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ORTITEFT SKERT
På dlt fiskekort står der, at ornefiskeri er for-
budt på et stykke wed sammenlobet - også kaldst
trekanten. Der er kohmet ny ejer, 09 det betyder,
at ncvnte forbud er ophævet. altså, ornefiskerl cr
ti 1Iadt, ogrså ved SamnenlCbet.

5KÆLPRøVER
Der afholdes skelprCvekuraus i Sydvestjysk Sports-
fiskerforenings klubhus, Randersvej 47, Esbjerg,
tirsdag den 20. augmst 1991 kl- r.8-90.
Ti lmelding t i1 Bent l { issen, t l f .  75 117619

REGULERING ! -
T ILBAGEFøR I ITG ? ?
Det kan ikke vare særllg længe, frr åen ak rrr
igenn€n ved den stor gr\rgskrant efter Kudsks gård.
Vi har i  den anledning haft en rakke samtaler og
skrj.verier ined Ribe Antsråd, og aDtet har Du
truffet den endelige afgorelse, som også skal
gtæld€ wed amtets vandltb frenover.
Åerne skal i .  fremtiden f lnde derec sget 1eje, og
nan vi l  altså ikke forsdge at hindro en
gennonskæring sotn deo, der sikkert vt l  f ind€ sted
ved grusskrænton.
Til  gengæld vi l  nan, bvor det er mullgt o9 okono-
nigk forsvarl i .gt, og når der er penge t i l  råd19-
hed, gerne arbejde ned t i  lbageftr ing t i I  gann€lt
ål6je, når det €r en menneakeskabt regulering, dcr
har fundet sted.
F- eks. axbejder man for t ideu ned et projekt osa
ti lbageftr ing t l f  ganmelt åleje vest for
Staunagerbro. Udretningerng, der har fuDalet sted
her, er henne3k€skabte og kan derfor komme ind un-
der ovt .  t i  I  bagefdr i  nq.
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Det er selvfolgelig kedeligt at miste et så
fornemt åstykke son ved grusskrpnten, dot er
nange, mange f lne f isk, der gemmem tiderne har
vcret årsag t i l  spendende dyster på detl.e stykke
af vores å.
vi md så trdste os med, at der med t iden vl l  komme
ny€ sving med nye standpladserher.

-bestyr€lsen - Bent skj Cdt---------

PA
at

SNÆBELEN
given foranledning skal vi gdre opmærkaotn på,

g!{ÆBELEN er TOTAIFREDET,

BESTYRELSEN _ BEI{T - SRJøDT--_-----

SÆSONSTART
D6r er i  den senero t id blevet fanget 6n de1
flotto f isk fra 14 pund og nedad.
lten starten på 1991 var ikke god,der blev fanget
€nkglte blanke, og som normalt en del nedgangere.
Di63o nedgængere er fredede, o9 de nå altså ikke
putteg I rlrgsækken.
I sn del t i l fælde kan d€t var€ ret vanskeliq at se
forskellen på en opgenger 09 en ned.faids. En
Dedfalds kan godt være ved fint huld o9 også være
meget blant.
ftlEende elcsehpel lyder ikke rart:
En af vore bioloqer f iskede den forste dag ved
Ståunagerbro. Foran 09 på nordsiden f iskede et par
yngre personer. Fdrst hev de en f isk på wol 45 cm
op. Den så f in ud o9 kom i rygsækken. I orden.
Xort efter f ik de en stdrre, o9 biologen kunne fra
den anden side af åen tydeligt se, at det var en
nedfalds. Den kom i r)zgsekken, men f iskerne f ik en
påtalo .ned på vejen-
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Kort  ef ter  f ik  de den tredie f isk,  ve1 omkring TO
ch, også tydeligt nedfalds. Også denne koll l  i
posen, og vores ven, biologen var blevet træt af
at skælde ud o9r forklare.
Jeg håber, de to f iskere kan kende sig selv i
historien og dermed bl ive klar over, at deres
optræden den dag var meget uheldig 09 burde have
fået konsekwenser.

------------bent skiddt------------

LAKS
Lordag den 4. naj udsatte "LAItsEFoNDElf" igen i år
små I års laks i  Ribe å Systemet.
Som sidste år købte vi laksene af produktionshdj-
skolen Brusgaard ved Randers. Og også i år var det
2 svenske sommerlaksestanner og 1 irgk vioterlaks-
estamme -
Vi  udsatte 17.OOO stk,  som koster 68.OOO,- kr  +
transport. f iskene vejede I - 10 grarn pr stk 09
hav4e en lænqde af I - 12 cm-
Finansieringen af udsætnitgen er sket af , 'Lakse-
fonden med 48.OOO,- kr  og med 2O-OOO,- kr  f ra Sam-
arbejdsudvalget for Ribe å Syetemet"
Hvis nogle af f iskerne ved Ribe å Systemet skulle
fange no91e af disse 3må 1aks, opfordres de t i l  at
væere meget forsiqtige ved genudsætninqen-
Til  gengæld kan vi så love nogle sportsf isk€re ved
åef l  en oplevelse for  l ivet ,  når laksen om 2 -  3 år
vender t i lbage fra havet med en vsgt på op t i l  10
k9.
"LAI(SEFOI{DEN" vi l  i  naj måned foretage yderl igere
2 lakseudsætninger. Første udsætning bl iver ca-
5-ooo stk for fodret  lakseyngel  awlet  på moderf isk
fanget i  Ribe å Systemet i  1990 o9 opbevaret oqr
pasaet på Fole Dambrug.
Anden udsetning bl iwer også på ca. 5.ooo stk-
Laksehunterne stammer fra Ribe å System og er så
krydset med vi lde Iaksehanrrer fra Skjern å.
Brusgaard forærer os ca. 3.OOO stk 1 års laks på



I grund af samarbejdet bl .  a, t i lbagemeldinger om
smolt  udtræk (G" Uikkelsen 09 Thorsten Olesen)
Vi er også en god kunde hos Brusgaard, oq jeg har
al lerede best i l t  1 års laks t i l  udsætning næste år.

---Bent Olsen__------.-

FLIGTER
Dette nummer af vort medlensblad handler om de
fish, som vi udsatter som snå med det store dnske.
at mode alem igen om et par år - el ler gerne f ler.e.
Opn4rksonme læsere vi l  også kunne se, at der er en
del udgifter i  forbindelse med udsætnitgerne. En
el lers nok så l i l le laks koster omkring de 5
krooer, men så skulle den også være i stanal t i l  at
vokse sig stor t i l  g læde for en el ler  aDden
lyst /sportsf isker.
Det er mange farer,  eo sådan l i1 le laks bl iver ud
sat for ,  b l  .  a-  ser andre f isk -  ja selv artsfal
ler ,  ikke så stort  på fani l ieskabet,  hvis sul ten
er stor nok.
I havet o9 på vej t i lbage moder laksene en masse
net,  ( )9 det er kun de al lerheldigste,  der når t i l
et møde lned een af os.
Vi er en fare for den store laks - og det er jo
neningen ned det hele - men vi er også en fare for
de små 1aks, som jo er sultne, og som gerne hug.g.er
på vore diverse kroge med ditto maddinger. proble-
met består i  at få f isken i vandet igen med nindst
mulig skade -
At f jerne en krog fra en f isk er næsten al t id
dodelig for f isken med mindre det da er så he1digt,
at krogen sidder i  de yderste munddele.
Hvad gør man så??? ??
Jeg har skrevet om det for, men det er ]ænge siden
og derfor:

1. l ' ledbring en skarp bidetang på enhver f isketur.
2. Brug bidetangen t i l  at kl ippe krog 09 l ine i tu

med og 1ad resteo sidde i f isken. Forsdg har
vist, at på denne måde overlever over 70% af
de f isk,  der er ta le om, 09 selv om det skul le

t \ .



ver€ en god f1ue, der er tale o[, så er det
vel et r i [el igt offer - ikke?

Altså eDdnu engangf: Værn om vore f isk - lsar de
små.
Det 6r hjælp t i l  selvhjælp

-Ho lqer--------

}TAD ! !
Som noget nyt her i  bladot vi l  Fi.n Silber, aler er
bestyral sesmedl en, o9 solt t i l  alagl ig or kok i
(vickly j  Ribe, komme med opskrif ter på, hvad man
kan gCre .,,d de f isk, nan fanger, ud fra alen
betrågtnlng, at så sjældne f i .sk som laks og hav-
orreder er, så !nå man behanalle den rigt igt:
Har du en god opskrif t ,  Bå send den t i l  Flnn, Hans
adresse o9 telefonnummer f inder du på side 2.
Selv alen bedste kok kan bruge nye ideer
FiDn gkrlver sine inillag under navnet "kokkgn".

--Holger-------

OPSKRTFTER
Ja, gå €r en ny sæson startet, selv om den nok ik-
k€ er begyndt for aIIe, m€tl ned det fælles foroåI,
at dgr gerne skulle fanges fisk, aler 9å agltere
skal tilberedes o9 serveres r [åske sa.rNren ned gode
venner om et weldækket bord. Derfor denne rulrik.
Husk at , '  ed-laks er 9n feal f isk, der har
begrrnaet holdbarhed, så dnsker alu at opbevare den
over langere t id, så kon den helt ned i bund€n af
fryseren.
ønsker du, at den skal ryges, kan du faktisk godt
nCjes med at  rense den qodt.
Fisk t i l  rygning skal  helst  veje over 2,5 k9.



I KOGT LAKS
ønsker ftan at servere kogt
fdrst t i lberede eD kogelage _
boui l1on",  som består af :
2,5 l i ter  vand
3oo gran skårne gul l erodder
3OO gram skårne 1ø9

drred-laks, bør man
i fagsproget "court

I idt t imian
50 gram persi 11erod
I I aurbr.rb l ad
l idt knust hvidt peber
I  dI  .  eddike
30 gran salt
koger i  30 - 45 minutte
sigtes,  kLar t i l  brug, kan fryses.

Koqer man f isken hel ,  e1ler bagier man den i
staniol i  ovnen, så lad rygfinnen sidde på, vi1 du
så mærke om fisken er mør-færdig, så prøv at hive
den af  (mod halen),  er  der l idt  modstand gi ' f isken
I idt mere
Her er en nem og aikker opskrif t  på hollandaise
sause, son jeg har fået af vores formand Bent
skjødt:  Ti l  4 -  6 personer
15O gram smor smeltes. 3 æggebloftner + en sk€fu1d
vand blendes. Det smeltede smdr hældes ved. blen-
des, retur I gryden. Væden fra den a1u-gtegte f isk
hældes ved, snages t i l  med citron - evt. salt- }{å
ikke koge. Skul le sovsen ski l le brug blenderen.

GRAVAD LAKS
Oq her er al let iders opskrif t  på gravad laks-
drred, som jeg har fået af vor t idl igere formand
Erik adsen:

Fisken skares ud i  2 f i leter,  afpudses pænt,  a l le
ben f jernes. for hvert k9. f isk bruges 15O gram
melis og 75 gran f int salt samt l idt stddt hvidt
peber.  det te blandes o9 strdes på begge sjder åf



f i leterne sanmen med masser af  d i ld,  f rossen el ler
tdrret..  Fi leterne læ99es såmmen 09 leqqes i et faåog overhæt<tes med en l i l le kop cognac,
Vendes gentaqne qange under opbevariDg i kdleskab
i  miodst 48 t imer.

I{ORSI( DRESS ING:
2 dl-  p iskef lode piskes t i l  akum, t i lsættes l .S al l
rnayonnalse, 3 spk,  et .  mel is,  1/2 spk" H. p.
sause, 7/2 spk. coolmans sennep, I stænk
ravigottesause, 2 spk. di ld og I/Z d,l  .  cognac.

---------kokken---------------

FOKALER
Ved foreningens 50 års jubi læum modtoq vl manqe
dej l ige gaver ved den vet lykkede recept iån den 1å.
teDruar -
Selve recept ionen skal  Je9 ikke beret te om, men
nogle af gaverne, der er overgivet i  min varetægt,
vi l  jeg meget gerne omtale, tdet det .- .roåtå
meget f lot te vandrepokaler,  som skal  ud €i l
mett le&merne - ve1 at bemærke de af os, som kaa
opfylde betingelserne. }ten fOrst l idt om de ftotte
pokal er:
Fra 

-Bente 
og Erik Overgaard , 'Ribe Sport,,  en pokal

for årets største bækdrred fanget i  Ribe Idrr;å.
Fra "Laksefonden', en pokal for årets storste laks
fanget i  foreningeng f iskevande.
Fra "(viskly", Ribe en pokal t i l  Juniorerne for
stdrst fanget f isk i  forenlngens f iskevand.e el ler
i  foreningens regi, f .  eks. på en tur t i l  kysten,
hvor foreningen er arrangor.
Santidig har vi stadig den attraværdige RSF pokal
for stdrst fanget havdrred fanget i- foreningens
fiskevande.
Sidst, men ikke mindst, har vi fra qartner
Poul  } lathiesen i  Ribe |hodtaget en pokal  t i l  ; inde
om faderen nu afdøde gartner l{atbiesen, et Då al le
måder hdj t  est imeret medlem af foreninqen,
I samråd med poul l{athiesen har besfyrelsen be
sluttet, at pokalen hvert år skal uddeles t i l  et A_



el ler  B-medlem, aler i  ldbet af  sægonen ved sin
optræden, id i t iat iv,  ider igdom el ler  l iqnende har
gjort  s ig for t jent  t i1 en vi rkel ig påskdnnelse,
som gerne skulle være et lysende eksempel for vi
andre .
Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmer
ne, helst  mot iverede, som kan br inges i  " f iskeRl
BEtragtninger". Bestyrelsen afgør suverant, hvem
der har fort jent pokalen.
For året 1991 har formand Bent skjddt modtaget
pokalefl  efter udtrykkel lg dnske fra gartner Poul
I l lathiesen.
Freirover kan bestyrelsesmedlemmer ikke modtage
Gartner l ' lathi eseus lt indepokal .
For de fdrstnævnte pokaler skal følgende
betingelser være opfyldt for at en f isk kan
anerkendes:
1. Fisken skal være fanget med stang og hjul og

være kroget foran 9æl I erne -
2.  Foto af  f isken vedlægges. På bi l ledet skal  a ler

også være et målbart emne, f.  eks. et målebånd
el  ler  en tændst ikæske.

3- Oplysninger on wægt, 1æn9de, dato 09 t idspunkt
for fangst,

4.  OpIysning om redskaber oq tangstpldds.
5.  Skr i f t l ig bekr*f te lse f ra 2 v i t lner.
A11e anmeldelser skal være undertegfnede i hænde
senest den 1.  [ovember af  hensyn t i l  indskr ipt io.-
nerne oq general forsaml ingen, hvor overrækkelse
vi l  f inde sted.

Poul  Er ik Nie l  sen
Kaj l.lunksve j 4
6000 Kolding Tl f .  75-521381

Endnu en gang mange tak t i l :

RIBE SPORT
GAITIIER }IATIIIESEN
ruICruY, RIBE &
LArcETOilDEII

--------POKALIGITIiERT,IESTERE ---------
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ltAlt s(Ål L&E SÅ LÆ|GE llAN

FISKER !  !
Det havde været en dejl ig rnorgen!
Allerede ved solopgang havde jeg været wed åen,
som endnu havde en dis I iggende hen over den
r is lende overf lade.
Der havde heldlgvis været et skydække t horisonten
mod nordost, så solens stråler var fdrst fretnlne en
t imes t id ef ter  den var stået op. Jeg var på vej
op langs åen, op t i l  b i len 09 en kop kaffe-
Jeg nåede skellet t i l  skoven. l lel letn -tredie oq
fjerde hegnspæl havde jeg lågt den. Dækket deni
blanke side med græs o9 fr iske blade. Den lå der
endnu, Hverked l, t ikkel Rav, undslupn6 mink el ler
andre rovdyr havde forgrebet sig på d€n.
Hin lommevagt hawde vist godt 12 pund - skinnende
blank lned ldse skel og en enkel havlus.
l{ed 1aD9s åerl kom eD fisker imod lnig, nedens han
aff iskede åen med sin l-hånds f luestang. Nå, han
kendte jeg goat- Ean spulgte med det sarune, hvor
jeg havde fanget den hente. HeDne forbi
"Nnerihaneren" svarede Je9.
Ja, der har Jeg sg:u' aldrig fanget noget. l ten det
var nok den ftsk, sorn han hawde rejst aftenen fdr
henne undsr træet- 09 eD anden f isker (han nævDte
navnet ) havdo tabt den på apinner tre dage fCr.
Jeg begyndte at få en forneftrnelse af, at det Dok
ikke helt var Din f isk-
Jammen, sagdg jeg, den havde havlus på haleroalen,
3å ham med spinner tre dage fdr, na have haft fat
i  en anden f l  sk,
Det har nok været en tångloppe, lod svaret.
Han kiggedg nærmere på f isken. Det er en hun,
konstaterede han, 09 den skal nok veje sine I puDd,
!(unne du klare den med det grej, du bruger,
gpurg|te han, vistDok ironlsk, mens han skævede t i l
min z-hånds fluestang. Du bruger endda synkende
line, og så vidt jeg kan se er WF'er. Jeg kan godt
sige dig, at det giver for neget pjaskeri.  Du
skræmmer f isk6n vak.
Jo, - sagde Jeg, men du---
Hvor stor f lue f isker du med, gpurgte han.
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Ja, jeg nåtte fakttsk tt lstå, at f isken havde taget
€n ltarck Brown hårf lue str. 2. - Det anede mig,at
det var et forkert va19. om han måtte se f luerne?
Det er jo eD kobeflue udbrod han med afsky i  sterF-
roe og bl lk, og så er den ikke engang original
burlalet. Det er ikke en agerhgne-hale og kroppen er
hel ler ikke origrinal .
Jå, men det vidste f isken åbenbart ikke, f ik jeg
frenstammet, Han horte intet.
Han war ved at tage sin f ine eagllske f lueeske
fre[- se her, sagde han, o9r viste mig en åbenbart
orlginal l larck Brown I stdrrelse 6, storre f lue
var ikke nodvendig, o9 sådan skal den blndes.
Jeg skæved€ ned i hana f lueæske. De sad opmarche-
ret  i  forskel l ige mdnstre f ra stCrrelse 12 t t1 6.
Perfekte, smukt bundne f luer uden en mislyd.
Så begyndte han at fortælle om alle de f isk, han
havde fanget, tabt 09 rejst- De f leste i  klart
golskin nidt  på dagen med f lydel ine med små f luer.
Efter han havde holdt forelæsning i ca- et kvar-
tor, sluttede vi hans samtale med et knak 09 bræk.
Jeg fortsat te op t i l  b i len l idt  f lov over,  hvor
klodset Jeg havde båret nig ad-
Han f iskede videre ned ad åen ned sin l-hånds
kulf lberstang klasse AFTII 6 med ful l f lex - action,
f lydel ing 09 negiet  or ig inale f luer.  Der 1ød iDtet
plasker i ,  a l t  var perf€kt ,  kast  ef ter  kast  o,s,w-
Jeg er sikker på, at f iskene gerne havde stå6t 09
nydt den fuldkonne f isker. Desværr€ kunne de Lkke
3e ham, hans påklædninq gik i  et ned naturen.
At jeg så lkke fanger 9å meget, det er og:så lige-

tlll:l_ ltl It :11:::::: :_:"l.ltl_ ____ll_
Foranstående art ikkel /historie er indsendt af Poul
Erik ielsen fra XoldiDg (bestyre l  sesmedlen) , læs
deD en gadg t i l ,  o9 du vi l  opdage, at den egentl ig
handler om, at nan ikke skal fratage andre dereg
glæder, og da slet ikke ved at prale,

PS Hvis alu f inder/taber t ing af værdi, så r ing t i l
et af bestyre I sesmedlemm€rne - Det kunne jo værel

3l:_1_t_'It3t_3a::_11::T:_::,3il.I1lllI:___-___
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TIL EGET BRUG !

God tangst 1991, ønskes at

Ribe Sportsfiskertorening
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L FA!{GSTRTII}ORT - IIIBE S!'OFJ€FISREIIIORENING

llfcE! FAIIGST SIDgtE S4SON (s?t hlrds) 
_l

Foldelt på 6 scørlelses$lp!€r notele! itu t føEsEe rålet der
gglClg 4råI havørlede! du hå! faaceL sidsle seson.
ved fisk sEørre end ?5 d. anqives tsqden i cd.
I eden !åbe! noee.er du, I hvilke dånede! du har fadgeE
havølrealelDe 

'Ent 
i Eørste ta.bel,

læ!k:  Rlbe 4. . . . . . .
cels Å (  1)  . . .
Flåals Å.. . . . .
cels Å (2). . .

!aÅ9, SNÆELrålel 1 ualen EæTFINIiIE,
b@€j.elsser!4iq idgst.

tisk

t_

y99 fanqst q! I44q husk venliqsr at sende en skarp!øve liI
Rlbe Sportsflskertoleninqs fomnd, hvolefrer du vi.1 få meat-
delelse d liskens alder, litvrkst m.m.

EVt. NI4! SKE!4Å (ÅN RE(VIRERES \,E]D KASSERæEN.

a4

_ -Å!t1l ldsne hawørreale! i stø!re1s9hprE..
(f,oE ri.s,k større eDd 75 d!. aiqics iagden- )

40-50 50-60 60-55 65-?0 7o-75stø.re end ?5 ø.

(1)

Flads Å

Å {2)

ADtal håvrEeder dq ha! leget i ile foEskellj,qe Fåneder.

-
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FANGSTRAPPORTEN 1990

ril at begynde ned vil jeg gerne benycte lejligheden til
at sige tak for de indkorurende fangatrapporter. Før vi
fordyber os i detaljerne er det på sin plads at qøre op-
nårkson på følgende ting:

Når vi rdodtaqer statspenge ti1 udsatning af ølreder og
Iaks skal vi son forening aflevere en sanlet fangstrap-
port til fiskerikontrollen. Dette er vi ikke ene on, det
skal  e lhvelvsf iskere,  b ierhvervsf iskere o9 fr i t idsf is-

rangstrapporteine indgår i statens
årets fangster,  man kan så1edee

f isker istat ist ik over
ikke se hvad enkelte

llovedparten af de aktiwt f-iskende A- oq B-nedlenner ud-
fylde! fanqstrapporten oiihygqeligt, hvilket betyder at
den er et vardifuldt dokunent son kan siqe neqet om
passageforhold,  bestandsstøretse m.n. og fortæl le vores
eftelkonner on havørredbestanden i Ribeå/celså.

ESAN AT DERFOR AT UDFYLDE DIN FA.NGSIRAPPORI, OCgÅ lt9l9
DU IXIE gAB FåNGET NOGET.

De værste synder denne gang er nye B-nedlerurer og nogle
af de sarnle A-nedlenmer, isar dem der kun fisker rejliq-

Aor de nedlenner son er usikker på hvordan rappoltelne
bruges vil jeq endnu engang gøre opnærksont på at det
kun er de sånlede data son bruges. De enkelte !0edlenners
fangster betlaqtes son fortrolige optysnlnqer sol'' ikke
off ;ntr isqøres;  udleveres el ler  6ruqås-på anoen måoe.

Sannenlignet ned andre foreninge! er antallet af indkon-
nende fangstrapporte! rinelig god, rren ikke qod nok 1
flusk derfor at udfylde di"n fangstrapporten, e!.t. ved at
sætte kryds i feltet:

rr GEl{ tltNc6r! .ArDSrS Sr860Nn

hvis du ikke har fanget noget e11er hvis du ikke har
f isket.
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Medlems og fangstrapport statistik

For saMenligningens skyld er nedlens- og fangstrapport
stat ist ikken for 1989 hedlaget.

Fisketrappen i Ribe
Hvis fisketlappen i Ribe fungerecte optinalt i 1990 bur-
de de største fangsler i Gelså og Ribe å wære sanLnenfal-
debde hed den største opgang i vesteråen. Dette var ikke
tilfældet, i Ribe vesterå fandt den største travørredop-
sanq sted i juli hwad der er helt nornalr.
Først i august/septenber efter at trappen war. ohbygget,
blev fanqsterne i Ribe å os celså sode.
Det kan tyde på at trappen nu fungere god! igen. Hvis
det er tilfældet Lan vi i år forwente en stor opgang af
blanke sonnerfisk, og ikke gamle nørke fisk solr sidste

Det vil blive interessant at følge fangsterne for 1991,
så busk derfor at udfylde din fangstråpport til vinter.

Havørred
De sar0lede fangster for 1990 er opstillet i et skerna
du Xender fra faDgstrapporten bag på qirokortet.
skemaet finaler du på næste side,

1949/90

Ikke udfyldte fanqstrapporter
Medlenner uden bawørredfanqst
Itedl-eMer hed travørredfangst

Æresnedlenner
Nye B-nedleirler pr 1/4 1990

1/3
292

95
3
2

33

2A,9 Z
4a,8 å

o,5 z
o,3 z

llotal atltal DedlleDne! p!. r/a 1990 : 598 100,0 *

1990/91

Ikke udfyldte fangstrapporter
Ueitleme! uden havørredfangst
Meatlenner ned hawørrealfanqst
Ta!tekort

Nye B-ltedlenher pr r/4 I99!

269
118

3
2

34

24,2 Z
45,4 Z

0,5 å
0,3 å
5,1 Z

rotål  åDtåI  nedt l€Inner p! .  1/a 1991 :  593 r .OO.0 t
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Havwred',

Måned åpnr maj juni jlti qug, epr. okr. nov, IALT

Gålså(1)
Fladså
G€lså (2)
Hiortvad å

2586523250
2 9293a31 3532 o

103670
00023331
2 0 2 4 716 18 o

'r 501

Anden langst:
lå ls:  q,beå ssrh 61,64 66i30 34 @.

6€lså(1) 5 stk 69,73,81,87,95 cm.
Flåd6å 2 stk 65.73 ø.

: Gerså(1) 1 srk 100cm. 7,5 ks. fåj
Fradså 1s& ? cm. s,skg. måj

I Fibe å 1 srk 53 cm. Gåvsåe.de @q.b!eørod)
Gå16å(1) l stk 47cm. do
Flådså 2 s|k 54 cm, 65 cm. do

: Hjorived å 2 stk oktobe.
6ersa(1) zsrk Kan d6 komne op gennem sruæn rFibo by ??

gæksredor: Hjo.wad å 2sr Sro@ 4s-socm.

Den opnårksonne læser vil benærke at det santede anral
fisk i lænqdefordelihqen oq nånedsfolderinqen ikke er
ens. Det skyldes at nogle hedlenrner kun opgiwe! fiskenes
størrelse, ikke hwornår de er fanqet.

Derfor udfyld hele fangstrapporten - tak.
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-1

som de! kan ses er der generel t  rdnget stør- 'e f lsk i

1990 end i  1989. Hworfor kan jeg ikke svare på oen clet

er nærl iqqende at  det skYldes cten negec låve våndstand
od dec krvslalk lare vand i  1989'  konbineret  ned en dar-

liqt funq;rende trappe.

UENGDE 1989 og 1990

I  1989 = 1990

Længde i centimeter

Figuren viser årets havørredfangst opdelt i de forskellige størrelser
som du kender lra lanqstrapponen.
Fangsterne er sammeilignå[ med resultaterne for 1989.

B83Rp8S8
9BåERR$s
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FANGSTTIDSPUNKI 1989 og 1990
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Måneder

Figuren visel hvornår.havørredern€ €r langet, sammenlignet med
foieninoens fanoster i 1989.

cennensnitsstørrelsen for havørrederne fanget 1990
sannenliqnet ned 1939 er vist i nedenstående fiqur,

ValatIøb 1969

GeIså (1)

GeIså (2)
Ejortvad å

53 cn
5a cn
51 q[

59 cn

57 cn

5l c![
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1943 198 t 1990

sanlet  fanqst 640 359 317

Gennensnitsstørrelse 58-60 crn 59 cn

Største havørred

Antal  f isk over ?0 crn. 6

Åntal  f isk ower a0 cn. 0 9

Den sanlede fangst for  1990 ear 377 håw@rreder nlod 359 r
1989, dvs.  sanme antal  e l ler  nåske en l i l le st igning.
ved samnenl.igninq ned det' våde åi 19Sg har den samlede
fangst de sidste 2 år væref dår l ig,

Derirnod har der i 1990 været en vesnetliq stignj.ng i
gennensni tsstørrel ,se og antal  af  store f isk.  Gennen-
sni tsstørrelse for  fangsterne r  1990 var 59 cn, det er
det sanme vi finderi ved elektrofiEkeri on efteråret I
vesteråen oq F]adså.

LangcleangivelserDe fra 1988 er cir:ka !al, fordi kun fis-
kens vegt blev opgivet t fangstrapporterne. Der) ber:egnet
gennensni tsvægt på ca. 2,8 k9.  hvi lket  sware t i1 f isk på
ca. 58-60 cm,

Største hav@rred son blev fanget i  1990 var 87 cm og
vejede 9 kq.  Den heldige blev en A-debutant i ler  var på
rette steal på rette tidspunkt en våd 09 klam oktoberdag.
En l i l l .e histot ie on denne fangst kan Læses i  Sportsf is-
kerens febuarnunner.

Hvormange havørreder/laks fanger hvert

Antål  hawørreder/ laks fanget pr.  nedlen kan
næsle figur:.

medlem ?

Det er nogle slnå sider der er i dette blad, så du
bl iver du nød t i l -  at  b1åde on på næste s ide for at  se
det Banlede sketna.
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lravøfreal6! og laks pr. DeaU.sE
antal [€(ll.nDer

1933 
]  19e9 1990

t havørred/taks
2-
3-
1-
5-

6-10
11- 15
L6-24
21-3 0
31-40

12
33
t7
13
11
23

8
2
0
2

36
18

1
10

3
74

3
3
I
0

52
t4
t7
a
5

15
4
t
0
0

Meallerbe! !6dt faDgst
lavørrede!/ laks Pr. nealfe! 4r2 3,8

110
3r2

son det kah- ses var der nange som kun fangede eD fisk i
1990, og få der fanqede rnange (største antal  16) .  Det
skyldes sikkert  at  der ikke på noqe! t idspunkt var en
nassrv opqång, kun enkel te f isk kon dryssend
igennem. Først  i  ef teråret  korn nogte gode t !Ek,  og nanqe
ftk s ig en stor havørred.

Der nar være talt reget on åt det kun er på A-stykket
han kan fange havørreder, lnen dette er forkert l
I en våd eftersonher 09 efrerår son i 1990, er hjortwad
å et frenragende hawørredvand, det kunne et af wor:es
yngere B-:nedlenmer bewise ved at fange 14 store
havørreder her sidste sonhe!,

Bemærkelsesværdige fangster m.m.
År.et blev det hidtit bedste lakseår, rler btev fanqet 12
Iaxs,  5 i  Ribe å,  5 i  cetså (1) oq 2 i  Fradså. r ,åksene
vår geherel t  større end rrdl iger a-,  ?5 cn . r  gennehsnj t
ned de. srørste på 95 ca og ?,4 k9,

store cedd.t  dukker op hver år,  de bt iver al t ld fanget i
tLaj- juni ,  ef ter  de har overståer qydeningen, på åerte
t idspunkr_er de rest  sul lne 09 neme år ra;ge.
To s!k.  på 100 cl l ) ,  7,5 kq og 5,5 kg er noleret  i  fanqs!-
rapporterne. Fen mon cter ikke er tdnoe! f lere ?
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EavgååD.tå RcgDbu!ølr€atdr (ateelheåd) er nogle pragtf ulde
f isk at  fange, der skal  ) .edes langt ef ter  rnere v i l i le
fighter. At det også er nogle af de bedste spisefisk 9ør
dem ikke nindre interessante.
Det e! kun 4 slk der er noteret i fangstrapporterne, det
tror jeg er for Udt, der er utvivlsoht fanget en del
f lere,  især i  apr i t .
Fanger du regnbueørreder større end 40-45 cn er de! nok
eo havgående, så skr iv den på din fangslrappor l  I

Enkelte sD.Dl.er fanges on foråret oq efteråret, nen vi
wil. nok aldrig kome ti1 at fange nange af den da ale
først konmer op på qydepladserne i nov/dec og 9år
tilbagå !i1 vesteråen/vadehavet allerede I febuar/Earts.
De store snæbelyngel udsætnlnqer Ribe ant har gennenfølt
de s idste 4 år i  Ribe vesterå nu giver resul tater.
veal elfiskeri efter havørreder i vesteråen i decenber
nåned, var der så nange s.æb1e! at vi på nogle stræknin-
qer opgav at elfiske. I{ver gang elektroclen rørte vandet
kon 2o-30, ja måske hel t  op t i l  1oo snæbler t iL
ovel f laden på en gang.
Ribe ants undersøgelse af  gydebestanden dec. 1990 viste
at Ejortvad å nu en af snabtens viqtiqste ynglepladser.
snæbelbestanden i Ribe å systenet er nu neget stor 09
tæILer inange tusinde kønsnodne fisk, så forhåbentlig vil
den weclbtive at vare talrj.g frenower.

Bakor!.delD€ har vi åf pladshensyn ladet udgå a!
fangstrapporten bag på girokortet. nen det b€tyder ikke
at de ikke skal nævnes. skriv den endelig på under
rrbenærkelsværdiqe fangster,r hvis du fanger no91e store.

Et nedlen har fanget hogle store bakør€der i Ejortvad å,
det skal be!'ærkes at det er vildfisk ikke slatn6 put &

o--------- -0-------- - -0-------- - - -0-------- -0-------- - -0

Når du skal  udfy lde din fanqslrappor!  for  1991 så skr iv
alle fanqster der ikke er havørreder eller all'indelige
snå bækørreder/regnbueørreder på, vi vj.I gerne høre on
stole skål16r, kDud.!, Å1. bækøE!eds!, regDbueørrade!
eller nåske den første stalliDg - hven fanger den ? ?
- skr iv den al le på næste ganq.

' - - - - - - -  a l , IaD i rsas€n --



FORAR APRIL 1991
så fik winteren da ende og v1 kon atter igang.
Eøj vandstand, regn o9 syal-vestenvind sidst i ndts gav gode
fiskeforhold d. I april. Forst€ dag var også nødt ned stor
spendins, da vejret den sids!€ uge havde veret optiDalt til at
drive de iørste opgaDser op I å6n.

Fisk var de! også nange åf, hen det va! sDalle (nedgænqe!)
næsten al le såbren, dog siqer rygt€rne åt  der blev !ånget 3 qode
opgænge!,  a l le f isk på 4-5 kg l ied en Iængde på ohkr inq ?o cn.

Det var desvere nosle der ikk6 kunne se forsket på e. Iang tynd
nedgænger og en opgænqer, selvon opgængeren vejer 50-100 I nere,
end nedgængeren.
Den nest alnindelig koMentår jeE h@rte når jeq qjorde opnærksoD
på at det var en nedgænger vår, rdet kan da ikke være en snal,
deD er jo blank og har Iøse skel t r .
A! !e nedgænger er blånke oq !år tøse skæ] i  apr i l  måned, ctet
sker autosåtrsk før de går ucl .  De Eanle skiMelsår bl iver 1a9c,
oq a]le de skæl der va! faldet å! siden de kon op i åen, bliver
erstattet ded nye blanke 1øse skEl.
Flsken har således fåe! s in sotvblanke njaqtdraqtr  t i lbaqe, og
er para! tiL at 9å j. bave! 09 æde ig€n.
En nedgænqer som e! blevet bLånk i åen, har en stor chance fo.
at overleve det n*ste halve år, i.ndtir den fåi sin kondition
tilbase og deh skal på sydevåndlinq isen. I åen har den jo
overlevet a1le de fare o9 sygcloMe den kan få, så den eDeste
atvorliqe fjende den har nq er nennesket.

gwis du i april tager en snal på 70 co vil den veje ca 3-3,5 kgt
kodet er gråt og vandet, slag€n er son opblødte aviser: ned lidt
harsk f iskeol ie.
Den same f isk v i1 nå! deD koMer t i lbaqe t i l  åeh i  iut i -
seplenbe! efrer 3-5 nåneder t  håve!,  v€re cå- so m oq vej ;6- l
kg, kødkvaliteten vi] væle neg€t fin og shagen perfekt.
Det er ikl(e sikkert at det er d19 deE fanger den, nen fisken vil
altigeveL repræsentere en slor vældi, både son avlsnateriate,
son fiskekod os i sportstig opLevetse for den son nåske er så
heldig at  fange den.
Derfor Cång de neclgænger du vr1,  t ren qenudsæt den igen.
Iøvrigt er nedgænger tolalfrede! I Flbe spoltsfiskerforening ! !

No91e dage efte! prenielen bt€v d6t nbesktdt" vejr iqen. Da vah-
det atter begyndte at falde, vår de sldste nedgænger ude og de!
var koMet et stort træk opgånger. I de følgende dage viste det
siq at det var det stølste aprir-træk i nanqe år, så i daqene
fra d, 6-10 april 1øb ryglerne heget stærkt, der blev fisket og
der blev fanget hange gode ! isk,
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svormanqe der btåv fanset veal Jeq ikke. ften l nin bekendlgkåbs-
kreds blev fanget 9 opqænger i !øLgende størE61se:

51 cn 1,6 k9,  5S cn 2,7 h9, 51 cb 3,5 k9,  66 cn 4,0 k9,
'? c 4,5 kg,  75 ce 6,0 kg,  76 c4 6,0 k9,  79 cb 7t0 kg,

8l  cb 6,1 l<9.

Nogle w råsj(e undre sig over h@rfor dler er opg.nger så
tld.ligt. og hvordan kan de vEr6 så fede hvls ale ha! veret oppe
åt gyde få nåneater før.

Det er foldl åt de fisk de! koirier nu ikke har vere! oDD. at
gyal€ s idsle v inter,  c ler  er  !o typer.

1) Forsteganqswder sor ikxe l(ån wente til sohDer Ded ae kome
op, det se! wi isar i n de vinter hvor de voxEer hele winteren,
og tåledes når d€n støEelse d€ er "prograneret" tir noget tor.
Det er de nindste af opgænq€rnå, norhalt eE d. under 65-70 c[ og
hå! oPhotdt  s iE ca. 2 år i  have!.

2) De største på ?O-35 cE e! såkaldte ov.r6prin9er, dv6 åt de
j.Kkå har vdet oppe at gyde uldcte vinter, !€n delinod vlhteren
for soD ca. 50-55 cb- fisk. De har sidste vlnte. ooholdt si.o
långt t i l  havs o9 ko@er nu tr lbåge t i l  åen et t*  r l r r /z år i
håv.t. hwor de har $owset i f€de sitd oq tobiser.
D.tfor er de så lede !

overspringerne er en sjeldån 09 unik havørreiltt?e der kun er
ålnindelig i ale Etørsle og b.dEle danske håvørredvandløb, soh
slnested å, Karup å, valde å. Kongeå, Ribe t, BEedeå, vidteå o6v.
D€t er såme Eype fisk vi flnd€! i de b€rorte svenske vanalløb
lorrus å 09 ED å. den her €r de Dese! fed€r end i Ribe å, fordi
d. r|.nest kun spiser fede ø3tersø-sild.

HvlE du vit bør. oll din fisks Llvshistorlå er du velkonngn tit
åt 6ende en sk-Iprøve til nj.E, nen jeg skaL vldle hvornår oE hvor
den er faDqet, 1-n9de i cn. vEgten, køn og gelne on det vår en
b1ånl eLler farvet fisk.

Fortsåt  godt f isker l  11991

Åt1an Jenaen ---
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Snæbe I :
Hvad or dst for en. fisl.?

slår mat! op i "Dansk sportsf isker Leksikon", sor| l
jeg er den lykkelige ejer af et eksemplar af, så
står der: snæbel: den atidssnutlede forn af helt.
Se: he l t .
Lidt skuffet f inder nan 9å bind 3, hvor nan slår
op under "helt", og her får nan en oveffaskelse.
Godt og vel 6 tatskrevne sider er der at læse o|h
denne f lsk, og derefter folger 6 l igeså tatskrevne
sider om, hvordan maD fanger denne figk. Paradok-
salt her hvor vi ved, at den er totalfredet.
En f isk, der får så megen omtale i  et leksikon nå
have haft en 1an9t storre betlrdning før, end den
har nu.

etop dette er t i l fældet - endog i hdj grad.
Snæbelen f, indes kun gaoske få steder son vtldf isk,
men 1i9e så dygtige, som mennesker er t i l  at dde-
lægge, l ige så dygtige er nogfle rnennesker t i l  at
hjælpe, der hvor Daturen er bukket under for
pressret.
I næsto nuftmer af bladet vi1 jeg prove at sarnle
l idt om helt og s!æbel, o9 har a1u noget, du.tror,
at Jeq kan bruge, så send det t i l  mig.
Jeg ved godt, åt vl hovedsagelig er en havdrred/
lakse-foroning, men vl bCr også vide, at f isk son
snæbel, helt,  r€gnbue og især bækdrred er lakse-
f isk, der Jo kendes på fedtf innen l lge foran hale-
f innen.
Forresten er err bækCrred ikke blot i familie ned
en havdrred, det er sanme fist i 2 forskelliqe
stadier.
Og endnu 9t " forresteD" ,
EIl regnbueørred, der har været t i l  havs en tur,
skulle du se at få aftalt et m6de ned.
Jeg har faiget een af slagsen. Jeg troede på 15 -
20 pund, og jeg f ik en f ight, som ikke kan
sammenllgnes med noget, jgg har oplevet sammen med
eD havCrred. Det var en kort kafip - måsko 15 trritt.,
ne! jegr glor||'|ter den aldrlg. Hvor stor den var?
H6lt n0ja9ti9 2.650 gram eller godt og wsl 5 pund.
Dynamit alt sammen!. Så husk at lave aftalen! ! !

Frolr4l-
I  z.



Postbesørget blad 59753
6/60 Bibe

{11 ASA
OTSEN BENT
HøJVEJ 4
6s10 6RAM


