, '
En af vore faboforenjngef, Gram Sportsf iskerforening,
satte i  ioråret fangstklare bækørred ud i Gram å.
Størrelsen var mellem l0-q0 cm. altså pæne f isk
og dyre, sqn bdkørred I den størrelse io er.
f, !en alt for foreninsens sportsf lskere 0g bestanden.
Desværre var der nogle stykker som følte siq hævet
over al lystf isker moral. De f iskede løs, såqar
på selve dagen for Lrdsætringen. Enhver kan fore
st i l le s ig hvordan disse f lsk har det.  I  ren 0g sKær
dgre lor  I  rqce'  o.  oå al t  de'  bevægar ' i9.
Forøvrist er netop nyudsatte f lsks kondit ion

-09 smags mæssiqt lang fra den tatlr l iqe be-
stands. Dette som blbenærkn lns,
Resul tatet  for  d lsse "sorte s iæle'udeblev da
heller ikke. En fangede sågår så mange at vedko[]-
mende ldbød den t i l  salg 1 Gra|] l  by, Dette var godt
nok et unsdonnellgt elefiEnt, nen med et fædrende op-
hav soln har fisket genneft mange år.
For at gøre en lang t ing kort:
TA6 II(KE FLERE F]SK EIID DU SELV KAN BRUCE

TIL ET I'IALIID FORSTAS -

Åi1an.
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Hvls det ikke var fof(ll det er sandt skulle |nan
tro det vaf løgn.

- At være el ler ikke at være, det er spørgsmå-
let Et qodt gamelt, klassisk ordspil  sofl  kan
overføres pa os, lystf lskere forståes.
Hvad er vi så - el ler hvad er vi lkke, 0s
lystf iskere el ler sportsf lskere for den sags
skyld.
Lad os tage en sanske almlndelig god dansk lystf is-
ker, senneosnlts selvfølgeliq, I ldt fanatlsk, nen
gennemsnits - f isker, Han hedder forøvriqt 0lsen.
0lse" ikal  på dep*-e'd f ls .eLUr og 1ar væ'et  så
storsindet at invitere fari l ien næd, sant naboen,
hvls kone skal t i l  f iøde I bas,sgrupoen,
Naboen har t sagens anlednins fundet sin godt gemte
flskestans frem, et forlnldabelt "en gangs" sat,
købt i  en legetojsforretning i anden anlednlng.
På det spinkle spinnehjul sidder en f lere år sa||-
mel 0,50 l ine, nen den slags forgår i0 ikke, så
naboen er klar t i I  week-endens strabadser,
Turen qår t l l  verdens bedste kvstplads for torsk



og l 'ravørred, Efter at 01sens famll ie har fået
plads t i l  t rånsistor,  str ikketøi ,  l !dospi l ,  senge-
tøi ,  kaf fef i raski fe,  hutrdekurv o.s,v,  er  0 isens
fiskegrej reduceret t i l  næstef ingentif !1. l ' led sig
hd'  0 l len.ua LF..ang. F1 oJ tor  ård s0in
nestang, bIink, spinreTe, f lrer, rvqeovn, l(yststang,
pirkestafg, wadeTs o.s.v. Ved slden af dette sy-
ner naboens f iskestang vitterl  i9 ikke åf meget.
l" len ind kom det hele i  naboens l l l le Fiat 600,
og af sted det gik,
Naboen er barnefødt på øen hvort i l  turen går, og
kender n0s1e fortr inl ige sf i ] l l tveje tr l  det lejede
softuneThus og forøvrigt også t i l  f iskepladsen.
Naboen var forøvrigt også ga nel spelder 0s l idt
af en sti f inder skl l1e man mene,
Efter en t lmes smertefr l  kørsel fåede nan frem
t11 øen, kln opholdt af en enkelt punkterinq
på al le f i re hiul ,  takket være iunioT, sorn havde
produceret nogle formldåble stopklodser, t i l  at læs_
ge under hjulene, de havde blot er mindre tekfisk
fej l  som al le prototyper jo har -  der stak
søfir ud al le vegne så - ja derfor.
l4en 0lsef saat co. r]åede fren t i l  øen, og iraboen
besyndte med sfnutvejene. Den var der utroelis
mange af .  Rigt ig utrol igt  mange.
Efter I t iners rundtur på øen stod 0lsens atter
ved broen som førte t i l  øen. Naboeir komfienterede
at nu kur'tne al le jo se hvor mange smutveje der var,
så nu vi l le hån køre med hovedveien t i l  somfneThuset
selv om det var en omvej, sagde haf. olsens kom
frern t l l  sommerh{rset efter 10 min. kørse1,
Nu skulie der f iskes, der var blæst op, det reg-
nede og 0lsens tro på det kommende f iskeri,
steq i takt med vifdens s!sen, Nåboen mente det
nloctsarre.
le kom ti l  f iskepladser, et par tå|nodige sjæie
lravde f isket hele dagen, men ikke fanget så meget
som en forkølet vandmand,
Naboen sik ud på molen for at demonstrere s1n ik
ke slemte kasteteknik.  | ]an tos et  l i l le t i l løb,
svang stanqen elegant, os det 80 gr. t lnge tors-
depirk beskrev en høj f lot bye, mod de resntun
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se skyer. Pirken landede i vandet beg ham, ca 2l lm
ffa stenene sol] l  ldglorde molen. Efter at hav€ spo-
let den løse l lne ind oq fået kontakt med plrken,
pegyndte stanqef åt vlber"", som får der var f isk på

flren- "JEP" råbte faboen og landede elegant 51n
første torsk,
-  så vr l le l isen iganq. Efter l rodne overveielser
f6tot  valget på et  l i l le s langt bl j rk,  med sod
kasteevfe. lTemsen blev korrigeret, knuden t i l
sv i rv len korrekt  b l fdet  oq 01sen var k lar .  len
0,20 tynde l ine piskede af  spolen og bl inket tog
vandet 100 [].  !de. let sam,ne skete i  fæste kast,
o lJ i  næste,  og i  naste.0lsen ski f tede bl ink,  f iske-
de højt 0s dybt, lanqsomt o9 hlrrtrgt, vaTreTet 0g
eisformi!t.  f" len rntet hlalp. f lel ler ikke naboefs
velt i l fredse slk ovenpå dennes varme kaffe og
d."n I i l le varme opstran rer.0lsen blev ved, Naboen
indfandt s iq igef  med si t  Ldstyr .
N! ! r l le hån fånge tråvørred. Naboens 0,60 I i fe s ik
af  spolen med en høl lydt  hvis len,  pr ikef  ramte den
neqang vandet 20 rn. ude, med et plask som "mand
over bord" oq med kaskader af vand, så store kas-
kader at de rkke kln staflrede fra pirkef, men og
så fra en favørred som naboen havde fanget i  halen.
Havørreden kompå larc skøjtende afsted på bølse-
toppen. Den holdt  må1et.
0lsen qik hen for s iq selv,0lsen tænkte s i tLra
tionen iqennem. l '4en modet faldt, n! r takt med den
fåldende reglr.
I  nel lemtiden f iskede raboen, han fafgede selvlølqe_
li ! ,  endnu en havørred. lennegafg fangede han blot
en anden f iskers l lne, sol l l  [ ]å vere bristet i  ef
t td l tgere kontakt  med f isken I  a l le t r l fælde kol ] l
efdfu en øffed skøjtende ind i overf laden, l isken
knekkede l lren, da den var på land.
Naboef str l lede srg i  læ for reqfen, rød sin kaf
fe oq syrtes i  hele taget at der her med sportsf is_
kerr  -  t rods al t  ikke var så tosset.
I dag er 0lsen botanisk lnterresseret og naboef
f isker på l ivet  løs,  l iqe indt l l  0 lsen bød l ' ram
med på en botanisk tur, hvor naboen fandt en slæl-
den orkide men det er ef  anden historre, , , , . . .
Joh- det er qangsk hvist , . . . . . . . , ,  Al lan.?2
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så er vores junior aftner startet. V1 hår både
nye 0g garnle ting på poqranrnet.
For det første, seivfølsel lg, f luebindins.
derudover skal vi reparer€ vores grej og gøre
det kiar t i l  næste sason,
vi skal lave fansstnet, s0lnfere, l , . loblere,
greJKasser.
Ti l  ju l  er  der f1]m om sportsf isker i  på po-
grafimet.
Der kan t i l  hver iunioraften købes sodavand
for kr. Sroversklddet sår t i l  juleafslutninqen,
Så har vl i  år indførL en bødeordnrng for mang
lende oprydning og for sjusket omganq åf de
grat is mater ia ler  I  juniore får  st i l let  t i l
radi9hed.

Al  lan '
B-JUn iore ' .

Det knlber med fødselsdasene på en det af juni-
orerne 09 for de der bl iver 12 inden næste seson
begynder, er det k10gt at skrive et brev tt l  kas-
sereren med oplysning on cPR-nr.. Det sal irne gal-
der løvr igt  de de. er f ra L2 l t l  16 å
N0s1e vi l  rykke op næste år, men som bekendt skal
man vere mlndst 12 år 0g selvfølgelig have det
laveste nr. på l lsten,
Det kunne være gassende at gøre opnerkson på,
at det år man er fyldt 12 lndef sdsor'r starl nå
i lan IKKE ftske på fars (el ler mors) kort.
Foraldre, der kører deres børn os evt. n€bo_
bør0 tll aften- eller aoden kursus er velkotmen
ti l  at bl ive hele aftenen og evt. lere tto, ona, (uarararrn,
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