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RedaKion: Arne Christensen og bladudvalget
eftenryk; også i uddrag, kun med foreningens skriftlige tilladelse.

Formand: Finn Si lber Holmevei l0.6760 Ribe 75124642
Næstformand: Peter Thomsen Lærkevænget '13, 6760 Ribe 754209 54
Kasserer: Holger Sørensen Vestergade 31, 6771 Gredsledbro 75.43 20 95
gestyrelgesmodlemr Arne Christemen, Degnevej 23, 6760 Rlbe 75 44 52 31
Eestr€fsesmedfem: Knud Erik Jensen Tomskadev. 5 6760 Rbe 7542 2296
Eestrefsesmedlem: Holger Løhndorf Anemonevel6, Nustrup 7447 1491
gæiyrelsesmedlem: l(im Nicolai3en V. Vedstedvej 16, 6760 Ribe 75-44 56 67
't- suppleant John schmidt, ø. vedstedvej 26 c, 6760 Ribe 75-42-2034
B-iedfemsrepr: Søren Christensen Grønnegade 16, 6760 Rib€ 754219 A2
Formand laksefonden: Arne Christensen Deqnetoftevel 23 Ribe 75-{4 52 31
Juniorfeder: Allan Dinesen Nipsvej23 , 6760 Ribe 7542 4409
Junio eder: Søren Kirkegaard LøvsangeNænget 17, 6760 R be 75 422018
Juniorleder: Ktåus Karlsen Alsbrovej 2, Selstrup, 6740 Branmlng 75-10 14 36
Opsynskordinator: John Schmidt Ø Vedst€dvei 26 C, 6760 Ribe 75-42 20 38
Tahte/fundne sager: Peter Thomsen Lærkevænget 13,6760 Ribe 75-420954

Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening
A I I e h e n ven al e k e I b ecte s rcltet t I I u al va t g sfo r m æn d en e, (u n cte rs'/eget)

Udvalget ror arbejde ved åen: E9!9LII9D!9!, Knud E Jensen, Holger Løhndorf,

Fiskepleje og ud8ætningsudvatgetr Lakselonden med formand Arne Christensen
Eladudvalget Arne Christensen, Holger Sørcnsen, søren Chrjstensen Kjm
Nicolaisen.
KontråKudvalget: egel]Ig!!!g! Finn Silber og Knud E x Jensen,
Juniorudvålget: Ej!!:gtDgI 09 Allan Dinesen
Vesteråudvålgel: F nn Silber og Peier Thomsen
Dagkortudvalgetr (salg og drsirlbution) 6ru!Ll-J9!!9q Arr,e Chistensen og No ger
Sørensen.
Pokaler: (Tilmelding åf fangste4 !9lg9L!gII!94
Våndplejeudvålg: tlqlgeltøllll9ll09 Kim Nicolaisen

Fiskeriopsyn:John Schmidt. koordinator 75-42 20 38

Konlrolløreri
Bent Olsen
Poul Erik Nielsen
Bent Nissen
Erling Skjødt
Bjat|'€ Sonnichsen

74 82 1550 Finn silber 75-42-4642
75-5213a1 Peter-homsen t5-42-49-54
74-82 06 27 Knud rnk Jensen 75-42.22.J6
75452904 christian Winkler 74-82 31 53
74-A2 2A 36



Generalforsamling
1997

Ribe Sportsfiskerforening afholder
ordinær generalforsaml ing

lørdag den 15. marts 1997 kl 14oo
i Kvickly" Cafeteria i Ribe

Dagsorden iflg. lovene:
'1. Fremlaeggelse og vedtagelse af forretningsorden'
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning (herunder laksefond og junioftfcl.)

4. Kassererens beretning,
5. Indkomneforslag (læs her ibladet)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmeri og suppleanter.
På valg er:
bestyrelsesmedlem Holger Løhndorf, modtager genvalg
bestyrelsesmedlem Kim Nicolaisen, modtager genvalg
formand Finn Silber, afgår, modtager ikke gervalg
bestyreslessuppl. nyvalg (2 mand vælges ud af min. 3)
B-medlemsrepr, Søren Christensen, modtager genvalg

7. Eventuelt,

Gule ærter, gode som sædvanlig ca. 55,- kr

PS:
Du finder Kvickly ved den nordlige indkørsel ti l det gamle Ribe.
Forretningen Kvickly lukker ki 1300, dørene åbnes ca. '1330.

Husk medlemskortet og dette blad



Formandsberetning
Ja. så er det atlertid for at afgive beretning for et år der er gået i foren;ngen.
Jeg vil her komme ind på en hel del punkter, som vi har beskæftiget os med
ibestyrelsen og arbejdet ned i udvalgene. Vi haf.lraditionen tro åfholdi
bestyrelsesaøder c:|. en gang i kvartalet, def udovef har de forskellige
udvalg så igen haft deres skalvisige daglige dont.
Ellers må vi hellere starle m€d al konstatere, at d€l forgangne år har været
elendigt, hvsd fiskedet ångik.
Arsageme kan være mange. Mon ikke den manglende nedbør, med en
demf følgende lav vandsland, kan lillægges en sior del af skylden? Og det i
hele åsystemel.
På A-stykkel har der virkelig ikke væIet noget al råbe hura for. Tænk blot
hvof godt fiskedel var året før. Store dele af strækningen umuliggjorde også
fiskeri på gtund af kEfiig grødevækst. Jeg lmr også nok, del var lidt spild af
tid at fiske på det tidspunkl, (sommeren) da der så godi som åldrig blev set
€n fisk. Bestyrelsen har da oqså flere gånge værel i dialog med amlet, for at
få de,-n til at se på {orholdene, men de mener altså ikke, at der skal slås
grøde. I øvdql henviserjeg til åmtels breve
I Vesleråen var det også helt grefl m6d vandsitanden, mån haf snart ikke i
mands minde set vandet så lavt. Fisken kunne ikke komme hen tiltråDp€me
ved Skibbroen. Længere ude i åen gik køeme og vadede midi ede iåen, og
sejlads var også helt umulig. Detle fik foreningen til sammen med Ribe
Sejlklub at retle henvendelse lil både aml og kommune om al være med til
forsøg på at hæve vandstanden
Når så portene vef lukkede, h,evede man de undeEte skodder således, at
der kom hawand ind, og derved kunne man så hæve vandstanden indenfor.
Det hjelp nu ikke helt inde ved byen, men var mærkbar længere ude.
Resultalel af forsøget bliver fremtagl ved et evåluercnde møde 25.2. d.å.
Foreningen lrør dog støtie et hved forsøg på ai øge vandstanden
ive$eråen, når blot det er biologisk foÆvarligl.
Hvor dårligl det har været i Vesteråen kan jo også aflæses i kortsalget
Dea blivea nu etablerel overgang mellem gennemskæringeme. Arbejdel star-
ter uge i '14. Samtidig har vi forsøgt at lave trinovercang ved diverse hegn.
Ved Gert [.,likkelsen haf vi nu også fået Slampemølleåen med i lejemålet.
Det er ikke for at drive fiskeri. men så har vi alle vendløb ind til alle
opstemnanger Vi kan kornrolleae ved turbinen, og va slår nok bedre, når der
skal snåkkes bedre opgångsforfiold for fisken.
Vesteråen haa atter væaet mmmen om en velbesøgt og veltilreltelagt
KOnKUrGnCe.
Foreninoen sløtter også en vestlig omfartsvej, (rute 11) det vil give bedre P.
fo.hold ved Ringvejsbroen, o9 så håber vide på, al de. såmtidig "kigges' på
den ganrie å-slynge, det kunne de passende snuppe samtidig med. Her er
forbundet sal på sagen, da det er repfæsenteret i NåturfoNaltningsudvalget,
hvorder ligger en del pengo til natu€enopaetning.
Foftundet har også værel sat på sagen omkring Vadehavsplanen, hvi! der



skulle dukke noget op omkring feerdsel på de hedede arcaler, selv om det
nu visersig at disse planer erskrinlagt.
F|e forbundel ef der også lagt op til en ny struktur i Danma*s
Sporlsfiskerforbund. En af de ma*anteste er at give lokalforcningerne de
difekte magt til at vælge fo$undets ledelse. Dette ved ai enhver forening får
stemmevægl og repræsentation på kongrcssen efter størelse således, at
der tildeles 1 stemme pr påbegyndt 100 medlemmef. Detle v:l sige, at RSF,
som den tredie største forening kan stille ved kongressen med 7 - I
mandaler Bladel Sportsflskeaen har fået støre volumen og rnå siges at
være er godl blad.
Arbejdel vedrørende klubhus er ikke skrinlagt, men et andel alternativ er
ligesom dukket op. Det drejer sig om ejendommen skråt ovea fof Benl
Nissen på Kåltoftevej. Beslyrelsen aabejder med sågen, enten som lejemå'
eller køb, hvis det kan lade sig gørc. Der ligger en del muligheder i det.
Vandløbsregulativel ef endnu ikke gjort færdi9. Det er nok et spørgsmå1, om
der vil være forståelse fra Sønderjyllands Ami om at kanosejladsen skal
sloppe ved dambruget for dereftea at fodsætte længere nedstføms.
Bestyrelsen er klar med sine argumenter om et total forbud eller en megel
køftig begrænsning af sejladsen.
Al den gøde besværliggør jo sejlads og umuliggør fiskeri. Skal vi vælge
melle'n pest og koleral Vi bl iver ikke lr i  lor både sejlaos og grøde.
Opsynsmændene har værc1 ude "med snørcn", 73 konlaolture er det blevet
til. hvor ialt 488 oersoner er blevel kontrcllercl. Det store sammenstøct håf
der ikke væ.et, men der blev udstedl 10 stk. 200,00 kf. kort.
Sammenslutningens økonomi er atter blevet stabiliseret. Selv om 2
foreninger her meldt sio ud, fobliver kontingentet uændret. Ellerc intet
seerligl nyt derfra, udover ai ko.tsålqet heller ikke der kunne holde budgettet.
Fra Såmart€jdsudvalget er der at berette at udsætningen af fisk er sket i
henhold til udsætningsplanen, der har værct gengivet her i bladet.
Vores egen laksefond har el-fisket med stor succes. For første gang fik man
opfisket den lil,adte mængde rogn, 33 latef, + det der gåf på Gelsbfo
Dambrug, som ertaget f€ fisk i fælden.
Desværre gik alt avlsmaterialet tabt, da en påkrævet jodbehandling af
æggene ikke fodøb, som den skulle. Ærgerl igt l  Så atter iår må S:U: ud for
at hente/bestille VAREN. Ligeså har man atter bedt Søndeiylland om al se
på grødeopsamleren ved Hareby Bro-
Det ligger også til at laksehandlingsplanen fortsættef yderligere 3 år.
Jeg hår her været igennem en del punkler af åfeis bereining, som nok bliver
,mere uddybel på generalforsamlingen.
Så her til sidst en tak til dem, som i stort og smål haf vilkel for forcningen.
En lak til lodsejerne og til pressen for god omtale og til den øvrige bestyrelse
for de sidsle års samarbejde og tak til myndighederne og dambrugsejefe for
godt samarbejde.
Finn Silber
Formand



Fejl på Dedhmskort€t
Fiskeriet på den nederste del af Nørreåer fra b.o€n ved Netto

Nørremad$vej nedstrøms til piletr&et ved udløb€t i Vcsteråea er
åben for fiskeri fra d-I6 -januar-til 15 november for Ritr
q)ortslisketforenin gs medlemrner

Artiklen : Laksefisk i Ribe A
har vi vedigst fået lov til at efter trykke med uddrag fra bladet
"Dyk" oktober .
Gergivef med tilladelse om kildeangivelse samt d formanda for
Ribe Dykkcrklub

Tekst os foto: Jan Sunzeraver

Klubaftender hver mandag aften kl. 7.fi)
Xibe cportrfldrcrforcning hrr n[ holdt til i ipejderhytte! c8.
md.. IH cr frktfuk tået |Deget 6ra, og der er en del ænerLcr
hvei mrndsg, me|t yi ville genc .t Dogle trere vilb legge
forSi til en god snak og en kop k tle ved brændeovnen, eller
for !t lætl st binde fluer mArke komrne med lve kieGr til
truebladirg rfiske helt andtt ldeer til hvsd vi rkal lave



Til FiskeAIBlt gg.hinget

D.. g€ngiv.E hc! 2 svEokrivelaer f.a Rlbc rnt.

totuledlget at h.!e€ndå1r6 t1l aht€! ad.. bl,a. asdeforholdendå på

på Å. åtykk.t.

Den en6 henvånd€I3€ €r åf.3ndt frå John Toåtl. Emnen måd NAVNENE Då

en !.1*. lodsoje.e.

Den uder år h.nvendelg€ lrå R1bå spo.t8fidkerforenlng v/ fio1eår Løndo.t,

b1.å, aåd ko..eåpondsæ! tålef6n, død.. på libe ]1!t aånl f.ll.s beaigtigelEe

Disae skltvelB€r g€ngtv€s h€!n.d for tlke at tade John t.stits indlas i

wo.e6 bråd stå aIene.

Der er ved tler€ relltghoder blevet på1agt bestyrelsen at trtå gjort

nog€t v€d lolholdend.| på a. 6tykket. os€å ei gjort r de!

udst!.kntng d€t er nuUgt. Dct viser svåret f!å Antet ogEå tyiteligt.

Det viå6r og3å Artetu holtttnt til dtalto Etykk€: åt d.t s! et hålt 6!!c1.1t

aod! oe uikt ysdl.bE-6tnk .iå! l|(r. flnd6. ndhg. af I 1d6et, Det d oggå

noa.t v@a tdølng å1t1d hs vld.i oe @lts.t. F..k6. udæ! vt f1.k.!1!t

I b.Srdaet o[faa t lolhold tl,1 iedt.esitåtl.t.

D.! bllver tpu.gt lw.! ldbqd.t.r hrnr. t it6nn€ .ag. Sådm€ såA.! kr!$

lok.lt v.tl Eolv€ fo!€nlnA.n ol taffi6 Ant€)c.ds.nE vddpl.lddvå1a.

Jol ell gir Jolh Toatt r.t I åt kåeaejlådsa I .tn nuv.Fnd. fom æ d

4n DlaA.. Xm då d.! dahu ilL e vedtsg.t .t 6.llådsætu1åttv !! d.t

it lAe lovm tU *JIådE på vsdleb hvo! d.r lkk€ o 1.v.t

r.aulativ. oa no! lkkc a.atyHrots iftn b.akåff.hhed" &ot@ æaet Rtrtkt

ind t biltådet når d.r !u Ekål låvs. E.l1ait.æeu1åt1v. Dlt er I hrett-

tilfrld. et åf bcBttæe16.na æam€nt6r on et 1kk6 total toibud lor 6ej1åitE,

Bå.!..Jlåds de! .! @a.t n g.t b.g!mE.t. D€ttå 6kål oAEl åæ I ty!!t

åf hv.!t b.græ.d. ltEk€!i.-

tit €1ut nå vl huk. at @tatte 6tyl.,ko €i cå. 6 kr. I*it. tiår vt så .e. på

vo! n get ft6k€vsd vt hd tlI !ådtah€d 1 forånlnAs e! ali lkke .ort.

Et A. red1€6 hæ alt i a1t 66 kn. v&d1øb tl1 rådished, et B. iedler noget

nin.t.6. Vtnit, wej. og ktlnåttgk. forhotd kan wi ikke gøle roset wed.

og €a ra al b.ll.r lkke at6m. " tutroNÅRlT x 1995.

7
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6700 EsbjerE

vedr.: Grødesrerrnq, GeIs Å-

I blev åt 21. augllt 1995 gø! De opre.ksoe på følqcnde plobleher.

-  A!  q i r  gennelr  de s idsie 4-s å!  hdr Eret  en Lr. l tågende va\sL
år lMoeruhge! tsv@Encle våndaks) j  6et5 A r !å Getsbro
dålbrug og ucl ril Sraunaqer b!o.

: Den 
-øgede 

grødevatst .€dføler en folsuryning åf de ånere
åreale!, til gene fo! bl,a. tysrfisrernei feråser tanq åen.

-  At  Hbdetugelne har b.ed( s ig på b.^ostning at  åndre d! te! ,
soD f .  eks.  vånd!ånunkl€r-

Der ånføles I øvr19t sob en fiuliqhed, å! qen øqecie o!øde-
t?ksl skyld€r roluleD i nEsbe r as ro iilgen r!å celsbco da;bruq.

Dat leuålkes lndt .dning8vis,  Et  !€gutatrver for  GeIs Å lkke rnde-
noloe. preci le letntoqsl in le!  to!  g!ødestal j ,nq.  r røt9e requtårr-yet ståI. Encuøbet ålene oplensei i fomøocnr oEfa;g, ;år det
ef te!  t l lsyD.tE skøn f lndes påkldei .

Gelsåen €r på do olhadlede stEkninq ureql le leL.  s iden leoulå-
l ivets vedtågelse i  l9?6 hår anteE i f re roleEaqer q!ødeskJino_
vandløbet henl jgqe! sål .des soD er nåtul t jqr ,  upåvr iker vånq.Iøb,
en naturtlE soi elterhånden e! sjålden i.dtet og på taDdsplåD.

vand]øbsslnet fo letaqes I  qång ål l , rqE åf  eret  og reprsentanEe!
ror lodseterucivålg. t  09 Ribe Spo.tsf  iske! foren$9. vandløbssyrer
e!  Eebest fo letåget den 4.  o j r tober 1995. De! blev r tke r !å toåse-j€le udtrylt bebov fo! grødesrålinq.

rrrsdlSDEN. SOmbVEr æ. DX 6t6O Rlæ - lt,F.75.2 a2 OO GLTEF 75 42 2a a4 + LO|(AU$ ). FA)( 75.2€n



Folanlediget af Deres benvendelse har dtet ladet konsulentfituå-
et Bio/consult nldere forekod6ten af sv@ende Vardåks på en
1500 h s l ræLning nedsElds Gelsblo dånbruq, De fÅndt,  åL vandåks
'orekomer på hete srreknlnqen, pleLvrs Li tmed LætLe be,oks-
nllger.. Artens udbredelse og tæthed synes imidte!rid ikke på
nogen !åde at lare be@ltelses@ldigt i folhotd tll nange and;e

Bio/consulr  vL,derer endvidele,  år  den sdlede @ngde åf  grøoe t
Gels A er t r indle end i  Mnqe andre Ei lsvålende vanoløD.

Elfalinge! fla andre dånske vardløb vlse!, at fte!åliger ofte
langsor6ele vokEende vandplant€!, son f.eks. svaixende vandaks,
ved oPhør åf q!øde6ke!in9, rd€d tiden bliver donirelende. Noget
l i tsvålend€ tunne vale å!så9 t l l  Deles iagt tågetse! i  Gelsåen,
Grøde@qden vår ierer iwr igr  f rå år Li l  å! ,  prrært  afhænqigr åf
meteo!orogl6ke/kliEriske folhoId.

Hvad .nqår celsbro daDbrugs forureningspåvr!k^rn9 åf  våndtøbeE
kan det oPlyses, at  resulLåterne af  e lecs Li lsyn ned vanotøbers
folureninqsr i ls tånd o9 danbruqeLs dr i t r  i<ke grver anteclnrnq rr t
be@rkninge!.  I  pe! ioden 1990-95 e!  forurenrnosqr.den således
bedøht både opst!@s loh nedsr'@ ro! dahbfuqet. ber er såtedes
i t te konståteret  nogen a^d! in9 åt  forulentngsglaoen, so!  iø. !ge åf
udleclnlnger fra cetsbrc dalbruq,

Gel6blo daibrug hå! ikle endlet fodlet0angden 6iden 1989, hvor
de! blev faEtsat et  fodr. tofbng i  henhold t i t  dådblugsbetendt-
9ø!eIsen. I  1990 blev d€r eråbler€t  et  bundlerdntnq;båssrn oa
depot,  s&trdig blev de. anldqr nye dåMe soh konpensjr ion tor  d;
daMe, de! folsvandt.

Darbrugets åf ]øbskoncrol  v iser,  d!  dalbluqsb€kendtqø.€lsens uo-
Iederglsse@ldie!  orerhotdes. Der e!  så] ;des ikke'bereq ro.  at
ontage, åt  den dføl te øg€de glode@lst  tan re]aleres t i t  dån-

Det e!  d!eE5 aldel lng ar Ekæling å!  grøde, de! har vokser ufor-
sty.tet i ldge å., kan ædfør€ @Benttige ardrrnger I vandløbeEs
planteEtsE. Det give.  enår ige €ndprånaer eD lo ide1 f ld for  de
f lerår iqe planter.  FøraEMLe e!  of test  hur!r9r voksende plan-
te! , .de!  øger @gden åf  grøde i  våndløber.  vect  g ladeskel Ing vr l
h*ngden af  g!øde st ige på tdg€re s igt .  Fo.ekonsren åf  ! fo.sEy!-
let g!øde i et vandløb, r0å desuden tillegqes neget stor betydning
for en sto! bestand åf Jisl..

AnteE f inde! i tke på der iorel . iqgende grundtag anlpdnrng Lr l  d!
roreLage g!ø. tesker ing i  Gelsåen, aen vrt  på den qivne lordnred
ning, være op@rksom på det antølEe probt4 oa vurdere q!ødens

venliq hilsen Søron Mad6€n
naluosql"
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De ha! i  b!€v åf  22.  au9!6t  1996 roleElåeE, å!  der r  Ar sor en
.rigångEfolan.taltnlng 6kæ!es s!øde i ce16å på strækningen !tå
OeIBbro Danbtug til ståtuger bro (Ribe å) uanset, at de! ikke e!
6kåret g:øde i cetså i 20 år. Forglaset b.gnndes med, aL dea
nega ged.v.k6L lsutlggø! fiskefi., idet åeD flele sted.r er helE
luktet af g!øde, helunde! specielr svømende vandak6. Foleningen
hå! i den anleahing sodtåget flele klage! tra nedtenfrelne.

På baggrsd af Dere6 hånvendeLEe blev a!e! d. 30. auglst loreraget
.n feu,es besigtigeroe af en sti.knirs !€d€!!æ (ud.k,6 btu ned
detragelae åf Den og udelteglecle, ved Bluinbgen af bedigligel-
å.n deLtog også .tobn Toeii, ned hvem /$tet ha! komhurlkerer i
1995 oh aanme problen,

Ved be6lgt19el8en sAa en - i 6aMenligning fred andie vånd1øb, de!
9!ødesløe6 eD e.Lle! flele sægc Arligt - degeE altE.rs grøde
begtående åf b1.a. 6vøMedde v&dåk6, vddBEjehe, våndlanuilel
og plndEvineklop, Det va! be@rkel6esældj,gt, at lEa! pindsvine-
knop, men også våtrd!ånunkel, de! nomalt er alileleE dohlnerenale
1 andre vddløb, ku håvde eiad!.e folekoosro! i celså, vandgtan-
den fandres lkke $adveligt høJ 1 fo.hold til de! omglvene ter-

I  fo lb indelae med deD efterføIqende diEkugsion oplysre ArEeL, ar
han ikke på deE folel tggende g-rundlåg la!  yder l igåle a!  t i  røje
1folhold ! i ,1 det i  b lev åt  20.  okLobe! r9r5 Li l  -onn Tos--  ån.

D. freDkø heæfte! @d den opfaEiel6e, ar åen på gnnd åf den
månslende g!øde8kælrng Lagei ekåde lenr fy61€k os år åer bl:ver
ftele og me.. ueede! 8on tevesreit fo! smådy! og fi6k, De frenre
såLedes. åt .l mutigt låvt ilttndhold om Datlen på gand åf vand-
plantehes ragpirarioD kume fo!ålaåse fi6keflusr !!a vandløbet,
D. t1'Ete 1de! folbinde16e, ar.n tidligele sro! folekon6! at
åkaUer nu vår forswndet og at d.r ej helle! 6yDr€s åi torekme
lEkåef ist  i  Merrdtgt  on!ånq. 

_^.-1,
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F!å atrletsa 3id! blev del tilbåg.vl3t, ar åen tag.. lysisk Ekade
af den naaglcndc grødeskarilg oE å! grøden gør våndløbel uegre!
Bon levest6d for fisk os Emådlyr, idet Gn napp. kå! fore6Eill6
aig, at råEutllg. og uberørte van.ltøb tolbedler Eom biotop ved
menneakelige lndEreb 6oR ! . ekE . grødeskalins. AILe elfaringer
vl€er det noalralle.

rvad åigår at.! kont-ere foibolal ookring ilrirdhold os for€k@6c
af fiak og a|!åabtr ldede Aftet .t urdersøge og referere foietig-
gende uderdog.l8er heraf .

l,teal henEyfl til lltindholdet kln d.! oplyses, at Ant.t rutj".eM6-
åiEt g€dremførr. konrinuerte iltrnålilger i celså 1 perioden a. -9.
septeFber 1995. Ilhåtingem6 b].v foretaEel 4so m opstldE Eant
200, 1165, 1!05 og 4200 n rcdatrdna celsblo danbrug. I denne pe-
riode var itlproc.dten ?0-100 op6liøw daFbdEet. NedBtlds her-
for var lltprocclt.n 50-?0 på atåti@eme indenfor de første 2 tF
og 50-90 wed '1200 D. De døgruge lvlrgai.nge! skyld.s g|rsdens fo-
losynteae/leaptrallon t henholal€vlB alas- os nalretineme. ItlåIins-
eme vtser, at alc! i dtue p€rtode vå! en klå! rtrvilkDing tra
dåntbdger. PåvLrkninga skyldl!8. meser lavL ittlnalholdl i. dec ene
af danibngels lo a!løb, hv1lk.l c! påca1t overfo! daiibnger af
Arilels danbrlrg.tl]8ytr. der alb.Jder videle ned åpølgsnåleE. Må-
liDgetn€ vlr.r endvidere, aE lltlndlroLdet i åvånd.t forb€dle6 i
nedslrøB r.l!1D9, bvorlor lnt.r !yde! på, åt grralen siver aDI.d-
nirE 111 dårU,EC lltfolhold. (trdlc! alle oMEandighlde! .! de .e-
gislrereal€ iltforhold uplobtclllltBte for fidLb.rtåndene i åe!.

n d bssF tl.l flsketauå€n krn itat oplyBe5, at ite! fo! 3 å! si-
dcn b1.å. bIGv fuudet !.rulLlgt prc<luceret lah..yDg.l i c.-1.å.
De! tyd.r på, rt 6åve1 de fyElth lorhold sd vrndlkvaliE.!.n cr
tilfleclE6tiu..nilc t forhotd t1] må16.t.ringcn IÅIaEFISKEIIAND,

samne legultat kån udleate8 af .n netop iiodlaget råpport oh fon-
rerlDgelil.tra<lcn i GelBå øBt for AlavnaEelgåld 198?-9s, ualårb€j -
dec af Ato/coD.ult å/s. I rapPozt.D ko6l<luder.! ih!, aE fo!u€-
!i!9sti1s!a!d!n L Fliotlen er torbc.lret fla F II EiI F l-II.
rodd,urloncn t'yggEr på sortcrtDg o9 attsb€stem.lle af aere e!.ll
22.000 lDdivla.! af rDådF rcirr.loteretrde 164 .ater, hrcaf 19
er lilkn:ætct vcgetatior. B}ånalt dc 168 arrer vr! de! i 199s 13
a!te! tilbrr.nd. aåtålatl po.ltlv€ diversitetEgrupper trod 8 i
L98?. Eldwidcta !åndrea 3 helt rly! alter lor,ty1]ånal samt 15 !øcl-
Iislede arEc!, d.t vil 6Lge a!t.! de! er akut tf'Jede, sårbar€,
€jældne el.lc! rår1isE hetralaBkrwanale.

?å bagqlrtl .t !o!å!6tåendc e! Ånte! foltsåt .f den ovelbcvls-
nirs, at gtod..hring ikle Eavn r vudløbskvaliteteD, tvaLimd.

' Anlet tlnder d.lfor ikl<e grurdtåg for at id.dekonne Dere6 øn€ke
@ srøaleah.rlng I Gelså.

Ropi af deEtc blcw e! sendE Ell gøndeljyIland Aft.

1l



Rcportåge: Laksetisk i Ribe Å
o

T\ ' I  A

KlDe A- camle potteskårogstore fisk

Ribe A system er et spændende vgndløb, der har haft afgøreode
b€iydning for byens udvikling siden år 700. Den storc havør.red
har åltid vær€t i åen - selv vandmøller og slus€r kån ikke foF
hindre fislen i ct konmre op til g5r&pladcerne . Jar Sahzenan€r
hsr dykkei blondt havtrrederne,lrks og ved middehlderDs
potteskår ved Skibro€n midt i Ribe by.

Vores egen

"andedam "

I )c l  cr d.r  ulrol ig l .
Nl |  h r  jeg dykkcr i
rr ]ero end halvdelcn
ir i  nr i t  l iv 'og eDdnu
hrr Jcg aldrig v?eret
heldig ar mode €n
.\1Cste hil!{1flcd !ed

lore kyster.  Jcg vcd.
rt den er dcr. Hirv
orrcden !ed åheobarl
ogsi l .  r l  jeg er der -
t ,g ur Jeg nnr stor
krErlighed for rislel
lLrksetatnr Ined to
nrrt-hasi l ikunr sru-

Når man bor i Ribe
og vilhave vand over
hovedet. er del nær-
l iggcnde al  l ro.  ul
nrnn blot sprinSer i
Vesterhavet. Men det
er oltså ikke noget.
Dlln sådan bare lige
gor. Den for\te for-

s
s

Betn.erk Jis*ettuwer til hoire i billedcl.
12
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met er vigrigt, fordi lardbrugcr bli-
vff .upplerel &cd liskcri - oFå
dengang stod havøfieder på mcn-
ukortet!
Omkring år 800 ændrer lendsbyens
økonomiske siruktur sig ha bonde-
samfundeis selvforsyning til den
udådrettet produltion. Udenland-
ske købmænd kommer sejlende op
ad åen for at handle. Deres pri-
mære interesser er køb aflukusva-
rer som slaver, pelsværk, råv og
okser Med købmændene kommer
håndværkerne. Ritre å-sysrem er nu
en hovedfærds€lsåre og en ind-
ft dspon Iil Danmark. Rib€ er i
udvikling og den ridligere iand,
brugsjord aovendes som losseplads
lor menneskeff overskud af affald.
Ribe by ligger på mange meter af
sil eget affald - det hedder i dag
kulturlag- Det er klårt, at denne t€r-
rænhævning også har præget å-
sysremel.
Ribes storhedstid er år t200-1535.
Ritle er nu Danmarks størsl€ skåt-
teyder og det ene kongelige privi-
legium efter det andet begunstigcr
handelslivet. Ribe-købmænd omlå,
les i mange af Europas byet hvot
byen kaldes Ripen eller Ripeis.
Navnene er et gammelt lån fra det
Iatinske "ripå", der belyder flod-
b.ed.
Byen har elierhånden fået mange
irdbyggere og for at opretholde ro
og ordcn. modtager Ribe den 26.
.iu')i 1269 c" ny sradsrer af Erik
(; l ippi 'rg l .ovcn cr kcndt for sin

udtirlighcd og sircnghed. Heref et
[|ar okse plcr af dc mer€ tendte
bcstcmmclser: f iggcrcn, der leks.
stjtlcr co havørred led en af
bodcrne li)r cnden afFiskergade, er
sikkcr på at ifaldc cD siraf af hæ ng-
ning, hvis han kendes skyldig.
Hvis den skyldige er an kvinde.
bliver hun begravet leven(h - for
sin kvindelige æres skyld! Loven
giver også ret til brug af umenne-
skcliBe torturinstrumenler. selv ved
den mindste forbrydelse- En myte
fortæller således ftlgende: "Tak du
Gutl nrin søn. at du ikke kom lbr
Riber ret". sagde kællingen, da hun
ser sin søn hænge i Varde galge.
Mcd tr ioDgcn. som ir i l i r t ivrage(
lindef der en storslået byplanlæg
ning sted. Talrige kirkelige institu-
tioner rejser sig og Ribe bliver
bispesæde- Syd om byen gmves en
kanal (i dag Strmpemølle å) med
en dæmning på ydersiden. Kanalen
li)rbildes nlcd slorsbankens vold-
grave. der ontkrAnser Riberhtls-
Der opføres også €n dæmning
tværs ovcr å dalen. Denne drenr-
ning gennemskæres af tre å-arme.
Dæmningen kommer til at hedde
Overdammen. Mellemdammen og
Nederdammeo.
I hovedgennemskæringen bliver
Kongens MøUe optbrt (i da8 frislu-
se). Umiddelbnrl vest tbr Kongens
Mølle bliver Ribes havn anlagt i
l400-årene sammen med Slippe-
kvarlerer (i dag den gåmlc. bro,
ster\belåge bvdel) .  H.vnen bl ivcl
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kaldr for Skibbroen. Takket være
Skibbro€n blomstrc hrndlen og
søfanen i hele middeldldercn. Dcr
er en fast skibstrafik til og fra
Nordtyskland, Frisland og Eo8-
land. og muligvis er købmændene
kommel sejlende til Ribe fm endnu
fjemcre steder. Hovedindlørsxfl ik-
lcnrr cr k|qdcr og vnr- Vin Ribc
blivcr der cksporleret (om. l1æst.
smør, fisk og hesle.
Omkring år 1500 er Ribe å hoved-
næringsvejen og det mes( befærde-
de farvand i rigetl Faktisk har å-
systernet ikke ændret si8 vtesenl-
ligr siden da.

Del er vinter og
åen fryrer lil

Tavse står vi pir Hovedengen ovcr-
for Skibbroen og iklædcr os dyk-
kerudstyrel .  Vi  er is lutniogcn l l l
novenrb€r måned 1995. %.cr riftlc
lertes i det koldc vinlcrv!'if og di-
ver tx)n. sorr cn hvid tigc- lscr cr'
ved i|l lii rigtig l:rl. l*ngcrc t(lo
mod vest led RifigbR)cn drllcr
isen helc åor fr.r side til sidc. tlcr
ved Skibbroen cr strøtnnrcn ,i)r
stærk lil nt dcl koo hdc sig gørc.
Vi checkcr hin Ddcns udslyr cn
sidstc gung 08 går ud i åcn Mcd
randet op lil nridt på livet |tlgcr vi
svørNncløddcme pfi og Illiillcr dc
sidsre dchljer Hchrnslcnc raScs
på. så nu er slul nred itl t lc siui-
nren. Vi giver ok-tcgr Iil hinnrrdcn
og li)avindcr rcd i åcn. Ku" boh'
lc rc l i i  ovr jr l l ldul  v idncf orn
\or. \  l i l \ r f ( l ( . ! i r r( . lsc

Vi svdnrnrcr ctl. 50 letcr {)p t|xxl
frisluscn. hvor vardtrn$errrc liorr-
mcr væltende n€d mod (xi i en uen,
delighed. Vi kender vejen - der er
laogt fra første gang. vi dykker her.
Sigt€n er forbløffendc eod i dag og
s{)len.skinner langl ned i åen lra
dcn hl:i vintcrhimm€|. Vnndc! bli-
vcr dyberc. Nu er vj ved konlen af
"hrrlel" med ca. 4 ineter vand over
os - og så må vi se. hvor fiskene
gemlner sig.
Hvad er nu det for noget? En ry,
grøn, l8 Searet racercykel blokere
vejen forao os, og som om det ikke
er nok, så må vi ogsti svpmmc
udenom en indkøbsvo€in og 2 tre-
kantede færdselstavler med "Vejar,
bejde".
Nu ser vi den først€ havørr€d stå på
bunden med snuden op mod strøm-
men, Den er ikke ret stor, set med
vorcl øjnc. vcl ræpp! ovcr 7{) cnl
og vejer sikkert under 4 kilo-
Havørreden bliver s(ående og rører
sig ikke ud af flækken. Compute,
ren fortæller os, at vandtemperatu-
ren kun er 3" Celsius, så de( er ikke
så sær. at fisken er sløv. Nu er vi
helt henne ved den. Min makker
prikker forsigr;gt til den med pege-
fingereo. Først da han skubber
hårdt til fisken. sker der pludselig
nogel Den slår et par kr:ltige slag
med halen og væk er den.
Vi svømmer over til deo venstre
kanl, hvor vi vcd. ,iskcne normall
opholdcr sig.  Dybden er stadig
onrkr ing dc . l  nrercr.  Jeg h r  aldr ig
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oplevel en bedrc sigl i iicn cnd i
dlg - dvs- cr. 2 metcr vcd btrdc'r.
Strømmcn cr kraliig. rlcrt rhsolut
i l tc unnrl ig nt svrtnntrc, , |  | | | t r ( | .
Nu cr vi hcr.lc'g kun Lcml: rlcrr rtrr
rc slcnsir lnirg pi i  hLrn(10n. l i r rs iS-
l ig l  t rgcr vi  l r l  isrcncnc,)!  l r : rk lcr
os lrlnrclicr Eingo! l.i!c hrp s(c-
rrcnc sliir cn K'81 sl(!r lisk. lil
h:Nrncd. sonr cnhvc. s|}lnsli\kL'r
v i l  pf i r lc r l  rcstcrr  r l  l i , r .1.  hvis ( l . "n
r:r l  n i i t r )gcn.
l)cl scf d sonr orn. rt ||rin r|nklcr
ikkc har ticl øic lii dcn cDd"r'. I Inrl
Iiggcr ct hch nr ct stcrl ful|, Jdg
prill!'r hn"r i sitlcn 14 p.gcr pii
l i rkcn. l lnI |  knsl i i r  nr i r  bn( lskrh.
nikker og kigger s8u væk igen'?
l.riteret prikkerjeg {tter til han og
pegcr på øredcn. Igen nikker han
bckrefrcnde, rnen viser mig nu to
lirgrc og pcgcr ncd til højre.

Hokl d k.t l l !  "Min f isk er godl
nok sto( men de to fisk, der står
side om side til højrc fot min måk-
ker, slår allc rekorder! Jeg glem-
mer helt al tr:Bkke veirct - jeg har
aldrig s€t noget ligende. Det er to
havørreder. belige hanner. De cr
ovcf cn | fixilcr Inflgc ('8 hvcr It
dem mi vcjc orrkring dc | | kil('.
Livvidd€n ltd ryglinnen er kolos-
sal. De Er bare flotte.
vi finder hurtigt ud af, at fiskenc er
så sløve. at de end ikke frygte.
vores luftboblcr heller ikk€ på hel
lær hold. Vi ligger i lang lid og stu-
derc dcrn. Den ene har 3 store,
paral lci le ar cl ler skramm€r på
kroppen rnellem hovedel og
rygfinnen. Dens venstre øje er
bclagt med en tyk. hvid hinde - dct
højre øie cr normalt. DeD aDdcn
li \k hnr cf l  r)rslcn hvid snudc med
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dybc hakker og så rnanllcr den el
styk[e al  s in halei inne. Begge
hrvørrcdcr har uden lvivl forsøgl rt
Iorccrc våndfaldene ved frislu$en.
llcrvcd cr dc-svømmcl im(xl tåm-
pcstcDcrr f,li lxr dcn cllcr i l i
lxlrnN:rg8cn, | )t:l hvidc svttnrpll-
n!. inli*liurcr r,g skr.rnnnor lir-
svindcr l i ld l ' l : ' jndi8l .  ni l r  l iskcnc
scDcrr cr' lilhrgc i snltv:tnd. llcgle
lisk lrlr urrtlcrkrcbur lirnrct sonr cn
st(n opr( i lc l tc l  l i f ( rg.  dcr l i r rhin(hc
(hrt l  i : r l  l r tkc rnl | r l t lcf l .  l )cr cr ul
typist  l r ln pi i  hrrnncrrrcs prrr i rrgs-

Mitr  rrr iL{cr s lryg|Jr l inr iSt iSl  s in
hinxl nc(l hngs si(lu l 

'lc 
ørrcd.

(lcr st:i l:rll.st vcd l)cn rcrg!-rc
ililic. llxn tildrc.lrD ufldcr [ov(.'lcl

under den krafiige kæbc. strdig
inden reulilion- Også den anden
fisk finder sig i lidt afhvert. vi kan
røre forsigtigt ved dem. Vi kan
Itesgc rygfinnen ned og se at den
aller vipper op. Det er helt tanld-
r l isk!
Når vi foretager en hunig bevægel-
sc cllcr trylker lidt lbr hårdr på

'.lcm. 
s(ikker de ojeblikkeligt rf oil

c l lcf l r ( lcr  ( 'n sky al  ophvirvlc l
hLrD(l l r ) i r lcr inlc.  sotn hu igl  l i r f -
svinder nred strørnnren.
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Der er også
loks i åen

Efterhåndel som vi svømmer
rundt i "hullel". gårdet op tbr os. at
der er fisk overålt. lmellem kimpe"
stenene. inden under den udhulede
betonbrink. rnder (X ved siden :rl'
den ganrlc. ncdhglc lk)rrkrøt.rlcd-
ning. under l rærødder og langs
stensirtningen. M n8e stcdcr s{år
{lere fisli side og side. Clnske vist
har vi skrcmt adskillege lisk. soll
er stukket ai og som atef er vendt
tilbage til deres pladser. Men nred
et kvaljficeret gæ1. viljeg rnslir. al
vi har set over 25 ørreder Havørre-
dcr. dea vel at mærke n:resten allc
fiar en anseelig slønelse a la de lo.
som vi legede med.
E enkeh laks på l18 cm 0g |ncd
en vægt af ca. 20 kilo fik vi også
lcjlighod ril ut se - og opn):ilc!
Ligesonr havønedcnre strir nrur-
steret helr stille, dog hrr den ik|ic
s0gr stjul. Lakscn srår pir bu[dcn
Iangs den lodrerte bebnvæg og
lyser ligelrenr op !rcd vrL.Sgens
rrørke baggrund. Jc8 holdcr hudy-
linens kobling i den ene €nde ved
liskens hoved. Min makker stram-
mer budyJinen ud og slår en knu-
de ud for halespidsen. Elle. dyk,
ningen behøver vi blor al måle
alltanden mellem kDude og kob-
ling- Dct er en simpcl. men nøjag-
tig måde al måle tiskens længde
oå. Efterfølgende kan !i slå op i

Christer Alms laLseskala og kon-
slå1erc. nt fisken lcmmeiig nøjagtig
vejer 20 kilo.
For en god ()ftlens skyld sknl dcr
n:cvncs. itl dct cr f{x+rudl tll liskc
elær øffederog ld$ vcd Slihbl.(^'^n
(frcdningshrhe). - Og gftndcu lil.
llt liskenc blivcr sii sk)rc. ergnnskc
enkcit den h8iskc kcndsgcrnin!. al
de endnr ikkc crblevcl liDgcl. roDr
sPortrllskcrnc yndcr :tt rigc dct....

Der er to typer
Itoyørreder i Ribe å
Dcr l i ldcs kr lypcr hlvørrc( lcr.
sonr sporls l ishrnc kcndcf l i l  i
Rihc ii. Dcn tnc cr nrcrt slank cml
den and!' . Dcn do.c nl dcnr cr
Ineget r|lcrc l{rryL'{ktiHnct og cn
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d fanbstisk flot fisk. Og så

.S er den relativ lys i køder,
* fordi dcn har lever af sild

b og lobis ud. i havet.

s ! Populan kaldes der in
! ! "sildcEder". Dcn anden

E i lyp€ havdnei bliver knap
* E så stor og er mcre slank.

$ 3 Den lever Lnere under
: S lånd og æder fortrinsvis
{ { kretsdyr. Dcn er mere øA
! ! i røer. BeSge rype firk
€ i :cndrc ydrc udsccndc
$ i. ålhængig af Åmtiden.

S t Før h:rvøneden bcSynder
F _l vandre op i Ribe å, qidst i

" 
j april nåned, srår den i

i i vadehavct ved å-udmun-
f, $dingen tudcnfor Kammer-
\ islosen) for al lilpass€ sip
J Efenkvandcr. Fra det øje-
i !r trækfer ind i åcn og ril
=s

På ld.^idei af tiaontcrr,h,,sct, iktkk r iscn h.lc å'udtntndittgc,t til

i9 Uodchavct i fuggrattden.



den atler er ude i håve(, tagcr den
ingen føde til sig. En stor havørred
kån således nemt tab€ sig adlikilli-
ge kilo iden periode. Man kan med
rctle spørge, bvorfor den så bider
på sportsfiskercrs krog - del være
sig orm, flue ellerblink? Det skyl-
des. al fisken linder en standplads i
ir-systemel. som den vil sl:is lir al
hcv.rre. Ornrcn skål ikkc drivc li'r-
bi  l is l ,cns sDUdc rcl  r | t i rDgc Siulgc.
l11'  dcns tcnrpcrnnrcnl l r rndlcs ol l
dcn hl ivcr rggrcssiv.  Og si i  huggcr
dcn fir kft)gcn.
ldcr i  lysc iur l i (1.  dvs. sornrnr ' .
rrriinc(lcrue og om dx8cn - !'l
l lsk, jn rncgcl s l iy, ,9 ku'r  l i ( l l  r l i l iv.
l)cdix rr (lcl B0il rl gji u{l nrul
Iisk$lllngcl| i scptc"rhcr lr:i"cd.
l i ' rd i  hinl | r |c lcr cr rrcrc r !røf( .
llvis rrrD \.il sr hirv{rflf.lcn li'rrcr!
vnr Irk l ! rc.  sf trscrnf og l lsLctr l rF-

llcrnc. 1lcr lirxlcs ()vrrrlt \,cd sc -
rcrrrsk:r f i r r !corc i  l { ihr.  s l i ' l  dr ' l
l incSi l r  idc rcnc nl ic ' rr in 'cr c l lcr  i
de tidlige morgentimer i oktober,
november og til midten af decem-
ber måoed.
Der er forskel på, hvordan laks og
havørreder forcere forhindringer-
nc. l,aksen springer heh ud af van-
det, hvorimod havørreden svøm-
merog møvre" sig op. Derer lage-
ledes forskel på den måde. bvorpå
laks og havørreder svømmer Låk-
sen vælger den lige, dirckre vej,
hvorimod havørreden svømmer i
s ik\rk.
El icr x l  l iskcne hrr lbr, icrct  l i ) rhin,

dringernc i Ritle, forlsætler de
iångt ind i Sønderjylland i f.eks.
Gels å, til de når det meget låvt
vand. Her er gydebankeme m€d
grusbund. Det kån sagtens låde si8
gøre, ar slå på å-kanfen og se fiske-
ne lege med hinanden, før hannen
lader sin mælk udover æggene på
bunden.
Når parringsagten er overstået,
søger fiskene ned ad åen med
strømmen. Fiskene har brugt
meget energi på at varetage deres
territorier. på svømmeturen og paF
ringslegcn- så de e. godt aflcæftet -
de kaldes nu lbr "nedgængere .
Ilvis n)an får en "nedgænger" på
kn,ScD.lln man lydeiigl mærke. at
dc,! ikko gør rct nrcgcl rnodslånd.
N;ir dc|| cr lnfidcl. ser man strrks.
hvor udhulct 08 knrakleriøs dcn cr.
l )un r igl igc sPIrr ls l iskcr srt l lcr
( , | l lg i icndc l iskcr l i r rs igl iSl  ud
igcrr. Den bør hrve c|l chlncc fbr at
Iii hnvct. sir dcn irtlcr k n a:de sill
strn (rg l : i  l i ) f rycl  k,r l lcr
l  lvordrn h:rvørrcdcrrc l indcr t i lha
g0 l i l  ( lct  r ig l ig0 i r 'syr lc|) l  I r  i i l  t i l
i i ' .  cr  l in ls r  cn 8i i r lc.  M n har Ai,J '1
linsrt8 nrcrl ri}):rrkninF tll lisk 08
(lrt lurn(lcf olic. .rt havørrcdcr lin'
! i l ( lcr  r i8 op i  l .c&s. Korgcr icrr

Avlsorbeide
med loks

l )cr  hrr  i l l t i ( l  v iut t  cnkchc st 'e j l t -
ru i r l  l : rkr i  l t ihc i i ,  nrcl  dcr hnr
r l (hi !  v irrc cn clcrr l l is hcn!tr  l l l'20



diss! FsEriEc 6sl. Nu cr dcr ved
ill s|(c nogct.
lin nr:rngc år sidcn vl|r dcr cn ide-
r'list i Rib! S|t(nrlir.lcrf()rcning,
c|| rkolcL|jrcr lin (ifitnl. dcr hcddcr
lrcnr Ol:v:n- lk villc til ål lavc
l{ks i Rihe å. l)ct hbv rynket På
nroscn nfdcnnc "golnin8". Hån fik
dc lilrnødlc lillndclslt oE lik sxm-
lol c|| llok "ln'$liullcr". og dc 8ik i
gang rnc'd at rvlc lttks. Luks er vts-
crllig mere sart al avliarbejde med
cnd øn€der 08 dealil kommer, at
fisken også let påvirkes af forure-
nlng den kræver ekstrcm rent
vand. Og minsandten ofdel ikk€
lykkedes!
Projektet faldt så heldigt ud, ar der
fik myndiebedcncs bcvågcnhed. I
novamtjer 1994 fik Ribc Sportsfi-
skerforening besled på, åt man
ikke længere skulle ei-fisk€ laks til
Flrygning nled egen lvl for øje. for
fr 1995 ()g de tur,lc lrc år vill€
slaten - lbr cr beløb af 90.uD kr.
om årel - sættc laks ud i Ribe å.
Når de lre år er gået. *al sportsfi-
skerne så igen bcgynd€ at el-fiske
og lave avlsarbejde. med det for-
må|. al for ål få en parmanent lak-
sesln|llme op ål slå i Ribe å-syslc-
lllet.

, | 1995 blev dcr f.ngcl 150 laks i
iicn. sii der cr 0n krorF spildp()
oeDI i lbrhold lil dcl lntill tisk. dcr
blirer udsat. Det slitldes. ar hksen
s!ølnmer ud i V.rdehlvet og
fortsirtter heh op lil Crønland og
lslitnd. hvor den opholder sig de
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ftnite 4 år. ril den cr slor- Dempg€
levsr d€n udprægel af krebsdyr
hvilket er årsdg til dcns lårnkteri-
Etiske .øde kød, når vi ser den på
spisebordel.
Dct kår værc svæn al se fonkel på
en låks og en havørred. Men 6t sik-
ker tegn er. nl Inlscn er lyndere
orrld||8 h.llcr(xlcn og dct$ hrlcl:r-
con er V-lirrrner. hvorirnod
havdfiedens hule sfslulter lirldr-
r:rndi8r kxlrcl.

Levn frq
vikingeliden

Sorr rrrvnl. sÅ har vi olie dykkel i
å-systemet. Udover at kigSe på

fisk, finder vi af og til levn fra en
længst forgangen ti4 det være sig
potteslår og gla$p€rler m.v. Vi håt
også fundet ting fra nyere rid,
f.eks. et Iysk gevær rned båjonet
fra 2. verdenskrig, en engelsk
måskinpisiol ligeledes fra krigens
tid og masscr af gamle glasflasker
med og uden palentpropper osv.
I bcgyndelsen af 80-eme fandt cn
lrf dykkerkluhbLns Incdlcnrmer cn
h€syrdcrl ig prujckti l , l igncnrlc
genstand med en længde af ca. 30
cm. I den modsåttc ende åfspidsen
Yår dcr borel ct lille hul på tværs
igcnncm tingcstcn. Den var frcm-
stillet af et und€rligt Iet maleriale.
Dcn blev allev€r€l til De, åntikva-
riske Samling i Rib€. som vijævn-
Iigt besøger i forbindelse rned fund
fra åen. El slykte tid cfler modrog
klubtlen et pæ takkebrev rned
følgende oplysninS:



Der er låle om ct merlespiger fra
vikiogcridcn, dcr har vrrct brugt
til $plejlinjrg af lovværk. Merlespi-
&tet er frenntillet af en lånd fra en
kaskclothval.
Jo, bundcn af Rib€ å er spændende
og altid rt besøg værd!

Rislet loksetortor
med lomqt-

. bosilikum squce 
.

Skulle du i modsætning til mig
være h€ldig at svømme ind i en
stor havøred ved vore kyster, *an
det anbafales 6t tage den med hjem
til kgkkenet. Ahemåtivt må du ud
med fiskestangen eller hen til
fiskehandleren. Kok og fomand
for Rib€ Spo$Iiskerforening, Finn
silbcr, har følgendc opskrift på en
hurtig, ncm og velsmrgeldc rct:
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Mindstcmål pår ørr€der i RSF vand

Havørrtd i RSF fnkevand 43 cr.
Bækørred i RSF fickertnd 30 cn

Yær opmærksom - mærkning!
Der er efterhåodea flere forslellige måder, fiskel kan være
mæ*et på.
På Hovedengen fedtfiuen.
Vcd KaEmerslusetr f€ddimen + Blgliane
Andre mærkninger or med tatovednger urdcr bug€n.(prikker
Så til sidst Carlin mæ*et.som siddcr i ryggcu,(plashærke)
Hold venligst øje med de forskelligc mærkningcr aår I fanger
fisk og skiv d€t op og lad foreniogetr få det at vide. Det er
meget væseltlig! al vi alle gør eo insåts fot aJ følge disse
mærtninger op.

Mærkater - stofirl
Vi hår stadig etr del for€nitrgens
stofmærker.
Stofmærkct ar af høj kvalitct
og mcd kantsyniog.
Pris er 35 kr Dr stk +5kt
insat pÅ gito 66G8895
Rib€ Sportsfi sketforening
Vestcrgade 3 I
671 Gredstcdbro



Nye A-medlemmer
NYe B- numre

Oven på der meget d-årlige sæson med lidt vand og få fisk kunne

å"n ttt, 
"t 

der håvde været en del medtemmer, der ikke vilie være

å Å;; Hebigvis er lvstfiskore optimister' så der blev kun

;;" til io ;y., ogiet er bundreroø tor de 14 år ieg har været

"opkrævef'.
r'#'J*i0i".."4" er det rart at vide hvo'dan det går med at

komme op eller rettere ned i numrene Her er lidt om det:

Mellem 1OO1 og 1025 et det 2 der ikke har betalt
Mellem 1026 og 1O5O er der 1, der ikke har betalt

Mellem I051 og 1075 er der 5, der ikke har belalt'

Mellem 1076 og 1'1OO er der 4, der ikke har betalt
Mellem 1 1Ol og'1 125 er der 4' der ikke har betalt'
Mellem 1126 og 1150 er der 5, der ikke har betall

Mel lem 1151 og 1175erder6,  der ikkeh betal t '

M€tlem 1 !76 og 12OO er der 8, der ikke har beialt'

Mellem 1201 og 1225 er der 11, der ikke har betalt'

l,"tb. teZO og fZSO er der 14' der ikke hårbetalt
Mellem 1251 og 1275 et det 12' der ikke har betalt'

Mellem 1276 og 1300 er der 12, der ikke hat betalt
ååi låiva"t, 

"ti"it 
au f. eks har nummer 1136 så er d€r ca 18 foran

iii'a.ilitå har betalt, og så er dit nummer blevet tilsvarende

'bedre".
År,t"tt"t 

"f 
oprykkele har varieret meget l år er det bundrekord' og

det største antal har været godt 40.
vi'r,"i0"i"""i" at nat nigte rå, der ikke ønskede at rykke op' det

;; ;;i. 
-il;;;. at vest;åen var nok for dem os det er vi ikke

kede af. så er d€r jo en anden' der blivel glad'

iu"rt ai fff gi-tonene udsendes får Bmedlemmeme nye numre

rækkefølgen er den samme og vl oegynder med nummer 1001 På

den måde kan du se' hvor langt du er kommer op

Å]å"åi"tm"." rat også nye numre, men det er på grund af' at.de

sk;l stå i alfabetisk ården og det er jo ikke sikkert at der lige

kommet en ny Sørensen for en udgået Sørensen

Holger
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LOVE &VEDVECTERFOR
RIBE SPORTSFISKERFORENING

Her bringes torcningens love i don fo,m der gælder for 1996
Paragraf l. Foreningens navn.
Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens
hjemsted er Ribe

Paragraf 2. Foreningens formål
Fofeningens formål er st varetage medlerhmernes interebse ia1 tremsk€ffe
fiskevand, sikre medlemmerne adgang 1il disse saml at ophjælpe
fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande.

Paragraf 3. Foreningens modlemmer.
a. Enhver dansk ståtsboqer kan søge optagelse i foreningen.
b.Ansøgning om oplagelse skal ske til B-gruppens leder eller lil forening€ns
kasserer, men enhver optågelse skålgodkendes af bestyrelsen.
c. Ret til fiskeri i foreningens vande har ålle, der har løst fiskekorl.
d. Arskortet, der samlidig er foGningens medlemskorl, giver fet lil fiskeri m€d 1
(een) stang ad gsngen.
e. Fiskekortet giver ret til åt kontrollere andre fiskende.
f. Enhverfiskende e. ved åen forpliglet lil al udvise god og sportslig optørset.
g.Ethvert medlem kan at bestyrelsen udelukkes af foreningen med omgå-
ende virknang. Udelukkelsen skal dog godkendes af første o.dinære gene-
ralforsamling.
h.lntet medlem må til egen fordel eje/leje flskevand, hvori foreningen har in-
leresse.
Det er ikke tilladt forcningens medlemmer al anvende elief røgte ruser eller
andet selvfiskende redskab i vand€, som er underlagl Ribe sports-fiskerforcning
ellef andre foreninger tilsluttel Danmalks Sportsfisker{orbund. Dette gælder dog
ikke lodsejere.
Denne tilføjelse skal respeklere et evl. requlativ ved Øs1eråen.
i.  Foreningens medlemsantal er 350.
Udover foreningens A-medlemmer optages B-medlemmer med begrænsel
fiskeret. Antåilet åf B-medlemmer kån beOrænses af besly.elsen og skal i lige
årstal fremlægges den ordinære generslforsåmling til godkendelse, foføgelse

' eller aftrapning ved stop for tilgang.
optagelse af nye A-medlemmer sker fra 8-medlemmer. Det lilstræbes, at
mindst en temtedel skal værejuniorer.
A-juniormedlemmer frå Ribe kommune er forpliglet til al delt€ge i foreningens
juniorarbejde-
j, Der må i Ribe Sportsflskerfofenings vande fiskes fra og med L april og til og
med 3'1. oktober.
Fot Gelsåsammenslutn/rger's fiskevånd fælder Gelsåsammenslutningens til



enhver tid gæfdende fredningsbestemmelser. (Se fiskekort og ,'|edtemsbtaat.)
k. Der er fangstbegrænsning på max. 3 bækøffeder og minimumsmål på 30 cm
i Hjortvåd å (Ribe Nøneå-Tved å)- Andre minimumsmål se tiskekodets
bagside.
l. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med regnorm
ellea kunstigt agn.
Det er således ikke tjlladl at fiske med f. eks. maddiker, rejer, dtdestrimter og
ligneflde.
m. Btug af fangstkrog 6r forbudt fra sæson€ns begyndelse til og mod 30. apdl_
n. Undtaget fra beslemmelserne i paragraf 3 er fiskeaiet j Ribe_ Vesterå.
Fisketideme her f€slsættes i årene 1992 - 1993 o9 1994 åf bestyr€lsen,læs
medlemsbl6del.
Punkt n lorbætter uæodret i 1995

Paragraf 4. Foreningens indtægter
a. Regnskabsåret følger kalendedret- Cåuer/jaouar)
b. Det revid€rede regnskab skal forelægges generalforcamlingen til Oodken-
delse. Pfisen på fiskekod faslsættes af bestfelsen.
c. Ved modlag€lse af det fø6te A-kort , skal udover årskortets pris, betale
indskud, der udgør halvcteien af åGkortets pris. (excl. Vesteråkofltingent) Delte
indskud lilbagebetåles ålddg.
&medlemmer betåler nedsal pris på årskortet. Ved overgang til A-medlemsskab
betales nævnte indskud.
d, Forjuniorer op til 18 år betales nedsat kontingent og indskud.
For bøm undef 12 år ef fiskeriet gratis når de tølges med fol-ældrene.
KalenderåEt er relningsgivende for om man erjunior ellersenior.
e. Betales kontingentet ikke til foreningens kassercr senest 15_ januar betr€gte
medlemskabet som ophøn. (Udrneldl)

Paragraf 5. Foreningens bestyrolse
a: Foreningens leder er formanden
b, Bestyrclsen b€står 9f 7 medlemm€r. Disse vælges af generalforsamlingen og
afgår efter tur med 2 hveft år. Formand og kasserer bør ikke være på valg
samme år. Bestyrelsen kan vælge en kasseær udenfor bestyrclsen. Genvalg
kån finde sted
Der vælges 2 beslyrelsessuppleånlef. Disse er på valg efter tur hved andel år
og deltager i beslyrelsesmødeme uden stemineret.
Revision for€lages af en anefkendt revisor, d€r også opstillei regnskabet.
c. Bestyr€lsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal så vidl r$uligl bo i
Ribe.
d. Generallorsamlinger. bestyrelsesmøder og evt. fester afhohes i Rlb€.
e. Formartden har ved enhver afstemning på b€styrelsesmød€r og O€nerål
folsaml'nger ret lil at afgive sin slemme. Ved stemftelighed træffer forftanden
afgørelsen. (undtagen ved valg)
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Paragraf 6. Foreningens gen€ralforsamling
a. Generalforsåmlingen erforeningens højeste mynctighed.
b. Generalforsamlingen skal indvarslos senest I dage forud skriftli0 imodlemg
bladet t i l  6l le medlemmer.
c. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år medio marts. Forslag, der
ønskes behandlet åf generalforsåmlingen skal værc formanden i hænde senest
'1. februar.
Såvel ved odinær - som ved ekstraordinær generalforsåmling - skal forslag
sendes sammen med indvarslingen til generalforsåmlingen.
Kon lorslag der har værel i medlemsbladel kan vedtages.

d. Indvarsling til ordinær geneaalforsamling skal indeholde denne dagsorden:
'L Frcmlæggelse og vedtagelse af foffetningsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Kassercrens berctning.
5. lndkomne forslag
6. Valo af bestyrelsesmedlemmer og suppleante..
Her skal navnene på afgående beslyrelsesmedlemmer og suppleanter, saml om
de modlager genvalg oplyses- Kun A-medlemmer kan foreslås. Er medlemmet
ikke til Stede, skal skrifllil accept foreligge. &medlemmer har ikke stemrnmerEt
lilovennævnte valg.
B-medlemmerne vælger en rcpræsentant for et år ad gangen. Oenne dellager i
bestyGlsesmødeme uden stemmeret.
7. Eventueli.

e. IndvarsllnO til ekstraordinaef goneralforsamling skal indeholde dagsorden og
en begrundelse fof indvarslingen.
t. Følgende kån gemmen beslyrelsen indvaGle til ekstraordinær general-
forsamlingl
1. Beslyrelsen.
2. Mindst 3 medlemmer af beslyrelsen.
3. Mindst 35 af toaeningens A-medl€mmef.
g. En lovlig indvårslet generalforsamling er besluiningsiygtig uanset det det
kemmødte antal medlemmer.

, h. Til Slmindelig vedtagelse kræves almindeligt fledal- Kun A-medlemmer har
9emmeret.
i. Ændring åf love kan kun ske på en oeneralforsamling og kræver 3/5 (600/0) af
de afgivne stemmer. KLrn A-medlemmer har stemmeret.
j. Stemmeafgivning kan kun ske ved p€Gonlig fremmøde.
k. Såfremt eet A-medlem ønsker del skel afstemningen vaere skdftlig.
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Paragraf 7: Foreningens opløsnlng
r. Forgningens opløsning kan kun sk€ efler vedtagelse på førsl en ordinæ
genolålfolsamling og efter c€.3 ugors torløb på en el€tEordinær
gon€ralforgamling.
b. På bcgoe disse gone€lforsamlingef kaæves vedtagelse r$gd mindst 3/4
(75%) af alle afgivne stemmer. Kun A-medlemmer her stemmGret.
c. Ved oplrs8ing skal foreningens ejendele og midle. overføres tll fonden for
tiskeri€ts ftemme.
d. Et nævn på 3 medlemmer. valgt åf den ekstraordinære geoe-aalfoFamlin
skal påtege sig denne opgåve.

ahtoyer oyeanønb tove lrndes ,cglet fgr flskert t V$btåen.

Lowne er oprindelig vedtåget i 1942, senere ændringer €r påføtt,

NB

Ribelånuar 1997
Bestyrelsen

Ud over lovene kan der være nødv€ndige ånordningef af pluds€lig opstået
kerskt€r. Sådenne vil igivet fald snarest blive bragt her i bladet.
Læs også reo,er to. ,tsleri i VesteÅ€,n.

- NB Evt. ændrirEer frå generalfo6amlingen vil fiemgå af næste numm€r

;ftn"4t,
-..,rr,.4{

. - . vise sin ovcrlegentred over for natulen '
2A
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hrndring cf  Vadchrvf l ,  hlor rrr i i r r
godr kan glenrme al t  om dekonr
press;onlahel ler og dybdedykning.
Man skal simpelthen liengere ud
lestpå 08 så nå m:rn nødvcndiSvit
rc i lc endog i  l lcrc l inrr .  Dcrl
l r )dcn l inhinddng cr vci fgodtrrcs
tcmperimenl.  Det skal ikke bkse
ret nranetc sckundmeter. llr (lcf er
storc bLrler på overlhden og di i r l ig
sigrbarhed onder vflndel. 08 dc'til
konrmer. at de få dage om årel.
hv0r vejrel lcr sig. skål pNsc
samm€n med weekender eller hcl
lisdage.

Når det sÅlcdcs er besvrtdiSl  r t t
dykke iVcsle lrvcl. nrri nran \rentlc

180" rundl og l rgc trrcn l i l  Jyl-

l;|| s øslkysl. Dcl b!tydcr dylning
et cllcr rdct slcd i l-illehrcll. r)g
( lct  cr dr ogsi  hch lcdl .  Mcn lrnns-
po|t l idcn cr pi  rrr indsl  ct  f i r r  t rr l lcr
og i l invr ic| l  kcnderdc l ]cstc I t ibc-
dykkere Li l leblcl l  bcfte end ( leres

Hv d 8ør nln sii? Vi hopPcr sclv
føigelig i åen i ccntftm af byen.
knn få minutlers gang {ia dytker'
klubben. Ganske vist mangler van-

der den salte smag, siglbarheden

kan slet ikke målc sig ræd havers
og al undervdndsfiskcrier lbrbudt -
men til gengæld findcr vi gamle.
spændende ting lia Ribcs vugge og
vi dykker bl:l r storc havøncdcr
og laks. Dct cr kicotpc 'hir'nscr".
der vejcr et ptrnt rtykkc ovcr l0
kikl l

Ribe, Dr nlrr . ' r  ks
ældste by

Firr at fbrstå vigtagheden. og få er
indrryk. aI Ribe å, må vi skrue
riden t i lbage t i l  ist idens afslutning.
S10re isrnlrsser ligScr \ladig hen
over Nordjyl land og ncd langs med
Jylhnds øsrkyst.  Smcltevrndsl lo-
der kasler jordrnasser ud rr(xl vesl
08 uditrvner del landskrb, der cr
cl icr l  dl  I rr  r id l i t lcrc ist ider
Lirngst ude m()d vest. hvor van{ler
er rol igerc. ty ldcs de l l lvt l iSgende
orrråder nrcd sand - 08 hcdeland,
skrbct.  sorr v i  kcndcr i r lag. cr

lscn l ixsvindcr.  f i lh l8c l i88cr c ' r
brcd lrrgllirnnct ii(hl. dcr nrurtler
od iV|(|ch:rvcr. llitvct sti8er- rr:ro
gcr ind i lxndct og :rllsiriucr dc
lcrc( lc kl l l jg.  sorr ( l i r rDcr In fskcrr
I  nrr fskcn. pr i  lurrgr igcnrrenr i i -
dr lcn. l igger l lcrc nr indrc bl lL
kcøcr.  ( lcr  s larrDtcr l i i t  l r ldr l j  is l ids
al lc jr i r rgcf.  Do||  størstc i r i  h:rk-
kcøerne ligger i dcn sn'rvcrstc dcl
al marsken, on)kransel af et ii
syslenr nred llere grene. der fril
kan brede sie aflængig af vand-
mængden. Landskåbet er en sandet
hedestrækning med fl yvesandsklit-
ter Her. på denne bakkeø, fioder
den første bosætning sted i årene
700-750. Dcr bliver opføn langhu-
se mcd bebrrclse og stald, detvisr
ncdgrrvct i jorden. Man l€vcr at
landbrng og har siælden konrakr
nred liemmede købmænd. Å-syste,
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REGNSKABET 1996
1996 var ikke et godt år, hvis man ser på de f€ngster, der er på
fangslrapporteme. Desværre smitter ål dårligdom tit alle gder, også til den
ølonomiske side. og selv om vi hat sparel på nogte udgifter, så hår det ikke
kunnet opveje de manglende Indlægter fra kodsalg;t. Resu alet er et
underskud på- ca 20.000.- kr, og setv om det er lit al leve med fol
lorenrngen. sa er der et par andre t ing, der gør mig en smule neryøs.
Anlallet af B-medlemmer er fåldet med ca. 65, og selv om der sikkerl
kommer nye til i løbet af 1997, så btiver det næppe 65. Daokorlkøbeme fik
en kedelig s€eson i 1996, og med mindre 1997 fra stårten viser sio fra den
pæne side. så ksn man sikkert ikke toNente den store stigning iko-rtsalget i
foriold lil 1996. men 1997 kan jo meget tel btive enctog mlgei bedre. vinar
lo nan noK at tor tt0t teqnvetrl l

Fangstrapporten'te
Som antydet var det ikke nogen skøn oplevelse at taelle
fangstrapporter sammen. Det er t.ods alt et stort arbejde, og det
tager tid, så fordelingerne må også i år vente til næste nummer.
Jeg er 'bange for, at man skal dividere 1995-ta ene med 3 for at få
noget, der ligner 1996-tallene. Måske er det ikke helt så slemt, men
det er der omkrjng. På den baggrund er det utroligt, at der kun blev
plads til 10 nyoprykkere iår, men vierjo optimister, så måske derfor.

Nye Juniorersaynes
Antallet af juniorer i Ribe SportsfiEkerforening er lille - alt fo. lille.
Prisen for et juniormedlem er ellers kun 235,- kr, og det er incl.
"Sportsfiskeren" og adgang til junioraktivitete.ne.
Har du børn - eller kender du bøm - der har interesse for fiskeri, så
fortæl om vores forening, Du må også geme hjælpe med at sende en
tilmelding - pr telefor eller pr brev, vi skal bare have nåvn, adr,
fødselsdag og evt. telefonnummer. l\,lan er junior til og med det år,
,hvor man fylder '18 år. Man starter som B-junior.
Forresten har du en fiskekammerat, der kunne tænke sig at blive B-
medlem, så sker det på samme måde_ Priren for senjorer er 895,- kr
Tilmelding sker bedst til Søren Christensen, flf. 75421962 e er til
mig.(75432095)
Holger
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JuxroRruRE 1,997
Allc rurene har afgang fn Ungdomskolens Strd ' og vi kør.. ålrid prcist pA klolklsleoet
. så del eren god ide åt værc dcr 10 nin. før afgang. ved flDeuskekusel søndag den.20
upril mølcs vi do8 i Ssdfangct ved Rib€ F.itidsc€nte.

DATO AFGANGHJEMKOMST TIL PRIS
t0 00 Kl.1300

I3.00

Kr.l2.t0

2l Maj l9.m Kr tl.0l

Kr. :1.00

xr.23@

i(| ?3 u0

2 juli Kr 13.00

t9.00 Kl 21.00

l0 juli l9.m Kl 21.00

19.00 Kl.13.00

Kr 13.00

Kr 21.00

Kl 22.30

Priscme på or.ne cr intlusiv iiskekon' med undtagelse d dc tllle der er til Ribe Sports-
liskerforenings vude tld dc itke fiskekon til Ribe Slonsfisker forcning skd du .egne
med n llrmc bliver kr- ?5 der. end d€t dcr slår i skemaer
H& ds fistekon dl Syd\€stjysk Spons6slerforcning blive. turcne dl d€res vard€

D.l er en 8od idc at Lilmelde sig nindsr en ugc tør di tysturcnc ' aJ le.syn ril plads i

Du cr åltid velkomDcn dl al.inge dl :

Søren KtkeArd Klaus lidlrei
l r  : ! . . r  I  ur  ' r '1 .1 . .

3E



Hvordan binder
man fluer, hvordan
støber man blink...
Dette og meget mere kan du komme ind på
Ungdomsskolen i Bispegade og høre om

onsdag d. 19. marts
kl. 19.oo-2L.30
Der holder vi åbent hus for alle
Ribe Sportsfi skerforenings juniorer.
Vi vil fortælle dig om alt hvad du ønsker at vid€ om sportsfiskeri.
Du vil få lejlighed til at prøve og binde fluer, støbe blink, lave spinnere.
Vi fortæller også om vores tule - dem som du kan se på en af de andre
sider i bladet - og som du er velkomrn€n til at tage med på.

VI GI,ÆDER
OS TILAT

Knæk og bræk
A1lan

SE DIG



Hvor blev dog alle
fiskene af i 1996
I996 var et afde dårligste år rent fangstmæs-

ten afjuli før vejret artede sig.
Med fisketasken fyldt op med
optimisme og forventningens glæ-
de gik tulen atter til å-stykket.
Men optimismen dalede til nul-
puoktet, allerede inden jeg fik
bundet den fprste flue på linen.
Der var masser af irseher i luften
og på vandet, men der var ikke en
gneste fisk der ringede. For at
gøre en lang histoirie kolt, så blev
resultater af 3 timels fiskeri 2 stal-
linger på ca. l5 cm. og l0
bækør.eder på max. 20 cm.
De store (og mange) stallinger var
væk, og jeg formoder at årsagen
til de l0 bækøreder kan findes i
udsætninger Jeg besøgte åen
ydedigere 6-7 gange med et ligså
dårligt rcsultat og spørger mig
selv: "Hvad er der dog sket"
Med håb om et bedre fiske år
sigerjeg:

Knæk og bræk, Allan 40

sigt for mit vedkommende - og sikkert også for
mange andres

ÅJet. var ikke ret gammelt før man
kunne frygte resultatet af sportsfi-
skeriet i 1996.
Ret tidligt på sæsonen togjeg til
B-stykl@t i Gelså, Jeg havde
beslMbr at se lidt på stalling
b€srander i åstykket i nærheden af
Arnum. I 1995 havde der været et
fint fiskeri med flere "blåmænd",
som de stallinger dgr er over 40
cm også kaldes. Efter 3 timers
flskeri havde jeg hverken set, hørt
eller mærket en eneste fisk.
Jeg slog mig dog til tå]s med ar
det for det første var lige efter
fredningens udlgb, og at forår og
for-sommer havde været usæd-
vanlig kølig.
Såjeg tresluttede mig for at vente
med at tage derud igen, til vi hav-
de fået lidt mere varrne - og der-
med lidt mere gang i inselclivet
ved åen.
Jeg måtte vente til helt hen i srar-



Vil du lære at fiske
med flue?
Så har du nulighed for at prøve det
søndag den. 18. april H. f3.OO i
Sandfanget ved Rlbe Htldscenter

Alle juniorer er velkofiure, rnen vi
gør mcst ud af al lære de juniorer,
som aldrig eller kun sjældent har
fisket med flue. Du behøver ikke
selv at have eo fluestang - vi tager
nogl,e fluestænger med, så alle hiir
mulighed for at lære fluefiskeriet.
Der bliver mulighed for at lærc at
kaste med flue, og du vil få lidt at
vide om hvilke fluer du skal
benytte, og hvomår du skal b*uge
dem.
Hvis du gfu og overvejer køb af
fluestang, flueline, fluehjul osv.
vejledr vi dig geme, så du får det
bedst mulige for diDe petrge.
Det at fiske med flue er ligesom at
lære at cykle - det kall være lidt
vanskeligt i begyndelsen, men når
man føntkan det, så glemmer
mar det alddg.
Fluefiskeri efter bækøned, regn-
bueffrod og stålling er noget af
det mest Fffektive der findes. Det
11

er samtidig også den mest spænd-
ende form for sportsfisked fordi
man fisker helt og aldeles på
fiskenes instinkter og naturlige
livsform-
En ting der også er væsedlig ved
fluefiskeriet er at det faktisk e!
billigl. Når man først har få€t flu-
estangen og linen så er det så
absolut den billigste form for
fiskeri der findes. Færdigt bundrc
købefluer koster onkdng en
"femmer", og binder du dem selv
er det endnu billigdre.

Så ta'og kik ud i sandfanget søn-
dag d. 13. april kl. 13.00
Vi bliver ved så læmge der er
behov for det

Knæk og bræk
Allan



Forslag ti l  generalforsamlingen!
I henhold lil lovene kan kun forslag der er med her i bladet sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen vedtages:

Forslag nr 1. (lovændring)
8-medlemmer irldeles stemmeret på de trskevande. hvoftrl de har adgang
(Vesteøen. Tved å og Sammenslutningen) A-mFdle|| merne haf ralurlgvis
også slemmeret over de nævnle vande. Yderl igere hat A-medlemmer, og
kun A-medlemmer stemmeret over A-stykkel, da dei jo også er dem, der har
fiskeretten i vandel.
Begrundelse:
En vedtagelse af dette forslag vil betyde ai B-medlemmef fåf demokratisk
medbeslemmelse de på omaåder, der vedrører dem sammen med A-mecl-
lemmeme.
Uansel hvordan man vender og drelef dette folsiag, så kan del ikke give B-
nedlemner nogen form for magt på A-stykket. hvilket også er præciserel i
vedtægterne-
Forslagssti'leie:
Dennis Kjær, Mads l\4øller, Jens Nielsen, Esben Schmidt og Slig Guldborg

Forslag 2 (lovændring)
Til S 6h tilføjes: B-medlemmer har dog stemmerel i spørgsmå1, der vedrøref
Ribe Vesled.
Fofslagssiiller : Søren Chrrsiensen, B-medlemsrepræsentant

Forslag 3 (lovændring)
Ved atstemning om, om RSF skål investere i ot klubhus har både A- og B-
rnedlemmer stemrherct.
Forslagsslrller r Søren Christensen, B medlemsrepræseniant

Forslag 4 (lovændring)
Lov nr. 3, pkt m - Brug af tångstkrog er forbudt f€ sæsonens begyndelse lil
og med 30 apail - foreslas slettet.
Fo|slagsstiller: Håns Jørgen Chdstiansen Fole

Forslag 5 (lovændring)
Datoen for reflidig indbeteling af kontingent ændres fra 15. jan.lil 1. februer.
Samlidig tilføjes: Dog skal kontingentet vaere betall før fiskeri påbegyndes
(Vesteråen)
Begrundelse:
Der er sikkert mange rnedlemmef, def g€me vil have 14 daqe ekslrz til at
komme srg enF,r jr , len og nylårsregninge'ne
PS Jeg har tal i  med kassereren, han mener del f ini kan lade sig gøre.
Forslågssliller: John Samueisen. Gøflev



Forslag 6 (lovænddng)
I sidste lovafsnit ændres: Fiskenes Fremme til Ribe ldrætsforbund.
Begrondelser Foreningen søger optagelse i Ribe ldrætsforbund. Dette ea af
ret stor økonomisk belyd0ing, men det er klart, at vi ikke kan få penge, hvis
disse i tilfælde af foreningens endeliOt går til noget udenfor kommunen, for
det er kommunen pengene kommer faa.
Forslagsstiller: Bestyrclsen

Forslag 7 (lovændring)
I afsnittet om valg af suppleanter tilføjes:
1. Såfrcmt en suppleant indtræder i bestyrelsen er han på valg idet år, hvot
den han e6taltet skulle have været på valg.
2. Såfremt en suppleant bliver bestyrelsesmedlem kån bestyrelsen indkalde
den der ved suppleantvalgel fik flest stemmef uden at bleve valgt. Følgelig
skål der ved suppleantvalg ålticl være foreslået mind$ en mere, enct der
skal vælges.
Begnrndelse: Sådan har det været praKiseret i mange år Det bø. stå i
lovene.
Forslagsslilleri Bestyrelsen

Fofslag I (fl ertalsafgørelse)
På grund åf det store arbejde Benl Olsen har gjort for foreningen, foreslår
jeo, at Bent Olsen bliver udnævnt til æresmedlem af Ribe
Sportsfiskerforening
Fo|slagsstiller. PerHernmingsen, Askov

Forslag I (fl ertalsafgørelse)
Fiskeri efter flådfisk med bundsnørc udenfoa Ribe Kammersluse er tilladt fot
såvel A- som B-medlemmer af RSF i perioden 1. juni - 15. august.
Beslyrclsen fastlægger nøjere regler.
Hvis der opstår problemer med fiskeriet, kan beslyrelsen stoppe fiskeriet
omgående under foreningsmeddelelser i flsk€RlBEtragtninger og ved
skil tning-
Fiskeriet tages herefler op på generalfoGamlingen hvert årtil afstemning

. Forslagssliller: Ame Chtistensen, V. vedsted

Forslag l0 (flertalsafgøretse)
Det foreslås at bestyrelsen fortsat fastlægger regler for fiskeriel i Vesteråen.
Dette foaslåg skalfremsætles ved hver generalforsåmling til godkendelse for
'| år ad gangen.
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