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f  i  skeRI BEt r-a.g t  r t  i  r te;er-

l i{edlensblad f or RIBE SPORTSFISKERFORENING,
Redaktion Holger sørensen og infornationsud-
valget.
Eftert ryk kun med foreninSens t i l ladeIse,

H\zerrr ea- Lr \z errt ?
Formand: Bent Skj ødt
G1 .  Åvej  18,  6750 Ribe 75-420990
Næstf  ornand: Finn Si lbe?
Holmevej  10, 6760 nibe 75-424642
Kå srercr:  l ln l  qFr (øtrensen

Plougsvadvej  35,  6683 Føv1ing 75-43s29I
Bestyrelsesnedlen: K. E. Krautwald
Brandrupvej  26,  6000 Kolding 75-568221
Bestyrelsesnedlen: Peter Thonsen
Lærkevanret  13, 6?60 Ribe 75-420954
Bestyrel sesnedl en: Bent Nisseri
Kal tof tvej  1,  Årup, 5510 Gram 14-820621
Bestyrelsesmedlem: Poul  Er ik Nielsen
Kaj Munksvej  4,  6000 Koldina ?5-521381
Supp: Knud Erik Jensen
Tornskadevæn8et 5, 6750 Ribe 15-422296
Tilnelding nye B-&edlenner i
Morten DahI Hansen
Hi. l lerupvej  30,  6760 Ribe 75-423609
Konsulent for  mi l jø og udsætninBer:

.  Bent Olsen, Højvej  4,  6510 Gran 74-821550
A1lan Jensen, Bredesl ippe 3,  Ribe 75-410359
Fisker ikontrol lører er :
Bestyrel sesEedlennerne se oveofor
John Tost i ,  Esbjerg 75-L22521
Benned Hedeaaard, Ribe 75-423324
.T, 'n i^r . få- l  i  nr6- '

Allan Dinesen, Ribe 75-424527
Kiqr Nicolai .sen, Ribe 15-445667
Tabte e11er fundne sager:
Ring t i1 foroanden el1er t iL Peter Thoosen
Ti lmeldin8 af  "pokal  f  isk"
Poul  Er ik Niel  Ben
Kaj Mu$ksvej  4,  6000 Koldin€ 75521381
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GENERALF6nsa*t l  t rvc

Rlbe sportsf lEkerforenlng afholder ordin&r
generalforsanl ln8 1ørdag den 21. noventer kl,
14,  oo i

KVICKLYS CAFETERIA i RIBE

Såve1 A- som B-medlenmer har adgant.

DAGSORDEN

1. Valg af  d Lr I  tent

2. FornandenB beretnint
herunder nyt fra laksefonden og juniorerne.

3. Kassererens beretnint

4.  Valg t i1 be6tyrelae n.rn.
på valg er:
Best. nedl.Bent Skjødt ønsker ikke genvalt
Best, nedl,Peter ThoDsen codtager genvalg
Supl.  Evald Henr iksen
R€visor Frånk Grø$
Revisor sup1. nyvalg

5. Indkonne forslaS

6. Eventuel t

7. Gule ærter ned t i lbehør,  UMMMMMMMMMMMIII IM I !

All.e A- og B-oedleooer er velkoone

--------Bes t yre l sen------------

NB, Ti l  nye nedlehmer kan oplysea, at  Kvickly
liater i den nordlige ende af det ganle Ribe
ca. 7OO Deter fra hovedveJen.



POI(AI-ER ! !

Poul Erlk aår stadlg og undrer sit  over, at
der lkke er t i lmeldt l lere f isk i  kaoPen oo de
flotte pokalerr soE skal uddeles på teneral-
forsaol lntsdagen. Isar knibei det fra Junio-
rernes s ide.
Du kan nå det endnu,
Indt l l  den 15. 11. oodtaaer Poul  Er lk t l lmel-
dinger af  f isk i  pokaløjened, men har du a1-
lerede fanget en stor krabat,  så r lnt  Btraks.
AdreBae og t1f. nr står på side 2,
Husk at sende sidste års pokaler retur.
[edena jeg sidder og sk.iver dette har en
heldi t  f isker r inEet 08 spurgt  oo eo havørred
på I kt er stor nok t l1 at vinde en pokal på.
Jeg bad ha6 r inge t i l  Poul  E. ik,  ot  nu har
Poul  Er ik r inget og det Eer ud t i l ,  6t  de 8 kg
var "nok".
l len du hår stadiB en chance! !

---- '----Bestyrelsen-----------

NY B_EiEPEI/BSEN:CANT

Genneo f lere år har Morten Dahl Hansen været
B'medlemmernes rBand I bestyrelsen. l lorten har
påtaget s ig en netot  arbejde, der lkke 1lge
havde noget ned B-medlemherne at 8øre' og set
med et  B-medle!0s øjne har hao varetatet  d i6ses
intereBae på bedste v ls,
Nu b1l. xorten snart A-Eed1e!a, oa det kniber
ned t id t i l  foreningsarbejde,
På bestyrelsens 08 på hele foreningens vejne
tak t i l  l lorten for hana lndsats.
Mort€n har selv foreslået en ef ter føI ter ,  og
vi  i  beetyrelsen tror Bå fast  på Morten, at  v i
her I  b ladet v i1 navne, at  det  dreJer s ig on
B-nedlen Arne Christensen. der bor i  Ribe,
De frehmødte B-rnedlemmer er naturl i tvlE ve1-
komne t l1 at  koldne med andre fors låg,
Her har kun B-medleDmerne stenneret.

-_--------Bestyre 1 3en----------
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WAI.G !  t

Alnindel iavtB er det sådan, at  hvis et  be-
6 tyre l  sesoedl  e!0 ikke ønsker genvalg,  aå
koomer bestyrelsen [ed et lorslat t i . l  et nyt
bestyrelsesoedleo, Dette skal  ses på baggrund
af, 6t nante af vore medlenmer lkke kender
hinanden, ot det må derfor v.ere rart for de
lremnødte, at kunne bl j .ve præaenteret for en
kåndidat,  dgr på forhånd er lndforstået qed at
overtaSe det arbejde, der nu engang er at
s idde I  en besty.el3e.
Son det nok er kendt, så ønsker vores forhand
Bent Sk j  ødt lkke tenval t ,
Bestyrelsen foreslar denne gang ALLAN JENSEN.
Al lan Jensen er i  lorvejen kendt af  de f leste
6f os.
I lan er ned I udsatningBarbejdet, hvor hans ud-
dannelse soo biolog er et stort pluds for for-
eningen, ot han er desuden neget aktiv i  Dan-
narks Sport6f  iskerf  orbund.
Al lan v i l  selvfølgel i8 være pa l ige fod ned
6ndre kandidater foreslået a? generalforsan-
l  ingen,

------BeatyrelBeD-------------

I (ONT I  NGENT L993

Genneo mange år €r kontingentet stetet l idt år
€f ter  år .  Vi  v i1 nu prøve nog€t andet:
Vi ved endDu ikke on nedle!0€kont iaSentet t i1
DSF st iaer,  oE gør det det,  så st iger vort
kont inSent t i lsvarende. Det er imidlert id nor-
o61t ukun'  10 -15 kr,  DSFS kont ingent plejer
at st lge, se du kan rol i t t  re6ne ned ootrent
det samne solr l  i  1992,
Oprykkere Då jo,  ud over den lante ventet id,
betale indskud. Det betyder, at en A-senior-
oprykker skal  betale l idt  over 1600,-  kr  det
første år.



WIGTIGT !  !

l ledlemgkorteoe bl iver udsendt nidt i  deceBber

fået di t  kort

er 15. januår

1992.
Rint  t i l  mig,  hvis du ikke har

Sidste ret t id i te indb€tal  ingsdag
1993
Desvæffe er der en del nedleemer, der indbe-
taler kont ingent gel tnem pengeinst i tut  e11er
l itnende.
For nu at 6kare det ud i pap, så er kortet kun
gyldigt ned postva3enest kvitterinS.

---------Holger

UDSÅTNINC AF 1 ÅRS I{ AV ø'RR,EDER.

LtrdaS den 2A.3.L992 blev der af Sanarbejdsud-
valget for  Rlbe Å-systeo Bon et  forBøg udsat
ca. Tooo atk 1 års soolt i f lcerede havørreder I
de to hovedløb i  Å-systetsel .
Fiskene var et reBultåt af LaksefondenB avls-
arbejde ned eoderf isk fra Å-systetret. Yntelen
blev k lekket på Fole Danbrua I  foråret  1991.
Efter yderl igere et års ophold på daobruget,
var f iskene hef i  foråret  1992 nået t i l  en
størrelse på I  gennensni t  17,5 cD og klar t i l
at bl ive sat t l lbate I åen. UdsætninEen at
f iskene blev aon et forsøg på "mundingsudsæt-
nint" foretaget 40 kD opstrøos, henholsdvis i
Nørreåen ved veJbroen syd for ø, Lindet og I
Gjelsåen ved Åbø1, for at de ved udtraknint
t i l  havet bedre kunne bLive påvi .ket  af  åen, I
Bodsætnin8 t i l  de noraale nuDdingsudsetninger,
der foretages ved Kannerslusen i Ribe.
For at  kunne tenkende de udsatte f isk,  b lev de
havør.eder, soD udsattes I Nørreåen Daaket ved
at få bortk l ippet fedt f lnnen. De øvr ige,  der
udsattes i  GJelsåen f ik kl ippet den ene bu8-
f inne .



En del af de darkede f lsk er konststeret at
vefe nået ud i  Vadehavet,  b l  .  a.  ved at  være
observeret  i  erhvervEf isker Gert  Mikkelsens
Aleruser.  En de1 lyst f lekere har meddelt ,  at
de har fantet eksenpla-rer forskell iSe steder
I  Å-systeoet.
Det største ønske med mækningerr a? de udsatte
l isk er at  få en t i lbateseldina om fangst af
havørrederne, når de efter en tur i  havet
vender t i lbate t i l  åen. SAfremt der I  de fø1-
tende år fanges nerkede f lsk,  bedes der Eives
t i lbagemelding on mærknlngs.typen ( fedt f inne-
el1er bugf innekl ippet) ,  on fanast t  idspunktet
og 06 fantststedet. I  den forbindelse vi l  det
være intere3aant at følae, om fiskene aår t i l -
bage t i l  hver s in hovedgren, og hvor Langt op
i systemet d6 når.
l i lbagenelding on fangst af  Eærkede l lsk,  kan
sendes t11 underte8nede kasserer for Samar-
bejdsudval tet  for  Ribe A-systerB,
Venl ig h i  lsen
Jens Uøl1er Uadsen t l t .  74 A2 71 20
K1øvernarken 1,  6510 Grao

EN DEJI- IG DAG !  I  !

Hermed eo 1i11e solBkin€histor ie f ra onsdag
den 12, februar 1992 - iøvriat ikke en sol-
skinsdaa, uen en dat tåge og relativt mørkt
vej f .
Turen var s idst  på ef termiddagen planlagt t i l
et par t imers f iskeri bsg ved rensningsanla-
get.Det startede med den lange 19 fodE f lue-
etang, da der var pænt t rek i  vandet -  eåske
nærkede jet et enkelt nap nedover stykket, nen
ned det vejr fandt jeg spinnestaogen frem og
gik hele stykket. ud t l l  Eurbrokke.ne lgenneE,
På t i lbageveJen oødte je8 et  par f luef iskere,
som ivr igt  fo. ta l te om nåp ot  n istede f isk,  så
Jeg prøvede igen med f lue -  dog uden at  være
superopL in l  st  .



En så stor f isk -  i  Ribe vesterå -
-  utrol  lgt  !

Sink t ip l ine k lasse 11 ot  en chihops eed
store blanke øjne blev serveret ot pludsellS
var der 'rbundhu8".
l lvis det havde været oulitt at ae optagelse på
skjult kamere baterter, vil le der verE noget
at trine af - jet g16d i det fedtede pløre -
oistede hat oa br i l ler  -  Een f lk t l1 s lut
tintene på plads og u,rder kontfol.
Da den t ik ud af  vandet første gang blev det
å 1voi .

i Dannark

Ca. 45 olnutter sene.e Iå den bare der i trts-
eet.  85 cent imeter lang og 6,75 kt  -  e l1er 13
et halvt pund når det skal lyde af noSet - og
så en laks !
Ef ter en stopper og 2 91. dansk kunne j6t  ikke
ret ne6et andet end akynde eit hjee t l1 konen
og vennerne - så vi kunne få en gravø1.
14 dage senere fangede jet en på knap 2 kg og
kon foibi det sted, hvor laksen blev laodet.
Måske skul1e nan prøve----
Da Jeg lagde nin havørred i  gresset for  at  tå
stykket iaenneD så jeg op ad åen, Det der nu
skete var l lge ved st  br inge mig hel t  ud af
fatning. Større end den jet  fångede -  8,  nåske
10 kt .
Den viste s lg I  vandekorpen al lerht jest  2 ne-
ter fra bredden.
Jeg serverede hele iaenkrambut ikken for den +
a1t det løse, men NEJ.
Ian skal jo heller ikke have jaok-pott hver
8ant,
tr 'or ni8 er det en år1ig t l lbåtevendende ople-
velse at tage t i l  Norge og f iske laks - ba.e
det nu lkke bl iver sådån, at man går ot lsenges
hjeo t i l  Ribe Vesterå.
A11an f lk hovedet og skal"prøver - huak det,
hvis du fanger en "aod" f isk -  så får  du ogBå
selv en spondelrde tilbateDeldina - han ved
neol ig en de1 om de sager.



Itvrltt Biaer jeg tsk lor den line Dodtatelse
ean får blandt f i gkeks[merat er . ner &an 6oD
udenbya komer ti l  åen. Det er f int, når ean
sk61 have udvekalet  staldf  iduaer.
Det er nlt indtryk, åt sål!.nge vi kun bruter
f iBkeBtanter,  så kan vl  a ldt | ig tømBe åen.

-Poul E.lk Erlksen, Varde-----

I-O.\/]ENDRI NGER.

Alnindeliavis er det sadan, at de sherndrlnt-
e., aor[ bestyrelsen foreslår på generalforB6n-
l interne bare bl iver vedtaget uden den store
debat,  I  år  er  det de hel t  små t inA, der er pe
protraooet,  men det er Jo general forsanl lngen,
der Bkal  s lge ja e11er nej ,  og det er ot6å
nødvendlt, selv on forslatene ser ud soD bata-
te11er.
Forslaa l .  paragraf  3a:
Nuv6rende tekst i Enhver dansk nand el1er
kvlnde -rndres ti1: Enhver dan6k statsborter -
Begrundelae: Praktisk Nlndrlng,
Foralar 2.  pa' .agrat  3 i  1,  lLnte:
Nuvar€nde tekst :  Forenlngens nedlem6tal  er
350, -ændres ti l : Forenlntens A-medlenBtal er

Be8rundels€: B-oedleoEerne ea også nedlenoer
af RSF, oen nå .io ikke talles ned i de 350. 

q



ForalaA 3.  pa,tagrdf  6t t  2 l
Nuv&rende tekst: l l indst 2 medlemmer af begty-
relsen- -Endres t i l i  Uindst 3 ! [edlenmer åf
bestyrelsen--
Betrundelsei 3 er det største antal af besty-
re16en, der kan konme i  o indretal  .
Fois la i  4,  p6ra6raf  6f ,  3:
Nuv&rende tekst:MindBt 20 af forgningeng red-
leEner-  -6ndres t i l :  l l lndst  35 af  foreningens
A-dedleaner--
Begrundelse: 20 ei lor få, 35 svarer t i1 10
af A-nedlemEerne.

Der er i  a l le 4 foralag tale om prakt iske an-
dringer, ot under forudsætning af at Seneral-
foraanlin8en ikke krcver det, kan forslagene
behandles under et, hvorved vl Bparer t id t i l
andre s ikkert  interessantere enner.
Et interegaant emne er sikkert den nye fersk-
vandsf isker l lov,  nen den er ny,  og det er en
ranoelov, så det er endnu ikke Euligt at svare
på ret neget,

------Bestyrel sen--------------

Genera 1 f ors6d1 i ngens f oa-rrrå,1

Son mange oedlenner ved, så har vi det sådan i
RSF, at kun forslat, der har v6ret med her i
bladet kan vedtages sf general lorsaml lngen.
Sanne general forsaml lnt  kunne forkaste denne
retel ,  men det v i11e først  kunne telde t i1 den
naEte general  forsaol  int .
Herved k4n oan €|on Dedleo hurt igt se, ou der
9r noget nan vi l  8øre hvad nan kan for el ler
imod.
Der er natur l igvis m6nge, der lader s i t  nøje
[led at konstatere, at der ikke er noget aar-
l lgt  på progrannet,  ot  derfor bl lver hjeooe.
Nu er en teneralforsatrl in8 andet end vedta-
1el€e af  nye 1ove. Det er v i t t t t t  for  en be-
styrelse at  hpre,  hvad loedleonerne vi l  -  og
10



ikke vi l ,  Et . f  de gode eksempler herpå er og
var Vesteråen på 199l-general  f  orsaol  in6en.
Bestyrelgen havde sine tanker 08 ideer, oen
hvad nente oedleomerne. Heldigvlg blev gene-
rål forsaml iogen 1991 et  atort  og eniat  ja t i l
det  bestyrelBen havde lagt  op t l1.  Afstem-
nint€n var tsed omkrint 75 for ot 3 - 4 irtrod,
08 det var en skøn afgøre1se. Prøv at  fore-
at i11e dig,  at  resul tatet  havde været 40 for
oA 39 inod?????
lan hører ofte on nedleEnernes sDe samnentr6f
eed ef ter følgende drøftetse af  store sager,  ot
det skal der bestent lkke endreB på, de. er
nåske endog for mange af  os,  der hår alemt åt
en tod snak også er en fangst, n6n kan g166des
ove.. Det er lnidlert id viAtiAt for en besty-
relse, at være oedvidende on, hvad dea snakkea
om ved åen, el lers kan den jo ikke gøre notet
ved det,
General f  orsanl lngen har også i år en hygte-
t ine,  hvor v l  sæ16er aner ikansk lot ter i ,  ud-
deler pokaler o8 meget aere.
De f leate al prcnierDe og al le pokalerne er
gaver fra medlemner og fra Ribe bys forretnln-
ger.  Derfor,  kom t i l  general forsaml ing, det €r
der sagerne skal lagges fren.
Og Bå laver Finn Si lber John Tost i  ot  deres

:r:::__: :_:l: :___:_ ::::__:_,1,,1.: ulu__
FOFIMANDSE!ETRET I\T I I\IG

Det begytrdte
l iat .

så Eodt, Den det endte så dÅr-

Jet mener, dette er en neSet passende indled-
ning på en vurder ing af  årets for løb ved åen,
I  måJ- junl  var der masger af  f lEk i  åen. på
hver tur kunne man se springende f isk, ot
næ6ten på hver tur havde nan føl ina med f isk.
Så koo den hel t  ekstraordinert  tørre sonner



med stor vårne santldig. lred 0 nn nedbør. Ot
efterhånden f ik oan åens f isk opfangede, ot
det blev en sjældenhed at  re jse en f isk.
sant id i t  udvlk lede grøden sig voldsont,  og det
blev vanskel iSt  at  f  iske.
Je8 forstår udmdrket, at folk er blevet fru-
strered€ over de Bange forteves ture t i1 åen.
saotidit ned kunne oan så høre om bundredevia
af havøireder og laks ude i  Veeteråen.
Årsagen t i1 de mant lende f isk er nok f1ere.
Jeg vi l  selv først og frennest skyde skylden
på de høja temperaturer i .  vandet, op t i l  20
grader.  I  så varEt vand vi1 inaen f lak gå op,
Den lave vandstand (fø.st nu er vi ved nornal
sonnervandstand) kan godt have betydet noget,
nen sku11e doa lkke vere af åfgørende betyd-
nint .  I  1982 havde vi  også lav vandfør int ,  den
der kom hele sonneren måsser af  f isk op i
vandsystenet.
I denne t id går der hange f lsk tennen sluserne
he! i  Rlbe, og nogle af  dem når op t l1 A-atyk-
ket,  een vi  nå konstatere,  at  de f leste af  dee
ikke koEtler tennen østeråens jungle af nedgarn
o8 ruser.
Den nye ferskvandsf iskeri 1ov er vedtaget. Den
er en rannelov,  der ef ter følgende skal  uddybes
oed cirkularer,  Vi  mangler endnu disse cirku-
larer, oen jeg ved fra forbundsfornand l logena
Jørtensen, at man arbejder ned dem, og at man
retne. oed at  have de første af  c l rkulGrerne
klar t i l  ikraf t t reden 1.1.  1993.
Mere vi8t igt  den datoen er,  at  man i  udv61get,
der arb€jder ned loven, er hekt eni te oo nogle
for os væsent l i te emner,  neol ig at  der v i l
konne forbud Eod brua af nedgarn i ferske
strømneode vande. Der skal v@re ca 100 Beter
nellen ruserne, der kun må afsperre en tredie-
del af åbredden, og ruseoundinten skal ned på
8O cn, al tså det v i  kalder kasteruser.
Fisker ikontrol len i  Esbjerg v i l  så on nødven-
di t t  konf iskere nogle nedSarn fra østeråen, ot
så vi l  kontrol len køre en prøve6aE iSennen



rets loaskiner iet  f  or  oa,
Son jet skrev i  sidste nummer af "f iakeRIBE-
tragtninter"  har bestyrelsenværet opr!ærksold
på al le nul igheder for  en hurt i tere fJernelse
af nedgarnene fra østeråen, meo vi bl iver nødt
t i l  at alvente cirkularerne.
Vi  har Jo ikke de nanSe beviser på ulovl igt
f iskeri deroppe. At der er anbragt en skov af
rusep@le, kan vi  ikke bruge t i l  nogetr  At  der
fra nund t i l  mund kommer mange udsagn on uhyr-
l ighederne, kan vi  ikke bruge t i l  notet ,  v i
kan kun bruge direkte beviser,  fotos bl .a.
Jeg håber hereed al lerede nu at have besvaret
no8le al de spør8snål, der kunne b1lve rejst
på general -forsanl in8en.
Vi ha. arbeJdet en del med de nye holdepladser
ude ved VeBteråen. De tre pladser nord for  åen
er godk€ndte. Vi mangler nu plådsen ved Store
Cennenskar lng.  Den er godkendt af  Rlbe Amtsråd
og af Fredningsnævnet for Ribe amt.
Men få dåte før k lageff istens udløb atopper
lokalafdelingen af Nåturfredni ' lgsforeningerr
det hele. Sagen skal nu Sennen NatutklaSenev-
net i  København. JeE har fået Dannarka Sports-
f iskerforbund t i l  at  løre sagen for oe, Det eå
de være bedre t i1 end 06.
Jeg kan med nin bedste v i l je ikke se aAdet,
end at bl lerne er bedre anbraSt på vores ho1-
deplads, end de vi l  vl ire ude på den åbne lan-
devej .
Vi har fået ophævet lakselondsaftaleo ned cran
Sportaf iakerforening, således at fonden nu ar-
bejder under rent RSF-regi. Der er nere prak-
t isk med kun en forening bag fonden.
Samarbejdsudvalget for  GJelså-foreningerne har
foreslået en anden fordel ing af  de 42000 stk
snol t ,  som vi  p le jer  at  udsatte ved Kaomerslu-
sen. Der er et forsøt på at få f lere havørre-
der op i Gelsåen, så nogle år frenovel vi l  ud-
sætnin8erne være sådan:
18.O00 stk I  Gjelsåen oven for c je lsbro.
12.000 stk i  Gram å (Nørreåen)



12.000 stk ude ved KanDeralusen.
Vi ha. intet at lndvende tsod et sådant forsø8,
og selv on f iskene eyt. tår længere op i gsy-
stei let, akal de Jo lørgt i tennen vort ooråde.
Dette vi l  Bent Olsen slkkert kobne nærnere ind
på i hans del al beretningen. Bent Olsen vl1
0g6å fortal le oe de udartninger, vi har fore-
taget i  L992, oA l i teledes om de komende ud-
setninger.
Så kan vi  forøvr l8t  byde velkommen t i l  vofe6
bioloa, AI lan JenBen, gon formand for kreds-
vandplejeudvalget for  Rlbe amt.
Det nye statsf isketetn er nu vedtaget og skul-
le t ræde I  kraf t  1,1,1993. Jea vi1 kort  nevne,
at ingen under 18 år e11er over 67 år skal
1øse f  i  sketegn,
Bestyrelsen er eni t  om, at  v i ,  selv on vi  får
konnende udsætnlnSer dskket af f isketeansaf-
gifterne, ikke vi1 foretate en kontingentned-
sættelse. Vi skal have oparbejdet en sttrre
kapital end nu, gA vi kan klare vore store
Veaterå-udg i f ter, selv oD indtægterne et år
skul le svigte,
Jeg vi l .  appelere o|I,  8t oan udviser en korrekt
optræden ved åen. Det kniber med oprydning ef-
ter  a ig,  Vi  v i l  tkke satte af fa ldsspande op
ved åen, fo lk skal  Belv t6ge evt .  af fa ld med
hj en.
Det l igner he1ler lkke notet ,  at  en f isker ef-
ter  forespør8se1 fra en kontrol lør oplyser,  at
han ikke har noget kort ,  nen så al l igevet hår
kortet  ned.
På selve general forEanl lngen vi1 jeg nok on-
tale f lere punkter, lren de navnte områder er
de vt t t igste.
Da jet nu slutter aoD foroand og soo nedleo af
beatyrelsen, v i l  jet  terne sige tak t i l  a l le
[edlemnerne for loyal attt te, Det har været
tart at nærke den poslt lve opbakning.
Sid8te punkt her skal være en opfordring t i l
a1le medleemerne:
L4



Selv oo du evt .  føler dig skuffet  over årets
for løb, b1.a.  f iskeantalsoæssiat ,  så v i1 je8
så starkt ,  som jeg kan, opfordre dig t i l  iaen
næste år at  indløse di t  medlernskort  t i1 Ribe
Sportsf iskerforenlng, Veatereprojektet  aku11e
gerne have f lere år at 1øbe på, før de ende-
l ige resul tatet  kan opgøres, og det kan kun
ske, hvis v i  a l le står sannen og støt ter  for-
enlngen,

Med venl ig hi lsen
BENT SKJøDT

LAKSEFOIYI)ENS t)er-etrr i r \g

Efter ef terå.eta og vinterens arbejde l led
el f isker i  og s i rygning Sladede vi  os a1le t i1
at  sku11e se resul tatet  i  forn af  små, men
stsrke Ribe å havørredyngel, udsat overalt i
åsystemet,
Datoen for udsætningen var fastsat ,  men des-
væ.re f ik Gelsbro Damltrug få dage før udsæt-
ningsdager v i rus.  Det betød i fø1ge af ta lerne
oed veter inærdirektoratet  at  "vore" f isk skul-
1e destrueres- Men da det v iste s ig,  at  havør-
redyngelen heldigvis ikke var smit tet ,  f ik  v i
lov t i l  at udsatte den nedstrønB dambrugene.
Vi  udsatte så 1O5.000 stk for fodret  v i ldf iske-
yngel  .
Den 14, narts 1992 udsatte v i  21.200 stk st t rå
1-års laks f .a Brusgaard (Randers).  Laksene
stanmede I år udelukkende fra Ir land og Skot-
1and. Købet af  laksene blev f inanseret  dels af
vores egen kasse og de13 fra

ABU-GARCIAs " SPARREFI SK "

jea v i1 her benytte le j l iaheden t i1 på a11es
vegne at  takke for dette be1øb.
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Ltrdat den 28. narts vår en god dag for lakse-
fonden, denn€ dag blev de første smolt l f lse-
fede vildhavørredef, der nogenBinde kunstlat
er produkceret i Rlbe å afleveret t i l  Saoar-
bejdsudvaltet for Rl.be åysteo, Fiskene blev
flnneklippet og udsat I å syst€tset.Det dreJede
Big om 7.035 stk.  anol t  k lækket og opvokaet på
Fole Danbrug.
På arund af virus nå vi ikke elfiske i år. Så
for ikke at altve helt hen prøver vi på at få
lat i nogle halvårslaks, sotr I 6ivet fald vil
bl ive udsåt oEkrint novenber.

LAKSErORDEN RLbe Sportsf I åkerforenlng
Bent Ol sen

MERE VA\TD !  !

Forleden vår Fi.nn Silber, vores næstfornand og
jea på be€øt i  EsbJera,  hvor SydvestJysk
Sportsf iske.foreniogs t idl igere formand Erik
Lyhne i Lraft af Blt nuværende nandat i  DSF
havde aranteret et ktk på Rensnlngsanlæg VeEt,
der nok er €t  af  EsbjerSs stol theder.
Det er vel  kendt,  6t  Just  EsbJera var l ldt
€ej ,  da B6n begyndte 6t  indse, at  havet lkke
skulle el1er kunne klare det urensede sptlde-
vånd. Ja, udt.ykket " l idt sej" €r anvendt af
høfl i thedshenayn.

EN, Esbjert er jo en hurt igvoksende by ned et
t l lavarende notto "R6nk dle det gå",  og det
gJorde det se.
Det nye anlat kan klaie spi ldevand fra ne3ten
300,000 enheder, og Eabjerg har i  forveJen en
anl .8,  der er l idt  under halvt  så Btor.
Så nal tge bor der Jo tkke i  EEbjerE, v l l  du
t6nke.
NeJ, nen industr ien €r en faktor,  der overtår
de nenneskell te eed 2 trod 1 , nåBke endog todt
og vel ,



Der er kun et eneste problen, hvor det er nen-
neskenes t i lbøjel i theder, der Siver rensnings-
anlægene probleoer, det er når vi ål lesammen
skal af ned overskudet af fedt fra julet ls gk-
der. Da bl iver ren3nlnt8anlletet snurt ind I
fedt i  marlgder, der kort og godt er utrol ige.
Intet  er  så skidt ,  at  det  ikke er godt for  no-
get, oA fedtet er da også eaoBen Bed vat i
uanede nængder,  kartof fe l6kræ1d oA abledi t to,
hnhn o.s.v en de1 af  6n1æEets grundlag for
dr i f t ,  idet  a l t  det te af taBses i  store tanke,
og gassen bruges t l l  at  lave strøm og varme
ned, og netop atrøm 08 varme er forudsatninger
for aq1ægets dr l f t ,  I  1991 kunne &an endog
sælge strøm.
Fosfor og kvalstof  er  lkke synl iget ,  nen des-
værre er der eeget af  de i  spi ldevandet,
Hert i l  kooner andre etof fer ,  soe he11er ikke
er synl  ige,  nen skadel i te.
I et k,snpeanlæg af åblre tanke puEpes vandet
rundt,  og sanoren oed evt .  t i lsat te stof fer
ordner forslel l ige bakterler næsten alt,  hvad
der er i  vandet, ot det vand, der t i1 slut
bliver IruEI'et ud i llo Butt er pænt og rent og
ifø18e rundviseren er det endog reltere end
loven foreskr iver.
Gif t  er  anlægets fJende nuoner et .  Oo f luer og
bakter ier  er  i  fami l ie skal  vore usagt,  men de
gi f te,  som s1år f luer ot  a l le andre skadedyr
ih jæl,  har den sanne vlrkninS på bakter ier ,  og
døde bakter ier  renser lkke noget son helst .
Man hører nu ot  da kr i t t iske røster om de
rester af forurening, der nu og da smutter her
o8 der,
f ian hører også om t1l f61der,  hvor der smutter
noget uden on rensnlngsanlarSet.
Hvis sådanne uheld Eker, hvor udløbet ender i
en å,  så er den ga1, ot  der er arund t i l  kr i -
t ik ,  men hvor ud1øbet,  sob i  Esbjerg,  ender
langt ude i Ho Bugt, så er pfobleEet ikke
l iaeeyldiat ,  nen do8 af  n lndre betydning, iscr
hvis nan tænker på, at blot for få år siden
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var det nlasten urenset spl ldevand, der pum-
pedeE ud i  bugten, hvor det nu "kun" er ganske
lå t iner årl igt, bvor en voldsoD vedvarende
regn, er 6ky1d i ,  at  a1 kapasi tet  b l iver
arrvendt 08 ikke slef t i l .
Og dot t i1 s1ut.  Byt  f lere renenlngsanlæg ot
udvld deE vi har. Dannark bar nante arbejds-
Løse. Det v i l le være et  meninSsly ldt  arbejde
at bLdrsge t i1 narurens frelse,  så hvorfor
venter v i?

-------- l lolger-

FANGS TRAPPOR,TER

Du har selvfølgel i8 noteret  d ig,  hvl lke f isk
du har fan8et oB hvor de er fantede. Husk at
skrive fengsterne på fangstrapporten der er
bag på di t  g i ro indbetal ingskort .  Det er isar
derfor, at man skal lndbetale sit  oedlemskort
på et  Sanske almindel l t t  posthus, for  så får
foreninten kortet retur, al le andre indbeta-
l ingsDåder duer ikke.
Dio lødEelsdag står også på dit nedlemskort -
doa lkke, hvis du har t ledt  at  oplyse det,
Det betyder, at hvls der på dit kort står den
r iSt l te fødselsdag, så er det i  orden, men
hvis der bare er et  gpørgsmålstegn e11er hvis
det er en forkert  d6to,  så husk l iAe at  skr ive
det r iat l te,  det  let ter  n i t  arbejde metet .

BEDFIø'WET

Norle bedrdvede betrårtninrer fra en turist-
f  isker .

Året 1992 havde
året ,  hvor det
fakt lak skidt .
Vores atorslåede
be en uhindret
Ribe-eByetenets
1a

vi  a l le håbet på skul le bl ive
var så godt,  nen eå blev det

og velDente forsøg på at ska-
optanA t i l  gydepladserne for

havørred og laksestanDe nis-



lykkedee desvtrre.
Det eneste l iskene opnåede var en 1i l1e ekstra
svrnnetur, for så snart de stak anuden ind I
østeråen, s lot  øateråbanden t i1.
Denne bande var i  år  v i rkel ia ef fekt iv,  jo
f lere f lsk -  Jo mere arbeJdede den,
Oa arbejde, det kan den. Kun notle ganske få 3
-4 punds slap ige.nen opsaol ingsstederne. Det
var kun i  det  t id l ige forår,  at  l idt  f lere
slap lten-neo, ttren enhver kan jo fej le engang
inel  letn,
On ikke andet, kan året 1992 bl ive husket, soo
det år, hvo. den nenneskelige Erådighed råede
si t  ubestr idte højdepunkt.
Der vår tot  øvr igt  et  ord,  Jeg hørte f lere
gange, "æ nenbusser". Det tot noget t ld indeD
jeg landt ud af ,  hvad det nul igvis betød. Jeg
tror det er et Jydak udtryk for "øste.å-bande-
ned1entser" .
Det kunne fakt isk vore blevet godt,  hvis 10-
kalpoll t ikerne I Ribe havde v4ret deres op8ave
voksen o8 oeddel t:
"Ribe Sportsf lskerforening h6r nu taget det
store ln i t iat iv at  le je erhvervsf isker i l ik-
kelsens f iskeret for at siker en uhindret op-
Sang at laks ot havørred.
In i t iåt ivet  v i1 bl ive t i1 t1æde for
losal masse nennesker (naturelskere -
f iskere - tur ister o,s.v.  ) ,
Ribe koomune støt ter  dette in l tLat i .v ot
rer så1edes en Justerln8 af f lskeriet I
åen,
Fra tidl. igere tider har Ribe bys borgere m.
f t ,  hart  det  pr iv i let l .un at  måtte hente f isk
ti l et nålti.d mad. Den gaog var redEkåberne
ikke nar aå effektive, son de er ou, hvor man
stort set kan fan8e a1t, hvad der koooer.
Der indføres derfor føl tende pr,  1.1.1993:
Ribe bys borgere har Bon t id l l tere ret  t i l  at
f ieke I  Ribe øaterå nod at  indløse et  årskort
t i l  250.-  kr .

en kol-
aPorts-

indfø-
øater-



Kortet kan erhvervea hos konmunen aaet hoB
byens sportsf orfetnlnter.
De. oe kun fiskes ned aloindellt atang ot
gnøfe.
Re8l€oent for f iskeriet frem€år al korteta
batBlde,
Det indkonne teløb for salg af kort aår tl1
nye udsctninter, rep. af f isket.apFer o.v,
Ribe Kohnune heber herved at have bidr.tet t l l
en fornuft i t  udvik lLnt  i  et  moderne s6mfund. "

Desvarre ser det ikke ud tt l, at de nuverende
lokalpolit ikere er deres opgavE vokgen, så jeg
ser ingen anden udveJ end følgende bedrøvede
forsleg:
ALT UDS,STNINGSARBEJDE AF LAKS OG HAVøRRED
STOPPES OG FA. UIKKELSEN FÅR SIN OPSAILINGSBET
TILBAGE.

Dette v i11e €å betyde, at
set  v i l1e v6re udryddet i
denne periode kunne vi
stal l  ing og brkørred,

begge stanmer st ort
løbet af  ca 3 år,  I
så evt . forsøBe med

Kontin8entet bør holdes på et niveau, så et
pasBende be1øb er t l1 rådiShed t i1 tenetable-
r ing af  1ak€e og bavørredbes tanden, hvls e1ler
når fornuften på et e11er andet t ldspunkt
sej  rer .

i led venl ig nen bedrPvel ig hi1€en
Lei f  Puggaard,

HOLGERS lcemæa-krr  l "  ng !

Det er desvarre . i t t lgt at dgt er sktdt. Det
er otaå r i t t igt ,  at  vore pol i t ikere ikke har
kendt deres besøastid. Havde men lavet 6ports-
f  iskef feg-1er for  40 år s iden, v i11e der næppe
have været reakt ioner på det.  For 20 år s iden
vi l le det stadlS have blevet en " f redel ia 1øs-
20



ning".  For 10 år s iden vi1le der have blevet
stor ståhej  ud af  det ,  Sidste år var det
blevet svært og nu i år på grrensen al umulig.
Gennen snart Lige så nange år er der fra vor
t i1 enhver t id siddende rogering kodBet 1øfter
oo, at  nu skul le den sports l ige s ide af
f isker iet  i  ferskvand have det,  der sku11e
Aøre det t i l  en ef ter t ragtet  sport  uden gener
fra diveree konkurenter.
Der v l11e konne f isketegn, Der v i1 le koEoe en
ny ferskvandsf iaker i lov.  Der v i1 le komne for-
bud nod selvfangende redskaber i  strømheflde
vand. Løfterne var oange -  og for lokkende.
Så endel ig -  ef ter  skæ1d ud fra a1le s ider -
kom det.  Det hele på en gang.
Nu bl iver det op t i1 os at  sørge for,  at  loven
overholdes, og der er kun een mulighed. Vi må
hente f isker ikontrol len l ige så t i t  v i  har
bevis for  u l  ov l  igheder.
Danskere er normalt  lovlydige borgere,  så oon
ikke vi kan regne tBed, at selv "a nenbusBer"
vi l  ret te s ia ef ter  dansk 1ov,
Iøvrige en slutbenærkning. Jeg ved, at der er
f lere at  de Lokale Ribe-pol i t ikere,  der er på
vores s ide. og der b1 iver f lere og f lere
efter-hånden som vi med fornuft iSe argumenter
oplyser om vor syn på sagen. Desværre var de
oplysninger Ribe komnune f ik før i  t lden
preget af  meged eSoisme. Vl  har fakt isk så
nange gode argumentert  at  v i  s let  ikke behøver
at bruge de dår1iAe.

---------Hol ger

JIJNIORERNE

Juniorerne er startet  på v intersæsonen, og de!
er som sedvanl iA fu ld drøn på. Vi  kan v6re
oeget t lade for,  at  juniorerne ikke er hel t  så
ernergiske ved åen so& når der skal bygges
stsenger bl ink og heaet andet,  Vi  voksne kan
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g16de os over, at det i  meget høj grad er unge
mennesker med den rette holdnirg t i1 naturen,
vi "uddanner". Vore e11ers så udnerkede nenln-
ger om f .  eks.  østeråen bl iver t i1 søndags-
skolesnak i  forhold t i1 ungdonsafdel  inSens
nreninter. Godt det sanne, aå er der da noget
at  bygge videre på.
Det v i l le være et  stort  p1ud6, hvis v i  f ik
endnu f lere 1oka1e Juniorer,  Deato f lere der
er desto større påvirkning har de på by€ns
øvr ige un6do!r ,  og v i  kan da godt nævne, at  for
de unge under 15 år ei det endog ganske bi l-
l igt  at  være nedlem i  Ribe Sportsf iskerfore-
nlng. Pr lsen er for  et  hel t  år  kun godt 200
kr,  og for  dette beLøb får man:

Ret t i1 at  f iake i  Ribe Veste.å

Ret t i1 at  f iake i  Tved å også kaldet Nøre-
åen.

Ret t i1 at  f iske i  Gjelså f ra Gjelsbro t i1
Itunervad bro n@sten nede ved Åbenrå,

Ret t i I  at deltage i ForeninSens vinterjunior-
arbejde, med masser af  mul igheder,

" SPORTSFISKEREN" et interessant blad fra Dan-
oarks Sport s f I  skerf orbund Ded tsasser af
t i lbud.

Foreningens medlehsblad

Tag bare din kaomerat
hobby, son glader os fra
90.

"  f  lskeRlBEtragtnlnser.

med, det er en sund
3 år og op t i1 nindst




