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FANGSTRAPPORT 1989
Ftr3t vll j€g på toranlngsrc vegne takke lot den sto(e inler€sre
der haf værel for del n)€ bngstrapport. lalt har 69 % al medlem.
m€rne udMdt tsngslrapport8n, lvilket €f €n lolb€ddng fia 19gB
hvor 64 % Indleverede. Fo.bedingen er formodenlllg støne end
iållel angiver, da mange som ikl€ lang€de nogel | 1989 har ghmt
at sætte et kryde I fell8l:

"INGEN FANGST SIDSTE SÆSON".

Disse medbmm€r indgår såled€s i de 31 % som lkke har udfyldt
iangEtrapporten.

HUSK æRFOR AT UDFYLTE FANESTBAPrcFrcN PÅ
BAGSIDEN AF DIT GIROINDBETAUTGSKORT, OESÅ
HWS TXJ IKKE FANGER NOGEI.

Som de flesie er klar over blev 1989 et meget dårligt år, med un.
der haM så mang€ håvørreder som | 1988.
Flskene var gennemsnltllg beMellg mlndre | 1989 (54 cm.) end I
1988 (ca, 60 cm.), detta skyHes utvivlsomt det m€get la,/€ og klafs
vand. da slore havfireder 6l ekshem sly. En anden grund tll de
svlgtend6 fangst€r, er ds katsltofal dårlig€ paEagamullgh6d€. v6d
slmsrn€ lFib€ by, men dette biiver forhåbsliglt udb€dret I met al
somm€ren 1990.

gTATESTI K OVE R FA NG STRA PPORTE RN E :
78 % af de medlemmer som har udfyldt fangstrapporlon
har ikke langot nogel, medens 24 % (95 msdlemmer) hat
fanget lalt 357 havørreder.

Båe å (Varming 6s l i l  sammenløbet) :
Hor blev langet 35 havørredar, strrst€ på 70 cm. |1ov€d-
pårlen at l isk€ne var 40-50 cm og 60.65 cm med en gen-
nemsnilsstørelse på 54 cm.



De b€dste tre måneder vaf lunl (9 fisl), lull (16 llsk) og au-
gust (3l lsk).

æ16å (l) (Sammenløbet lil G€l6bro dafibug):
Dot b€dste stytka, hsr blsv lang€l 286 havrrsdgr, m€d €n g€n-
nemlnlt!8bnelr3 på 55 cm. Sl.Id. hrvrn€d 1989 blev langet
fEr og vrr 80 cm.
De bådste 4 mån€der var lunl (72 flsk), lull (97 fisk), august (22
flsk) og oktob€r (31 flEk).

F/adså (Samm€nløbel til Fole damtrug):
Fbr ef et godt sk!€mpel på at vandslanden er atgørende lor
havrnedopgangsn, Osr bl€v kun tanost I små havrrreds
på cå 50 cm igennemsnlt, og sn basse på 70 cm. (langel laprll-
godl kl.rst !).
B€dgte måned var s€plember m€d 5 hwrneder.

C'€'l6å (2) (Oet6bro til lmmervad bro):
Sammsnslutning€ns shy'(k€, som allg v6d blfusr dst kun lang€t tld(
v€d !n god vandslrnd, så &l kommer l(i€ båg på nogen al d€r
kun bl€v tangsl6 havrnedsr på d€tts sMke. Flsken€ var stfire, I
gånnomsnlt 58 cm. l€rlblandt an på 70-75 cm.
Do b€dsts månsdcr var septsmbsr og rFvsmb€r.

Hlntvact e (Ribe Nsrreå):
Dan lllls og tl tld€ ovensl€ndo Hpivad å (Blbe Nrreå) kunne,
sft€| forholdsns. udvlle et tlot r€luhat med ialt 21 havrrr€d€r. 20
al llgkens var 5 t cm I gennemsnlt og slørste flsk var 96 cm !1, Ja
kæra læler du læ3te gtlgt 98 cm., m€n da dåt var sn syg og
sklmlet fbk, kån den lkke tEelle med rom 'en rlgtlg fangst'.
Då bedsle månedor yår lull. august og s6pl6mbsr twor d€r blev
fanget 5 tbk pr måned.

BEM/ERKELSVÆRDICE FAI,IGSTEB M. M.:
Der er fangel 14 havrreder ud€n lsdtflnne, fra .15 til 65 cm.
(mundlngsudsat som 1 år8 amo[ | Flb€ Vssterå).



6 hrs på 2-3 kg er del bbyet lll, 5 | Gålså (l) og sn I Rbe å. Som
en sidebemæfknlng skrl det navnås at tu då, tångåt 2G30 hk3 |
Rlbe V6lerå, fl.st lleptemb€r.

At vores åsysl€m rumm€r onkBlts store gadd€t hrr vl set undd
elfhkeriet, msn ,t ukendt årsag blher de sjæHenl långet Dog bbv
der tanget 3 gsd(k fra 3,G6,o kq I Gelså (r) 09 nibe å.

I H,orvad å sprgar larpsrna lra E(ærbak mrlbdrm stadh, un.
dertegnede lellkrogede I s€ptåmbår måned en cr, 4 kg karpe på
an lille llue.
En ny fbkeåri fan nu farEes I HFrtvad å, &l €t Snablen. Nogh tå
frsk på ca. 35 cm el far{Bt pe orm leltsfåret. I d6n torblndslse
skal dd nævrEs at de irdlil 199Q or ioialfredet.
For at rads denne udndsbe!fruåt lbk har RlbF o0 SrndsrMands
amt gennemlgre en massiv yngeludsætnlng ds sHste 4 år.
tjdsætnlngernå sr bla. sket lRlbs Vesterå, de fanget llsk er r€sul-
tatel al dlsas udEætnlngg.

GR AF I SK AFB I LDNI NG AF FANG STE B N E

Antallet at langDt ffst

200

il0-50 50€o 6065 65-70 70-7s 7s-80

Længde I csnllmel€r
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Antal langet fisk de forskellige mårpder

apr mal iun iul åug s€p okt mv

Del var alt lq denne gang, udlyld langstrapponen tcr 1390, ogEå
tvb du ikke tanger noget.

HUSK a del kun er havørredu prxe bækrn€der) tanget
på Rlbe Spo.tstiskerlqenings vand der sl(ål med I tångslrapponen.
Flsk langet i Bibe Væterå og det ottenttlge stykke af Hiortvad å |
Bibå bv skaltk€ med | !

-.-- Allan Jensen --



Oristlt€rinq vetlr. Hioltvadl å

EDalellEl
Irangt oB læDge har vi stort set fået afk!.lret
sLtuqtiongn onkring fijortvad a.
vi har lndsn for tle sensgte nåneder været L ton
takt nad alle loat3ejers o9 har tegnet kontrakt
[€al langt de fleste. Dcr €r dog enkelte undta-
gelser' hvilket vil frcngå af nEtlenatåendto.
Di99e unaltagelser (6Dkalt6 fennert sr d€r nu
blivst skiltet ved, så vore netl le[lgr kan
uratgå !t f iske ulovlig!.
For at forklare, hvor vi uå tiste og isar, hvor
vi i!(tr !å fiste, fastl.gger vi fr lg€rate D.h.t.
hvilksn siale af åen, aer €r tal€ on.
rorestl l dlg, at alu €tår [ idt i å6n og klkker
lr€tlgtrtns (eller nefl strønneu i runpan, o[ alu
vil), 8å har ttu åens høJa. sid€ (H-siate) ved it in
hojr€ håna! og åena venstre side ved alin vanBtrg
hånil. (V-s ide )

lvor Då vi f iske!

Gerarslt Då vi fiske på strækliDgen frl Krorbgrg
Ero nqAstrøue til RaaahaDdsvejle Bro (Obbalar-
vej) .
Dett€ galtler for begge aider Deil følgånda undta-
g€I9er !

Knorborg Ero netlEtrøns tl l  Hjgrtvaal Bro!

H-gidlc! De første 5 fåtrnår (ca. 1{25 neter)
V-sii lqr Den l. feDDå (cr 275 Eeter) ca 365 Dster

fla xrorborg bro.

[Jortvaal Bro n€dlgtrøns tLl xalvslunil Bro:

H-aid33 Dsn fErne (sa 175 neter) overfor satr[en-
Iøbet nellen xnorborg Bæk/Itjortvad å.

V-siat€r Dsn fenne (ca. 375 neter) ovårfor ltunk-
3k0v 3

Krlvglunat Bro Detlstrøns tl,l broen over Hrj!(t!r-
vej .  (styr t  5r :



l-aids: lnEqn unAtagelgcr.
V-gii le: Ingcr unaltagelsc!.

Brosn ov6r trøjkærvej nedstrør0s til rrKlogs stylt"
(styrt 1) !

tr-siate: IDgaD ulaltagelssr.
V-side! D€n fgnne (cå. 355 neter) ovelfor styrt

I ved Vester Engevej 21.

rrxrogs styat'r nealstrøtns ti l  Raadnanatsvejle Bro:

D6r b€rakar dlssværre eDalnu uklarhed ou €n dsl af
i l6D!€ strakDing (bl.a, Ribe KoEnuneg joraf), så
bvi3 itu ønsher at fiste på ber, !å det st(e på
atit eget ansvar, indtiL vi har fået de sialste
britter på plails.

VEDR. XOTOREÆRDAEIJ OG PARRERINC.

Idet tte fleate af vors lontrakt€r vedl Hjortvaa! å
sr betiBg€t af, at lodsejerDå j.kke bliver
geratet af vore biler, skal alet inalskærpes:

at.1 notorferalsel og naturligvis oEså parkeling
er FORBUDT på ALLE private nark- og ongvej€.

at parkering af biler sker på off€ntl ig vej
gåIedes a! i ler ikkå gtabes problensr fgr land-
brugglastiDerre.

Der er vad flere af broerne gode nulighetter for
at opfyld3 dette krav ti l  park€ring. Vore kon-
trollører er bl.evet beitt ou, også at holale et
våg€ttt øJ3 ueit (t isse f,orholal. lr isl igholatelse at
P-best€Dnelserle kan nsdfrle eksrrlusion fr. for-
e!i!ge! i h.t. vealtagtsrne pgr. 3 stl. g.

TtI, ATDAT8

Husk, dlen enkelte lystfiskers GODE opførsel €r
€t! bstingelae for, at vi fortsat kan figke i
xjortvad Å.



8å tterlor!
trlat vrre [aal !t BvLna u€il ,ldåsar, fhelsr,
l l ,nåBtunper. o.s,v. Laa vars [ad rt Jaga svt,
brrn vtlk fra åen, og husk rt Lada lodtsaj€ren!
oventuallå Åloruså L frea.
SluttEllg -vil vi tn3)(s jår en goit saaon vsa
nJortvrd Å - alet alg€s, at brakkern€ er store og
f.Ae i årr ! !
Pg Åen! nedergt€ gtykhe regner vL reat rt hava
atklaret Indlen lenge. IJ.!e on det i nrgte nulnor
!f f iskeRlBEtragtnLnger.

--------l{ort9n D.hl l lanscn å *ontrattuatvalg6t---

KORI OVER Hi'ORTVAD å

r'liatt i blaatet finder ttu kort over Hjortvad Å
ala ti lgrænsenale enge,
Du ka! neal lorsigtighed pille kortene ud, og
kan valge at nsdbringe helc bLadet, hvig
f,øI6r it ig l ialt usikker på hvor alu Drå fiske,
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rr; onrvel Å
Stræknlnaen fra Kalwslund Bro
t1l  b!oe; wed Hø. lkerwel (atyr t  5)
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RARXOVGAåRD

Et af dE apørgsDåI, d.r har optaget €n rtor ile1
al vore nedleMer r.t uoget er, oE vi t l l  nrste
år ltadig kunre figke f,rl €ngeDe på NarhovggrrA.
Brggrunalen for dl,aaa tanksr 9l1er ilenns lrygt
va!, at i len l iatt sF.clrl le aftale, d€r .gentlig
var opr€ttet nei! d3n tldligerE €jer af l(.rkov-
gttril, ualløber saDDen rqdl iraleværerale srson, eg
fo! et gtort artll åf vore netll€Duer var al€t €D
rqget t€delig taal(., at raD nåsk€ i|(t€ t3untts
koroe ig6r i 1991 på at€tt. atytke.
tfår der skal finilea et rineligt grurithg for en
ny lontrakt uell en loalaajsr, er dlot ntdvaDdlgt
at partgrne har en gga lgratåels€ for hlnanal€ns
lyDrpunkter, og ala Xrrkovgaårds €jer, Ni6ls
Prdar Voali lor Nielsen på den ene sicl€ uaturligvl8
goatt er klar ov€r, at ban råaler over godt {.OOO
natar at det n€gt basggte vaDal vi hår LåJat, og
da hrl på den and€n silt€ også er klar ov€!, at
folenLDgeDs ekgistang vill€ vare truat uatsu
trtvltta a.OoO Deter, Ja, så var ater egeltl,lg Ltke
ate stoEe probleDer, ate tro beEtyrelsosrådleusr
blev 3tillet overfor, og vi fit en Dy lftalc reit
bj €! .
Priael for f isteretten er dEE ilgen grund tl l  at
oplya., ren prisen pr. IrbeDate netEr ltgger på
1L!i€ leal t i lsvarende tl l  anctre loalssjera.
Nen en aldlen treggt vas€nt1ig oplysnilg nå vcre i
nlna lægeres inter€saa, nsnlig hvor Iangs vI nå
fi lka fra Rarkovgaardc ang€. Svaret er, et a!ta-
lan gcld€r så længa N. P. Vodale! Niels€n ej€r
trarkovgaard, alog foreltbig i 25 år.
RygtlrDs o[, rt dler var audre, der gerna ville
lrj3 fisk€rsttelr, var llcte ulreglutrateale. D.D dst
vlr lrrt at opleve, !t bl. a. vort udsetringa$-
baJde var er mealvlrl€Bde åreag tiL, at vt !1I
a!talcn.
D€! ar nange af vola neall€nlr€r. aler konnrr på
Nlrkgvgeardstykket, og al€r €r en i lel af alLsgg
[edllslner, dl€r nu og (la konn€! neget tat på
lodsqjeren o9 hang f,anil lo. Nogle af 09 park€rEr
voaa biter l ige syd for gården, bvor vl, har
nlovn tiL at vars. NogI€ ber laalpakksr B.n, n€at,
1a



og ilet alsr også, åt fqnillsns yngata cr Ded for
rt få itsn følste fiskaoDlevelse. AIt i l .tte er i
ordls!, lsn nan bør nok llge tankc på, at vore
rettl.gh€der begræusar 8tg tt l rD sDal sti
uriitilelbrr laugs åen, oE vi uå lltså lkke sEutte
slråt over larker - holler itt€ aclv o! atet
sparer os for Dogl€ latar.
trarXovgalral er ikke alen sDeste gåral, d.r ligger
lig€ tt€al tll åea, og frll€s for itisaa Eårtle er,
at vi al. l vise bqborrne størst nultg hensya,
nen koDDor dsr en loalrrjer, dler Bar uil t i l  at
vil le s!skl3, så enak, lrDt€ loatsejers vil g6r!e
vide l idt on, hvrd vi-går gg lavsr, og !o! os år
alet også rqrt at få llAt åt vid€ o[, hvait aler
rorer sig iog latrdnænilgne.
l|gn glæd dlg, xvia vL l(alt sa[arbejala er der 25
goae år på trarkovgaarate enge at se frlB til.

----------B€styrela€n/Holgor-----

ÅDdre Lods€jeret ! l ! !

Aftals! nqi! f,artoygaards cj€r kuDrr lorarlealige
ardre loalraJare til at tro, at pri8.! er aå noj,
at t ler 6r udsigt t i l  forhtjelser vsal traste afta-
leunalgrskrivelse. 8åitanne tanker sr uDcgruudeitE.
Dten - !åsks vill€ ilet vcre en tiltrungt forDyel-
se inalenfgr lrontrattfornyels€rle, lt Bån falalt
ud rf, bvgr nårge Datar åbreat, tle lgrskellige
Iollsejer. h.R, og ikk€ uiDalst hvor.
aelvfrlg.lig behrver urD ltte !t Dålo i cl, ner
atet krD vlrke urstfarallgt, hvis f. ele. 2 loals-
ejgre får 3aD[e leje s€lv on tlen ane har 1oo
leter lere enal alen rttiten, og ala JeE eg€Dtlig
tror, åt rl ls lodsejorr vll al€Ie dlennr opfattEl-
8år er al3t nLn agt at arbejdlo for, at vL fLntler
freE til da gDtlentlige antal neter ala forskel-
Iige lodscj.rs har.
o[ no91€ strrklilgsr er b€ille etrlt rDalrs? t'!åsts,
r6D alst sr naget gvart rt b€iløu[e, så ralne pris
pr Deter v1119 nolr var€ den rette l,ranlng.

------Bcstyrelsen/Holger---------
t9



E T I  N D L Æ G ! ! !

Jåg har lest Holgers initlæg i vores blad ret
grunalig og bar fået det ud af d€t, at HoIgEr er
.f l len nening, at vi skal Deldlo os ual af D.a.F.,
og det vi. l jeg perEonlig give han let i, vi
betaler en masse penge ti l  noget, son vi ikke
får nogst for utlover, at vi nu engang får blaalet
sportsfigkeren fra flerE foreningsr, hvis vi er
led1Eu flere gtgaler, og det e! de flegts af og
jo not. it€g uanår i lrte, at D.g.tr '. har andet i
hovEdlet eDdl dtereE eventyr vetl Tange Sø og 9å
Gudl€nåen, oq at alen alet ikte gør nogåt for os
ber i vEstjylland neit bensyn ti l  at få stoppet
det onfatterde garn og rusefigkeri, fgr det er
jo ber, vi har dle store problener. Det er aier jo
ikke ved de øgtvendte vanil løb, o9 jeg nener, at
D.s.F. har for ringe iDitf lydelEe på lovgiverne
vea lov on ferskvandsfiskeri. vi har udgifterne
ti l uitsaetnirgerne og galDfiskerne høster
udlbyttet. Det er ikke ti I frealssti l  lenile. Jeg har
fra attalen sidle børt, at tler er anilre foleninger,
tle! bar nelilt sig utl af Brnme grund, 5å nelal os
uil ud ongåenile, og lail bestyrElsen her i Ribe
bruge kræfterne og peng€ne overfor Ribe FomDune
o9' Ribe Amt for at få stoppet garn og
rusefisteriet i RibE østerå.
Erik PoulEens inallag on at alls B-ugtl lenner skal
have stenmerEt på vores generalforsanling er
eft€r [ in Dening en i løilsyg tan]e. Det inalebærer,
at vi i fredtiilen ikke vil have Doget, (lsr
hetlaler A-vanil, og i st6al6t for 350 fiskere på
d6tte vanil, vi l ater nåsk€ blive IOOO, og tl€ttror
Jeg ikte loalsejerne vil f ind€ sig i, og d€ vil
nåsk€ helt uDdlaile at leje uat t i l  os og i st6itot
Isj6 ud ti l  nogle få pengenæDil, og tlet er vel
nok ikke det, Erik Poulgen ønsk€r. Id€en neil
loiltrækling er helLer iklre af det gode, det kan
jo resultere i, at sn i lel af os, der har betalt
de store kontingenter ikke konner ti l  at f iske i

i::il_"::_i::::_______________aøREN______________
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8VÅR EII, 6øREN! !

ateg (Eolgsr) hrr det probleu, at j69 nu og da
gxal bElyse €n sag f,ra 2 aid.!, eller Jag skal
vers D€utral, 0g tlet 9r gvart.
På dan ene sla3 sy!6s Jeg ikke, D.a.F. yAar ret
reget til gergalat for d. range P.Dge vi bataler.
ategr e! egså eDig Deat SrraD i de tiDg, hal drlger
fre[ sgn grunil!,ag f9r an uahelilalse, !€n Jeg 9r
på daD analsn elile også ret sl,ttl.r på, rt vi på
lælgsra sigt lkte kån ultlvaro D. g. 1., og nLn
persolllLge vurilerirg af forbolals!3 Br, rt vi nok
rtull€ 9ø!e stt iralaata for at rttalr€ D. a. F.
irilefrå, og d€t tan kun gtres, hvLs vi rr nsatlor
af  D, s.  F.
on bsncrkningern€ ti l  Erik Pouls€ns ialr nå jeg
t-iLføj., at e! forutlsetling for dsr rye koltrakt
real Rarlovgaalalg ejer ltatop er, rt Deill€|!3tallet
iklre rudres rf Dogen betyalning, og d€t Bkal
forståa 5åIedes, at hvi8 j€g so! kassårlr gtr en
f€jl, d,øt gøt, at vi bliv€r 360 A-nedl.nuår €t
år, gå sker d€r nol< ilrk. noggt v.a ai6t, lor det,
er rluDn eet å!, [eD vaaltager gcDeralforgallLn-
ge! at ualvida til rOO, eå er d3t tvivlaout, oD
ilet kåtr acqglrteres, og hvig rl le B-nedleDDer
pluilsalig akull. rykk€ op, vil l . vi blivc op nodl
ate ?oo, så går ateD ikk., og hvadl skal vi n.it ?oo
A-neitl,auDer, bvl,s ate itk3 bar Doget valal, 3o[ tle
ka! f l3ke i?????
LodtrrkDing! loresti l Jer, at qt uedloD, atEr
sftEr 12 års vcntstid enltelig er tontlet rroprr son
å-n€allen, trber loiltr.tnirgen I 1, 2, 3 eller
€rdDu fl€re år, hvorl,lo.l et nyiDdDelalt !€atle[
få! hclitst !€at sig og kar firke på Å-atyktet
1i9e frå første ilag, Og hvait ueil fganlerl
uedleED.r, skal t l€ rrBnidesrr ud. OK, J.g sk.I
dEle sgl og vlnd l igc, nen tt6tt€ er, €lter [ in
bsilstr ovsrb€visDiDg, ilet rene oragas.
,tsg bar et regat b€dr€ forsl.g til B-[etllelrerre
i vorcs karc fgreliDg. Laal vare [sal at tro, .t
det rr sn ventcliste, I atår på. også al.t e! ø-
rs9a9. I er nqdlsu[er i €n sportsfig]erfor€ning,
og I nå flsks I ea s5? rf i lenne for€uiDge lejeate
fistevrDat - gor alet. Du vil opatage, at f. elrs på
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slh6Bs!,utnLltgetts rtylr!.e træffsr du goale ga4l,a
garved€ A-lattleNler, alcr jo gene Då llEke på A-
stykxet, !.n son også rrofrern tld på A-vanltet,
og ltet rlDBe galatar I Uoltvaal å, hvor du ogtl
taD t ff! A-deltloDlarn€. Irvrigt bealiler ås!

::::-å-::-::g::-:::::-::-:=låiåo--------------

AåI.IMENSIJUTIIINGEN !

lra generalforaårnlingcn i FISKERITORENINGEN FOR
GELAå hrr vi noattagqt følgentte tekrt, so! beilas
optrgst h.r i blaatots
På galraralfors.llLtgcB dsr ?. [artg 1990
fr€[rratta crar-Xaara!, EDderulrs]ov D€d en
faDgsttrog, aoD han hrv(lq fuldet 250 !€ter inat€
Irå sn ErrslErk, sou anittes ti l  fodar for køe!.
Dot var ha! negEt utllfreAs Deat og spurgte til
€lstatDr,ngsnulighddgr, bvis d€r skulle ake €n
akad6, f. ekl. ød€lrgt Easkineri, elter bvad
v!rr6 ar, 9!å styltar rf f.Dgsttrgger ha\/ter ,.
lroDve!, L€al koets dtil tll frlgs.
eo! €t ar pEo pos til alette oplyst€ Fjorat!åDd
EanrseD, Oclatoft, rt haD giitste år havde list€t
2 k9€r leo froEnedlegaDar i vonDen. tfaD spurgte
også-t1,1 eratatringenulLgheder, hvis lang3tkroga
var år9lg tl l  køers dri l.
f,urt t{ulff lIansen lrl celaå gaDn€nslutaingen
oplysts, rt de havale forBikret, [er det slulle
bevises, !t fiskerre LnaiEekt€ vår stylatig€, bl.
!. vsil opatuttioD af aty!3De. aå rlrulle det ikte
v.re loEat i vejea for !t få erstattitrg.

----------Bestyrel9eD_--__-______
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FangstraPPort

til eget brug !

VEND
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FAI{GSTFA:PPORT . RIBE SPORTSFISRERFORET'II{C'

INGEN FAIIGiST SIDSTE SESON (*t krt'ds)

Foldelt på 6 strlrelsesgrqppe! notele! d! i følste tale] der
totale dlal bav6!!ede! du hå! fanqet sidsre æ6on.
ved fisk støFe end ?5 cs, ahqives laqde! i m-
I andeb tå.beL Doreler du, i hvilke nåbeder d! ha! tanqe!
håvør.edelDe æm! i følsre rabet.

Flads Å,. . , . .  ;
Gers Å {2). . .  GEf

ved fdqs! af iÅKs husk velliqs! at sebde eD skalp!øve til
Ribe Spoltsftskeltoleninqs fohaDd, bvolefter du vrt få hed-
delelse oh fiskens alde!, tilvd<st F.n..

gY"I. NgT SKE4A KÅN iEKVIIERSS I'@ K.ASSERERSI.

Åntål f&gde bavølrede! i stdr.elsgnppe..
(fo! fisl< større eDd 75 @, dqiæs lagder. )

4o-50 50-60 60-65 65-?0 70- t5 støEle end ?5 6.

Gels A (1)

ÅDtal havøllede! du iE foqet i de forskeUige nårede!.

!å5å, SNTBE,

24



!
i

I tv l tv Fvrrrrr l

[vordar i alverdeD kan €n fangEtkrgg havne 2SO
ueter inale i en græsnårk, eller hvait hulen bar
ejeren foretaget s ig der??????Z2Z??????.
Vi nå bruge eksistereutle veje og atier, og vi nå
gå på et 1 - 2 neter bredt atykie langs åån, itet
Er hervedl fagtslået.
.teg vil [e96t ntdig arbejale for, at vi alral kon-
trollere nere enal vi gør i forvejeD, det er jo
l,*kE en polit istat, vi levsr i, ner hvis ikke
vore lretllerute! s6lv kan finile uat af dst, så nå
vi jo i gang ned at sniite de nedlleuner ud af
foreniDgen, ater Lkke kan rstte sLg €fter d€
regler, der nu gngang er nødvendige.
Erstatning - jo den er god - ![eDneake!, dei
nister €n arn eller l ignenale får også €rstat-
ning, nen [on ikke de hel].ere havaie beholatt
arnen, ell.er Bo[ Iodsejeren i itette ti l fælate,
koen.
vi €r ellerg så stolte af, at vi lyat/gports-
fis*ere v..rner ou nil jøet. Hyklere er vi. En hel
tl€I af det, tlgr ligger og flyiler langE vole kare
vaDdJ.øb barer tyitelige prag af, hvof ite er
konnet fra, gg alet er ueget f lovt for ,,o9{.
Uange af o9 har tlen kealelige opfattelse, at dgn
li l ls sDule, gon jeg sDiiler fra nig, itet betyder
ingentirg, nen tlet 9ør det. Rygere, at€r qår
udendøra snider nornålt skoddet fra sig på jor-
d€n"og trauper l iatt !rå atet. Et ukvalif ieeiet g€et
på årsforbruget i  kunr Dånnark er 5.OOO.Oo0.OOO
stk, o9 selv om størstepartsn havner i askebege-
!€r aå er aler alt for tsange. i ler havner ude i
laEuren.

---------f loIqer



NøiREåEN/IVED Å/KAr.v8r.urD ÅTrronaonc År r r r

,tr, ltert barr har laDgo navtte, og genreD det
s€Dsste b.lve år - gå godt og vel - har vi fr!
bgstyrelsera si.ls trget os neget af alet kare
brrn, og vi har atr ogaå fået ret Dositlvo
E.sultrter ual af det, for alet sr !u kur nogle få
tf lods€jerre, vi eldDu iIIe hår fået €D aftalo
laal.
Dat hat vist sig, rt dir nu og ala ster [iafor-
rtåels€r neIl6u for€Iitg3ns beatyrelge/nedte!!ar
og logl€ af loilaejartri. Det gale er, at der cr
for l idt konta*t ucllen psrtarlre. o9 det gor så,
at alet, i ler 6gentllg lunns vler€ rettet t l l  allcs
ti lfrealshed pluats.l iE bllv€r t i l  noget, ater cr
a! forhinalring for an fornyslge af en koDtrakt.
lra foreningeng sialc nå vi tlok inilrøDme, at al€t
usrlrtq, vi nu og da får skyld for, virkelig sr
uuart, og uoget s! atatti G nange å! gaD!€lt,
hvilk€t jo 6gert1lE E9r itet €Ddnu vanakeligarc
rt få atet rettet. På ilon cDe sid€ €r alet sa!|!o
foreDirg, realena dat pl alaD aniteD 8iate e! Doql€
g{tske rl.lre DoDDasIsr, Ja, i naage tilfalde ar
da, der har 'rfornrroatr. ite påg.lileDale slst itlre
Eaall€[ i forsDingeD !€r€, !åste er ate eDatog gået
til ale evLge fist€plaats€r.
Evral lrn der 9å gørss veil ilet?
Jog vil foretrækk€, at nan tager en gnak on
thgstte, De få lgdslJere, alsr ånilDu naDglgr, krtt
ikke være i tvlvl on, lt vi fiakere e! neget
kade !f, at der er rhull€tn I t le strækninger, vI
vll f i8ke ig€ntr€n. På llon slalen slale er itet Jo
llalt svart at gå-u.d ti l  €r rftale, hvis nar på
on eller antlen nåds har uiltalt sig noal for€rin-
gtn, og alog - vi brr begtont ikke no96t Boal
loalaejere, aler prøvar rt holde os lidt i ave, vi
ar jo ilrte €Dgle lllasalDrn, uen vi syles atet ar
ryaa! både for vore !€atlalrer o9 for det afbojal.,
vI got tor, at aler er fial i åeD, at iler [arglar
Dogle få lodsejerer .hvia gnrDalen bare €r eD !i9-
forståeIse.

____HOLGER_____
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PARKERING

Dct er teateLLgt at alu!,le sklive det eualnu €D-
gang. Desvrrra ser alet ual til, at da pgrsoDor,
aat gatder, lkke ræEer btaatet, og 3å .r atet h€l.
Jo €n 9nul9 onsoDat.
ttrn nå ikke parkere bvor aon helst. D€r er uang€
stcAsr, hvor vi bar lov ti l  at parlåre, og vi
hlr opsat gtilte disse ateder. Dar e! atlalra
stealsr, hvo! tter på.nater vis er plaats til 3a
Dll sII€r to, uder it€t generer aralrs, uen --
Salv on drr holtter €n bil parkoret D3ate på oD-
Ecn, nå du llrke kør€ dernad og parksra veit sidan
rf. Det kunnr jo vær!, alot var lgdgejeren, t lar
var led€ gg 9s ti l  8IDO kreaturgr, og alet gkrl
vi jo ilrke bl.nde os i.
og hvis du heDaler d€tt bil, at€r er parteret på
aDg€!, hvaat så, hvis atu veat, at tteD tllhører aD
lystfisker? ita, (let kon!€! itt€ dlg vetl unal.r
nggen onstrndigheder, for i l€t kunnc Jo være, rt
dan pågæIltarde har en altal€ noat lgdlg€jeren, og
salv ou vi ikka brytter gs ortr såtiånn. lftal€r, aå
ar alet it lr€ op til foroniDgea at tlge etilllDg
tit. D€r kurBo jo var€ taLc o[ 6n invalid pereoD
aller er golt v€lr af lodsaJere!.
Evis du parlrr€r it i ! bil på uridelig vis, vit alu
kunn€ findr eD pånirdolåe på9at bll,rudEn, hvls
an af kontrollorDe koMsr forbi.
Dagv.rre er 116r et par af lodlsejcrna, iler ikkc
vll foray toatratte!, hvis vi ikkr ha! fitrde ual
tf at parlars forDuftlg - retop forltuftiq, for
alat er itks ct spørga!ål oD lovligb€at, [€r or tt
årlarbejds. t{ange bybosro, og itåruedt også Lyet-
flrkerE, tror, at bara en traktor kan tolna
lorbi, så €r rlt gotlt. Det er det ikk€!! uate på
Irndst har lan nagkin€r, der båda 9r turge og
iatr bred3 - op til ov€r 6 leter, og så njatper
atet jo itko, at .lu lører atiD bil goalt ilrat til
siat€D. De stgre DaalriDgr ka! kort og godt itte
koDrs forbi.
AItså brug Lnitersiatsn rf hovetl€t, når dtu parke-
r.r diD bj.t, og træff€r du €n kolaga, aler ikk€
her levet op til denne opforitring, så gør hrn
op!.rkeo! på aet - på en pren nåae!!!

-----------EOrrG"*--------------;



lrrE laxEEgråfiuER
i Blb. å ayateret! !

Den 26. maj udsatte Laksefonden ved Ribe-Gran
sportgfiskerforeninger 3 nye laksestanner i Ribe
å systernet
De 2 starnmer komrner fra sydsvedske efve, den 3.
stanne kohmer fra lrland,
Æggene er strøget fra rnoderfisk j. 1988 i de
respektive lande, og er så transporteret t i l
Brusgård produktionshøj skole ved Randers, hvor
æggene er klæk-ket og yngelen opfodret.
En stor del af disse laksesnolt er i april-naj
udsat i GudenåeD. Laksefonden har købt 15.OOO
stk.  af  d isse f isk å 3,05 kr.

Laksene er f inneklippede på følgende nådet
1 - faattinne. Irsk€, nrxvægt t5 - 20 kg
2 - hrjre bugfinne. Lagan elven, nax, 10-12 k9
3 - venatre bugfinne. Atran, naxvegt 10 - t2 kg
De laks vi køber er endnu ikke snoltif iserede,
det bliver de i efteråret 90 eller senest foråret
L991, hvor de så trækker ti l  havs. Efter 2 l/2-
4 år i havet skulle de så gerne konme tilbaqe sorn
store fisk på 10-15 kg. og vi vil så gerne
have ti lbageneldinger on eventuelle genf angster,
nen heron senere.
Siden 1985 har laksefonden sat store næncrder af
lakseyngel  af  forskel l ig størrelse ud i  Ribe å
systernet, og kan i dag konstatere, at der er
genskabt en 1i1le naturlig laksebestand i
Ribe å systenet.
Desværre bliver de laks vi hidti l har arbe idet
ned ikke ret store - nax 2 - 4 k9 (enkelte op ti l
7 kg.) nen indti l i  år har det wæret urnuligt at
skaffe andre typer (veterinære årsager).
Vi opfordrer alle, der eventuelt kommer ti l  at
fange en af de udsatte lakseunger ti1 at genud-
sætte dem ned størst mulj-9 forsigtighed.
Desuden håber rr]-aksefondenr, at så nanqe sorn rnu-
l igt  ved Ribe å system vi i  st i f te
bekendtskab ned de store dejl ige laks/ når de
konner ti lbage,

NI,AXSEFOTDEIN

BETIT OLSEN
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DAI,IMARI$ STøRSTE
HAUøRRED !

Bibe å s)6temet kan oploster nogle meget store havørreder,
det ved alle,tænk blot på den store fisk på 13,7 kg Poul-Erik
lra Kolding tangede i efteråret 1985.
At denne fisk skal overgå6 i 6terrel6e var der tilgengæld ikke
mange 6om regnede med, men dette blev tiltældel den 9 juli i
år, hvor erhveruslbkerne Vagn og Gerl Mikkelsen fangede en
monslerhavøred på 98 cm og 15,1 kg.
Det er ikke blot den største havøned som er regiElrerel fra
Bibe å systemel, men den slørsle havørred som med
sikkerhed er registreret iDanmark.

En lille etterforskning bragte lølgende oplysninger om slore
havørreder |rem:

I lorbindelse med Søndertyllands amt's elfiskning efier
snæbler i Vidå systemet er der observerel havørreder på cå.
1m. Med det længde-vægt forhold vi kender fta Bibe å er det
fisk omkring de 15 kg.

Der er angivelser om elfiskede havørreder på 14-15 kg lra
Karup å.

En fisk på ca 15 kg blev fundet død i Simested å efter en
cyankaliumlorurening for mange år siden.

I denne forbindelse skal også nævnes Marinus Mortensens
ly6tfiskerfangel,ikke anerkendte verdensfekord-havøred, på
17,5 kg langet i Simested å august 1936.



I norden er det kun de vekendte sveneke åer Mørrum og Em
som i{wntlut algiver havsrreder i denne kh6se, men selv i
Em åen hvor hvor den nuværende verdensrskord er fanget,
er lisk i denne slørelee en siældenhed.

AIIan fæw
UD8'TNINGAFORSøO
l|BD LAXS AT 2 FORAXELLIOE AI,DNE!

goD Dogle af [cdlenrerne bar erfårst, sr der et
foteøg i gang L cels å og gauluna! b.t|
Forrøget udføreB af ThorEt3n NøI1€r ol9s6! o9
OI. Låuril lser, daE b€gga er biologistudarerile på
Århus univargitet og tilhyttet ferstvrDatsfigke-
rilrboratori6t I aiLkaborg. tteruitover, o9 Lk|(E
niDdst, ar Lakg€fonden v€d crlD og Rlbe sports-
fi!kerfor€ning6r indraget i arbejdst.
Der blev ualalt l.|rs i to forsrEsoEåalor i elut-
rings! af naj 1990. D6nns utikksl o[handler
hvllts laks, aler blev ualeat, og hvoritan ttet blev
gjgrt. I sn saaere artikkol vil ater bllve
lrodagjort for foraøggts forDåL og tooretl.sle
iralholil.
Utlattningarne forggik I afgranasale forsøgsonrå-
tlar af OeLs å/Haulund bet. Der blev ultaat
lrk3€yngql og t års låks på begge lokrlitet€r.
Båal€ lakr.yngel og 1 års lrkB blcv optllt
prusist rl als hjæUrenata spot:tafiskerl iDatgn ud-
setl i lg€n. I celg å bl6v I års laksena (cå 9 ou)
uitsrt fra err båd, dar bl€v trukket .ed over
foraggso[!åatet. I båat€D bl€v l.kse!€ talt, og
alerslter blev alc uilsat ned ngt overalt i åsn
båa!. på itybt og lavt vand. t Haulunat bæk bl6v
lakrols ullsa! fra brsll€r og også her gpreatt Bå
legct gol Duligt for at få at6n stgrst uulige
ovarlevslla s.[t for at få aten niDtlst bullde
udvandring fra forsøgsonrådet.
Lakssynglon (ca. 3 cn, bl€v L Eaulunal bæX 1g€r
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udlgat fra bredlen neal en gpand. Anal€rleates
forholdt alet sig i cels å. I Gela å er gtrønnerl
lauge ateiler neget ster*. Veal en traatitionsl
udsætDing ( ned vaDatkand€ eller gpaDd) udsættea
yngele! i vantloverfladlen. Netop i vaDitoverflaiten
er gtrønhastigheden størgt, hvilket fornoatentl ig
b6tyil€r, Et n6g€t af aten ualsatte yngel ttrlvor
ueal strønnen. For at sikre lakseyngelsn størst
!u1ig overlovelse og for at forhiudre yDgelsn i.
at alrive bort fra forEøgsoorudet, blev
yuqelualsatningeu foretaget på en lidt utrattitio-
uet niate.
Yngeluitgætningerne blev foretaget v.h.a. et 1
neter lalgt plåstic-rør nedl en atianeter på 5,5
en. xertil var dEr fotrstrueret et stenpel, aler
passeate Døjagtigt t i l  røret. Røret blev ved
ualsætning€D sat ned tit vandløbsbunalen, hv.or aler
er 3trønlæ for yngelen. Herofter blev d€r h!.ldt
a-5 stt. Iakseyngel i rølret led et l i telnåI.
gt€nplet blev så ført op til røretg øvre nuniting
og blev presset i bund, hvilket gjorale, at
Iaks6yngelen blev utlsat ved vand løbsbunaten . Yn-
gelen blev sigeson I års lake€tl€ g[,realt i hele
vaudløbsts brealale.
Dst bl6v i forbinalelae loedl udgætninqen under-
gøgt, on ud5ætninggngtoder havde nogen effekt på
aløtleligbedeD af latg€yugelen, veal alir€kte at
lågttåge oD yngElen kon i kleDne nelLen røret og
atauplet. Ud af 1?1 stk. Iakseyngel kon ikke een
gneste i k1eDrlg. Det kuDne ses, at yngelen blev
presaet i €tl vandlstrøn 3-5 cn foran 5t€nplet, og
!t dEn nåede vanalløbsbunalen uskadt. DeD nye
udsetningsngtoale 6r t idligere blevet beDyttet
4ed godlt resultat unaler forsøg i Giber å ved
Ålbue.
Altallte af lak9, der blev ualsat i
forsøggonrådernE, varr

eEls å 5278 stk.  yngel  og 527 stk.  1 års

Eaulund bek 999 gtk. yngel. og 137 stk. I å!s



Til slut vi l  untlertegnede gerDe
tak t i l  Laksefonden og Elle
sports-f iakere for den store hjelp
n€dl ualsetningerne.

ldeat veDlig hi lsen

Thorsten uøller olesen
llbert Skeelsgaale 23
6750 Ribe

rette en varn
ale ateltaqenale

i folbindelse

OPGANGATRÅPPER}IE I RIBE

on 1ænge skulle fiskenes opgangsforhold
Ribe by konrne i orden.

bygget en nodstrønstrappe ved Ydernøllen.
trappes åbning l igger så lavt, at der ikke

konme problener ved evt. lav vandstand.

Langt
gennem

Der er
Denne
skulle

Trappen ved stahpemøl,len skulle også blive
forbedret, evt. med et bassin foran trappen.

og så er trappen ved skibbroen blevet onbyg-
get, sådan at der er 2 kanre foran trappens rnun-
ding.

vi skul1e så være ovre de vanskeligheder, son
vi  har haft  i  1989 og i  1990 indt i l  nu,  hvor
kun enkelte fisk er gået igennern.
En stor tak ti l  Ribe ant for deres støtte ti l
Ribe Sportsfiskerforening ned arbejdet ned
trapperne o9r l igeledes for de fine stryg, der er
blevet lavet i Hjortvad å.

------Bestyrelsen/Bent Akjøalt----
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Sladgstuatt

trra 
-o9 

nelt naat€ år, nå det Då d€t baste[talte
trarådeB vore neatlennar at konD€ gglt al åtai!
uBder fkkeri - altså rsrt 1€gcDligt - fo! Rlb€
gygsbus ar på at€t nartrest€ Doat1aEt. Næmcrt€
b.haDdllngsnulLgh€d 6r i ler6ltar EsbJ€rg ellrr
Hrilerslev, så hvis alu skull. få et hjert€tlr.-
lrlde sller vtle på krnts! a! at ltrukDe, aå ar
alrtlnd€D til sD af !.vnte byer sikkert så stor,
at aleD aneats, aler iklc olrdagrr nogat, er dat!,

::: ::: :: :l::____________-_,.,s€r__-_-________
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