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fiskeRlBEtragtninger

Mecllensblad for Rlbe Sportsfiske ore4ing
Redakhon: AllaII Dinesen og bladudvalget
Eftenryk - også i uddrag, kun med loreningens skdltlige tiladelse

Forhand: Holger løhndorf Anemonevej 6, ilu-stlup, 6500 Vojeis
llæstformand: Peter Thomsen l,ærkevænget 13, 6760 Ribe
Kassere!; Holger Strensen Vestergade 3l 6771 Gr.dsredbro

Best'relses-
medlem; Knud Erik Jensen Tornskadevænget 5, 6?60 Fjbe

Kim Nicolaisen V vedstedvei 16. 6?60 Ribe
Æ1an Dinesen Nipsvej 23, 6760 Rrbe
Æne Christensen Dågnevej, 23 6760 Ribe

l. supplant: Hugo Hansen Nænebrogade ll, 6?00 Esbjerg
2. S\pplanti Benny Podsen Temannsensvej 1, 6?60 fube

?4 87 14 9l
?5 42 09 54

75 43 20 95

75 42 22 96
7s 44 56 6?
75 42 44 09
75 44 52 3)

75 45 16 72
75 42 55 85

B-medlems

Juniorleder: Allan Dinesen Nipsvej 23, 6760 Rlbe 75 42 44 Og
Juniorledet: Søren Kirkegaard Løvsangervænget lf, 6?60 Rribe 75 42 20 B
Juntorleder: Klaus Kårlsen Alsbrcvej 2, Sejsuup, 6l,10 BråI0ming 75 lO 14 36
Opsyns-
kordinatori Johnscl:rddt
Tabte/ilDdn€
sager: Peter Thoms€n Lærkovæh961 13, 6?60 Rrbe

Granly 46, øst€r Vedsted '15 42 20 38

?5 42 09 54

Udvalgene i Ribe Sportsliskertorontng
Alle benvendeker bedes rettet tq udvalgstormændene {lrdelstregetl
fub. ved åen: Peter Thos$en Knud Erik J€rB€n, Kim Nicolaisen
Piskepleje og udsæt$ngeri nrne Chnstensen taksofonden
Bladudvålg: Allan Dinesen. Holger Søreusen,
Kontmktudvålg: Peter Thomser Kim Nicolaison, Xnud Enk Jensen, Allan Dinesen
Jumorudvalqel: AIånDinesen
Voslerå udvalget: Knud Edk Jensen- P€ter Thomse& Søren Christet$en
Dagkolhrdvalget: Holqer Sørensen- Knud Erilr Jensen, Hugo hansen

Vandplejeudvålg: Holqer Iøhndod Kint Nicolaisen
nskenopsyn: JohnsclEidr
Husudvåtg: Holoer SøIensen. Benny Potnsen, Søen C-histense4 Ame Chrislens€n

Pokåler: Huoo Hansen

Kontsollører: Bentolsen ?4 82 15 50 Finn Silber 75 42 46 42
Po'rl Erik [ielse ?5 52 13 8t Peter Thomsen 75 42 Og 54
Bent Nissen 74 82 OB 27 Knud Erik Jensen 75 42 22 96
Erlins Skjødt ?5 45 29 05 Chrishån Wu rle! 74 82 31 53
Bjarke Sonnichsen ?4 82 28 36
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Generolforsomling 1998
nlbe Sportstiskerlorenirg atholder ordlnær gelenltorsamlilg
Itrdag den 14. na s 1998 Xt 1400

på Hviding Kro

Dogsorden iflg, lovene:
L Fremlæggelse og vedtagelse af fonetningsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning {herunder laksefond og juniorafd.}
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne folslag. {læs her i bladetl
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter-

På valg er;
Peter Thomsen. modtager ikke genvalg.
Holger Sørensen, modtager genvalg
B- repræsentant nwalg
suppleant:
Benny Poulsen, modtager genvalg
PS. Der skal vælges blandt mindst 3.

Z Eventuelt. {Herunder pokaler og am, lotted}

Gule ærler, pds 65,- kr, besfilles ved onkomslen.
PS:
Du Ander Hviding Kro ved hovedvej ll ca.6 km syd for Ribe.
Der er parkeringspladser både loran og bawed kroen,
Esbjerg-Tønder toget holder ca 300 meter fra krcen

Husk medlemskoil 98 og detfe blod.

Bestyrelsen



LOVE & VEDTÆGTER FOR
RIBE SPORTSFISKERFORFNING
Her b nges foreningens love i den form der gælder for 1997

Porogrof l. Foreningens novn,

Foreningens navn er "RIBE SPoRTSFISKERFoRENING". Foreningens
hjemsted er Ribe.

Porogrof 2, Foreningens fomå|.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at frem-
skaffe Jiskevand, sikre medlemmerne adgang til disse samt at
ophjælpe fiskebeslanden i de ejede/ejede fiskevande.

Porogrof 3. Foreningens medlemmer.
a. Enhver dansk statsborger kan søge optagelse i forcningen.
b. Ansøgning om optagelse skal ske til B-gruppens leder eller til fore-

ningens kasserer, men enhver optagelse skal godkendes af besty-
relsen.

c. Ret til fisked i foreningens vande har alle. der har løst fiskekoft.
d. ÅGkortet, der samtidig er foreningens medlemskon, giver ret til

fiskeri med i {een) stang ad gången.
e. Fiskekortet giver ret til at kontrcllere andre fiskende.
f. Enhver fiskende er ved åen forpUgtet til at udvise god og sportslig

opløIse1.
g.Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen med
omgå-ende virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første
ordinære gene-ralf orsamling.

h.lntet medlem må til egen fordel ejeneje fiskevand, hvo foreningen
har interesse.

fiskeRlBEtraglninger
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Det er ikke tilladt foreningens medlenmer at alvende eller røg-
te ruser eller andet selvtiskende redskab i vande, som er under-
lagt Ribe Sports-fiskerlorening euer andre foreninger tikluttet
Danmarks Sportsfiskerforbund. Dette gælder dog ikke lodseje-
re.
Deme tifføjelse skal respekterc et evt. regulativ ved Østeråen.

i. Foreningens medlemsantal er 35O.
Udover foreningens A-medlemmer optages B-medlemmer med
begrænset fiskeret. Antallet aJ B-medlemner kan begrænses af
bestyrelsen og skal i lige årstal ftenlægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse, forøgelse eller aJtrapning
rrad cr^h f^r iildan^

optagelse af nye A-medlemmer sker fta B-medlemmer.
Det tilstæbes. at mindst en femtedel skal være juniorer.
A-juniolmedlemmer fta Ribe kommune er forpligtet til at delta-
ge i foreningens juniorarbejde.

j. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fm og med 1.
apdl og til og med 31. oktober.
for Gelsåsammenslufiringen s fiskevand gælder Gelsåsammen-
slutningens till enhver tid gældende fredningsbesterulelser.
{Se fiskekon og medlemsblad.}

k. Der er fangstbegrænsning på max. 3 bækøneder og minimum-
smal på 30 cm i Hjortvad å {zube Nøneå*Tved å). Andre mini-
mumsmål se fiskekortets bagside.

l. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelulrkende flskes
med regnorm eller kulstigt agn.
Det er således ikke tilladt at f,ske med f. eks. maddiker, rejer.
sildestrirnler o g lignende.

m. Brug af falgstkog er forbudt fra sæsonens beg]Trdelse til og
med 30. april.

n. Undtaget fra bestemmelserne i paragraf 3 er fiskeriet i Ribe
Vesterå. Fisketiderne her fastsættes i fuet1996 aJ bestwelsen.
læs medlemsbladet.

Rlnkt n fortsætter uændret i 199?
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Porogrof 4. Foreningens indlægler.
a- ReFska-bsåret følger kalenderaret- Canuar/januar)
b. Det revidereCe regnskab skal forelægges generalfolsamlingen t

godkendelse. Pdsen på fiskekort fastsættes af besb,letsen.
c. Ved modtagelse aJ det første A-kort, skal udover fuskortets pris,

betales indskud, der udgør halvdelen af årskortets pris. iexcl.
Vesteråkontingent) Dette indskud tilbagebetales aidrig.
B-medlemmer betaler nedsat pds på ånkortet. Ved overgang til A-
medlemsskab betales næ!'nte indskud.

d. For juniorer op til 18 fu betales nedsat kontingent og indskud.
For bøm urder 12 år er fiskeriet gratis nar de føtges med foræl&e
ne. Kalenderårpt er retningsgivende for om man er junior eller
semor.

e. Betales kontingentet ikke til {oreningens kasserer senest 1, februar
betragtes medlenskabet som ophøfi. (Udmeldtj

Porogrof 5. Foreningens beslyrehe.
a: Foreningens leder er fomanden
b. Bestyrelsen beslår af 7 medlermer Disse vælges af generalior-

sanliflgen og afgfu efter tu{ med 2 hvert år. Formand og kasserer
bør ikke være på valg sann1e år. Best!'relsen kan vælge en kasse-
rer udenfor bestyrelsen. Genvatg kaII finde sted.
Der vælges 2 beso{elsessuppleanter Disse er på yalg efter tur
hvert andet år og deltager i bestyrelsesmødene uden stemjneret-
Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen er han på valg det fu,
hvor den han entatter skulle have været på valg.
Såfremt en suppleant bliver bestyrelsesmedlem. kan bestyrelsen
hdkalde den, der ved supplealtsvalget fik flest stemmer uden at
blive valgt. Følgelig skal der ved suppleantvalg alhd opsdlles
mindst en mere elld der skal vælges.
Revision loretages af en anerkendt revisor, der også opstiller regt-
skabet,

c. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal så vidt
muliqt bo i Ribe.
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d. Generalfonalnlinger, bestFelsesmøder og evt. fester alholdes i
Ribe.

e. Formanden har ved enlver afstemning på best''relsesmøder og
general-fomamlinger ret til at aJgive sin stell}me. Ved stenme-
lighed tæffer formanden afgørelsen. {undlagen ved valg}

Porogrof 6. Foreningens generolforsomling.
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b. Generalfo6amlingen skal indvarsles senest 8 dage forud skrift-

lig i medlems-bladet til alle medleniner.
c. Den ordinære genemlJorsamling aholdes hvert ar medio marts.

Fonlag, der ønskes behandlet aJ generalJorsanlingen skal være
formanden i hænde selest 1. februar.
Såvel ved ordinær - som ved eksEaordinær generalforsarnling -
skal forslag sendes san'rlnen med indva$lingen til generalJor-
sarrilingen.
Kun forslag der har været i medlemsbladet kan vedtages.

d. hdvarsling til ordinær generaiJorsan ing skal indeholde denne
dagsorden:

l. frenilæggelse og vedlagelse af fofetningsorden.
2. VaIg af dkigent.
3. Formandens beretrIing
4. Kassercrens beretnhg.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

er skal navnene på aJgående bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter, samt om de modtager genvalg oplyses. Kun A-med-
lenjmer kan foreslås. Er medlerffnet ikke til stede, skal skiftlig
accept f0religge. B-medlemlner har ikke stenmeret til oven-
næralte valg.

B-medlerffnerne vælger en repræsentant ior et ar ad gangen.
Derure deltager i bestFelsesmøderne uden stenmeret.

7. Eventuelt.
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e, indvarsling tjl ekstraordinær generallorsamling skal indehotde
dagsorden og en begmndelse for indvarsljngen.

L Følgende kali gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær gene-
ral-forsamling:

I . Bestfelsen.
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
3. Mindst 35 aI foreningens A-medlemmer
g. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset

det tuem-mødte antal medlemmer.
h. Til almindelig vedtagelse kræves aimindeligt ftertal. Kun A-med-

lemmer har stemmeret.
Ved atstemning om, hvonidt RSF skal investere i et klubhus har
både A- og B-medlemmer stemmeret.

i. Ænddng af love kan kun ske på en generatforsamling og kræver
3/5 {60qo} af de afgivne stemmer. Kun A-medlemmer har stemme-
ret.

j. Stemmeafgiwfng kan kur ske ved peGonlig fremmøde.
k. Såtremt eet A-medlem ønsker det skal afstemningen være skiftlig.

Porogrof 7: Foreningens opløsning.
a.. Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en

ordinær generalforsamling og efter ca. 3 ugers Iorløb på en
ekstraordinær generallor-samling,

b. På begge disse generalfomamlinger kræves vedtagelse med mindst
3/4 35aU af alle afgivne stemmer Kun A-medlemmer har stemme-
ret.

c. Ved opløsning skal foreningens ejendele og midler overføres til
tonden for fiskedets fremme.

d. Et nævn på 3 medlemmer, valgft af den ekskaordinære gene-ral-
forcamling skal påtage sig denne opgave.

Udover ovennæ!'nte love findes regler for fiskeri i Vesteråen.

Lovene er opindelig vedtaget i 1942, senere ændirger er påført.
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Ribe iebruar 1998
Bestyrelsen
NB
Ud over lovene karl der være nødvendige anordninger aJ pludselig
opstået karal{ter Sådarme vil i givet lald snarest blive bragt her i
blad.et.
Læs også regler for fiskeri i Vesteråen.

NB Evt. ændringer fra generalfomamlingen vil fremgå af næste
nunmer.

Regnskob 1997
Regnskabet er ikke færdigt, men her er de tal, der er før revisoren går igang med
afskd!'ning og henleeggeise:

lndtæg(er Udgilter
x1000 x100O

Indt€egter Udgifter
x10O0 xl0OO

A-kontingent 455
B-kontingent 236
Tatteko( I
Ko salg 142
Korkunencen 21
fta Gram 10
Huset 2
Renter '1
teje fiskevand 228
teje Vesterå 4O'1
Kont. DSe
Samm. Amt 147
Adminisiration
PR
Biad + &edl.kort
Møder + generalf.
Juniotafd.
Udsætninger
Kørsel

Kontrol
Konkrrnence
Laksefond
Huset
lnventar
Investeringer ca. 49
Æslaivninger ca

ialt 923
Undelskud ca. l4O
Balance iO63

12
20
30
39
l3

t9

i063

1063

59
4

38
t6
2

20
I
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Forslog lil generolforsomlingen!
I henhold tii lovene kan kun forslag der er med her i bladet sammen
med indkaldelse tjl generalforsamlingen vedtages;

Forslog nr l. (fleilolsofgørelse)
Bestyrelsen anmoder om tuldmagt til at opsige lejemålet aJ Ribe
Vesterå med udgangen aI 1998 til ophør 31. 12. 1999, såfremt ind-
tægteme ved kortsalget i l99B ikke er mindst 250.000.- kr.
Begrundelse: Dette forslag skal ses i relation til foreningens økonomi,
samt den ved lejemålets indgåelse fastlagde forudsætning. at de
400,- kI pr medlem + kortsalget skulle kunne betale lejen samt om-
kostningeme ved at leje Vesteråen. En yderligere forudsætning var,
at der skulle komme flere fisk også på A-stykket. Dette har jo heller
ikke været tilfældet. Det at lejen er pdstalsreguleret sammenhoidt
med det faldende medlemsantal samt Vadehavsund€rcøgelsens kon-
klusioner, der peger,hen imod, at der ikke vil kunne forventes flere
fisk de nærmeste år, betyder at prisen pr medlem for at leje Veste-
råen vil stige væsentlig i de kommende år Udover dette må fiskeperi-
oden pga onkostningeme ved grønlænder fiskedet forventes beg-
rænset.
Forslagsstiller:Holger Løhndorf, formand.

Forslog 2 (fledolsofgøehe)
Lejemålet vedrørende Vesteråen atuikles hurtiges muligt.
Begrundelse: Fiskedet i Vesteråen står ikke mål med de penge, vi må
betale og der må være en grænse for, hvor stort et kontingent vi kan
og vil pålægge hinanden.
gorslagsstillerei Frank Steiness og Carsten Toft Hansen, begge Ribe.

Forslog 3 (llertqhofgørehe)
Ribe Sportsfiskerforening opslger straks lejemålet med Geri Mikkelsen
vedrørende Ribe Vesterå.
Begrundelse: Der er ingen begrundelse fremsendt sammen med for-

fiskeRlBEtragtnnger
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slaget, med forslagsstilleren kræver skriftlig afstemning.
Fonlaosstiller: Johs. Schhiter.

Forclog 4 (lovændring)
'nl S 6 h tifføjes: B-medlemmer har dog stenrneret på områder, der
ikke på nogen måde ærdrer forholdene på A-stykket. Det er suve-
rænt besttrelsen, der afgør, om et fo$lag kun afgøres af A-medlem-
meme eller af alle med-lemmer.
Begrundelse: Der er ingen begrundelse fremsendt sammen med for-
slaget.
Forclagsstiuer: Søen Christensen, B-medlemsrcpræsentant.

Forslog 5 (lovænddng)
Best,'relsen pålægges at ældre liskesæsonen for A-stykket, således
at denre løber til og med 15.11., første gang den 15. 11. 1998.
Begrundetse: Nu har vi igen i ar oplevet en lang sæson. stort set
uden fisk i åen. Da der endelig kom fisk, blev de fredet.
Et af de "garnle" ar$menter for ar slutte sæsonen den 31. 10. hat
været, at der var mange fisk i åen, som var stået og blevet faruede.
Da der stort set ikke er kornmet fisk op i løbet aJ sæsonen, kan de
heller ikke stå og blive farvede.
Et andet af de "ganle"argumenler har været, at der ikke gik nye fisk
op så sent. Blledet på side 3 i fskeRlBEtragtninger 199? ff. 4 bevi-
ser,at der går flotte fisk op i Vesteråen. Så kan man vel også forven-
te, at de fortsætter længere op i åenl
De senere år har der været en kmftig stigning i kontingentet. Ved at
forlænge sæsonen med 14 dage, blev der kompenserct lidt flefor
Æslutningsvis vil jeg gerne eindre om den gan e histo e om man-
den, der står og slår sig selv over fingrene. Hvorior? - "Det er fordi
det er så dejligt, når jeg holder op"
Det minder mig lidt om os, der f,sker hele sæsonen, og så holder op,
når der endelig er komrnet fisk op.
Det må vel være fordi, det er så dejligt at liske uden at fange noget!
Forslaqsstiller: Jan Rawr
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Forslog 6 (flertolsofgørelse)
Fiskeri efter fladfisk med bundsnøre i RSFS lejede fiskevand udenfor
Ribe Kammersluse er tilladt for såvel A- som B-medlemmer af RSF i
perioden L maj - 30. august.
BestFehen fastlægger nøjere regler.
Hvis der opstår problemer med fiskeiet, kan bestyrelsen stoppe
iiskeriet omgående under foreningsmeddelelser i fiskeRlBEtraqtnin-
ger og ved skiltning.
Forslaosstiller: Arne Christensen

torslog 7 (fleilolsolgøelse)
Det foreslås at bestyrelsen fortsat fastlægger regler for fiskeriet i
vesleraen. r 1996 0(I 1999.
Fomlagsstiller: Bestielsen

Fonlog E (flertolsofgørelse)
Det pålægges bestyrelsen at sikre bedrc miljø og gydeforhold i
foreningens vandløb. Dette skal ske gennem et stærkt udvidet samar-
bejde med Ribe Kommune/Ribe Amt og Danmarks Sponsfiskerfor-
bund.
Begrundelse: Det er på tide, ar vi søger at sikre vores fiskebestand
gennem bæredygtige holdninger vedJ. vandmiijøet, dette bør ske ved,
at vi samtidig med. at vi udsætter fisk ogrså arbejder på forbeddnger
onhring gydebanker/stryg og tilbageløring af vandløb til opindeligt
leje,
Der skal her henvisis til Vadehavsrapporten fra Dec. 97, hvori det
beskrives, hvor vig'tigt det er med gode yngle forhold for vores fiske-
bestande.
Forslagsstillere; Frank Steiness og Carsten toft Hansen.

liskeRlBEtagtninger -
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0m Forslogene
Forslag l. 2 og 3.
Fo$lag I er udarbejdet af formanden, men den øvrige bestyrelse
har bakket op om. at forslaget skal afgøres af generalforsanlingen.
FoBlag 2 og 3 er fta medlenmer, og er en smule sfalnlnere.
Debatten om disse 2 fonlag kan blive athængig aJ om forslag 1
forkastes eller vedtages.
Forslag 4.
Dengang B-listen var en venteliste, kunne der naturligvis ikke
være nogen stemmeret til listens medleruner.
Nu hvor B-medle merne må fiske i 3/4 af vores fiskevand og hvor
de betaler 1070,- kr for det, er den smule indflydelse forslag 4
indeholder et godt udgargspunkt for RSFS optagelse i Ribe ldræts,
forbund med visse tilskudsmuligheder og I rclation til forslag B vil
det løse op for lidt mere goodwill fra kofiurune og amt.
Forslag 5.
At udvidde fiskeseesonen er muligvis ønskværdig for mange med-
lem-mer, men der er et problem. I de 2 største kontrakter med
lodsejerne star der klart hvonår vi må fiske. Om det er muligt at
ændre dette ved vi ikke, men da det falder sarunen med jagtinter-
esser så er det ikke sa lige en sag,.
Forslag 6,
Vedtagelse ville medføre lidt mere goodwill for os her i Ribe onuå-
det, Kontrollerne er ikke meget for det, men måske var det et for-
søg værd, forsøget vile jo kufiie stoppes øjeblikkelig, hvis dette
skulle blive oødvendig.
Porslag 8.
Der arbejdes meget på netop det forslaget indehoider. Desvæne
støder vi ofte på problemer, der er opstået pga at iwige medlem-
mer henvender sig til amt, konnune og presse i stedet for at hen-
vende sig til den bestyrelse de selv har valgt. Det er således sket,
at vi har måtte høre, )amen I mener jo " . Det mindste burde vel
være at man først henvendte sig til sin bestyrelse. og i øvdgt ikl(e
udtaler sig på Rjbe Sportsfiskerforenings vegre-

Holqer

fiskeRlBBtråglhhger
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Formondsberelning
Så er det atter tid til at gøre status
over et åt der er gået. Hvis jeg
sta(er hett mod vest, så må vi
konstatere at Vesteråeo igen har
været en skuifelse, idet der ikke er
Ianget marge fisk . Fargsten ligger
lidt under 96 niveauet, der var
meget ringe ( langst statistik andet
steds i bladet). vandstanden var
lav og temperaturell høj og dedor
lmåske) ingen tisk I åen. Dette
betød så også at salget af dagkort
faldt fra de forventede 280000 kr.
til 140000 b med deraf mang-
lende indtjening. Ser vi ftemad, må
vi nok forvente at manglen på fisk
i vandsystemet vil vare ved i nogle
år. da der ikke under elfiskeriet af
Lal$efonden er set mange
havørreder eller laks aJ mellem
størelseme. Med henslr! til vind
og vejr er der ingen, der kan for-
udse, hvordan det arter sig- Ende-
lig forlyder det fta turisusedse at
antallet aJ turister er dalende, hvil-
ket jo også vil influere på kortsal-
get i nedad gående retning.
Bestlrelsen har derfor p. g. a- fore-
ningens økonomi stillet forslag om
at ophøre med lejemålet aJ Veste-
råen med udgangen aJ 1999, hvil-

14

k€)t er det tidligst mulige i h. t.
lejekontrakten, hvis ikke koftsalget
i 1998 er Bindst 250000 l(.
Forsøget med at hæve vandstan-
den i Vesteden blev aisluttet i
ultimo 199?, med den konldusion
at det ingen måelig virlming hav-
de, helier ikke som det ryglevis
har lydt fta sædvanliwis påIidelig
kilde. at hele åen val død, helt ind
til lille gennemskærilg. Ænt og
kommune arbejder videre med
sagen , idet ]lrillimum vandstanden
ved Skibbroe[ skal hæves med
ca. 50 cm på $xrd aJ husene.
Dette vil alt ardet lige også gøre
det nemmerc lor liskelre at forcere
Skibbroen. Med hensyn dl xappen
ved Skibbroen mener besBTelsen
ikke at den vtker efter hensigten.
Amtet mener derimod at trappen,
efter at de 2 bassiner er lavet, vir-
ker som den skal undtagen ved
meget lav varidstand- Efter besty-
relsens mening er det ved lav
vandstand Uappen ska-l virke, ved
andre vandstande kan fiskene gå

^h 
,!rlon^m rr.nnan

Det er i slutningen aJ 1997 aftalt
med amtet at de i 98 holder ekstra
øje med fltstaoden aJ Gelså stykket
, med hensyfl til ilt indhold, sand-
vandring samt fi skebestanden-
Med henslal til det sidste, har vi
mulighed for at få amtet Ul at elfi-
ske nogle gange i 98, til bestands-
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analyse.
Det e! også aJtalt med nibe Kom-
mune , at vi som i 97 kan lå tuk-
ket sluseme i Ribe by og lukke
det meste af vandet gennem slu-
sen ved Skibbroen, hvis der igen
stfu fisk nedenfor Skibbroen, der
ikke kan komme op /vil op gen-

Med hens).n til tubinen qed
Stampemølien er der endnu ikke
opsat aJgitring, men efter Pisked-
kontrollen i Esbjerg varer det Ilok
ikke så længe. Med hens!'n til
tappen ved Stampemøllen er den
nu ændret til en kammertsappe,
saedes at fiskene nu skai wøm-
melboppe 3 gange 40 cm. I ste-
det ior 1 gang 120 cm. Så mor
lkfte det gør det noget nemmere
for fiskene at kornme op her.

H!'ad angår celså, Fladså og
Hjoftvadå har problemerne været
nogenlunde ens. megen grøde og
få fisk. Med hens''a ti1 grøden i
Gelså tlar de fleste jo kufflet fø1-
ge med i aviser og radio. Resulta-
tet hemf kan diskuteres. meo det
har i hvert fald ikke gjod det
nemmere at få slået grøden.
Foreningen har aftalt med for-
bundet, at vi når det nye regulativ
ior Gelså kommer, sætter os sam-
men og fhder ud aJ, om der er
nogen mulighed for en bedre
vadl idoh^ldalco. f  åan

Derudover har det vist sig at nog-
le medlemmer har ment, at det er
deres opgave/ret , at kontakte
amt. forbund m.m. på foreningens
vegne. det i hvert fald blevet
opfattet sådan af de berørte. uden
at inlormere bestlrelsen. Besty-
relsen vil have stoppet denne fia-
fik, således at det er bestyrelsen,
der klarer kontaKell udadtil. Hvis
man har noget man ønsker
oplyst/unde$øqft kan man jo barc
.Lnva ri1 hocilrolean

Så er der kanoerne- Her har fore-
ningen den 12 dec 97 igen skre-
vet til både Ribe og Søndedyl-
lands amt, med reference til regi-
omplan 2O0B og Iredlingsplan
9?. med henblik på ai få fdholdt
Gelså styktret lor udlejningskano-
er, samt begrænset antallet i
resten aJ å-systemet Ul det af
Ribe amt i regionsplaren nævn-
te.
Derudover skal bestyreisen her-
med opfordre medlemmeme ill,
hvis de ser ulovligheder fra kano-
ernes side , at notere kano nr.,
tidspunkt, dag og klokkeslæt .
stedet samt forseelsens art, og
se[de det til formanden, som så
sender det videre til det berørte
amt.

ICåDy søene har været diskuteret
i bestl'relsen både i 96 og i 9? ,
idet det var best''relsens menitrg
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at disse blev brug:t for lidt i forhold
til pdsen på 19000 kr. I 96 mente
mar at juniorelne brugle søeme
meget, men i 9? blev det meddelt.
at bmgen var meget begrænset,
hvorefter det blev besluttet at
opsige tejemå]et med udgangen af
199?.

Her i beg''ndelsen af l99B er en
stor del aI lejemAene på A-stykl{et
blevet genJolhandlet. med en
meget moderat stigning til føige.
Der er for øjeblikf{et lidt problemer
med en enkelt, ellers er alle kon-
talrter f orhandlet færdig.

Med henslrr til huset på Kaltoft-
vej, viste det sig hunigt at med-
leltrmeme ilke bakkede op om
bestyrelsen , idet meget få ønske-
de at deltage aktivt i renoveringen,
hvilket medførte at huset først var
klar til udlejning omkring august.
Huset hai derfor ikke været lejet
ud rct meget i 97 Vi håber på en
meget bedre udleining i 98- Besty-
relsen besluttede derfor at bruge
huset møder m.m. for bestyrelse
0g udvalg. Desuden har huset her i
vinter været benyttet [i fluebin-
ding m.m. en aften om ugen, hvor
der har været ctka 20 mand pr.
ga[g. En del af statden er indettet
til klæl'l{en for laksefonden som et
forsøg, og indtii videre ser det ud

til at gå uden problemer. Mere om
dette fta iaksefonden senere.
Den manglende opbakning til
re[overingen aJ huset kunne
måske tyde på, at det kur er nogle
få af foreningens medlemmer, der
har behov for et kiubhus ?.

Foreningens konbollører har i
1997 kontroleret 395 personer på
59 ture og herunder uddelt 7 gilo-
kort å 200 kr.. Euers er kontollen
foregået uden støne problemer.

Endelig i slutningen aJ decenber
97 udkom så den længe ventede
vadehavsrapport. En gennemgang
aJ denne viste at der er flere store
problemområder, manglende gyde-
pladser. d&[g opgangs forhold
ved dambrugene, alt tor mange
ruser/ gam i vadehavet. og alt for
store omkostninger ved grønlæn-
der Jiskeriet. Derudover viser den
at mundingsudsætninger er spild
aJ penge idet krln 0,5 o/o koroll]er
tilbage til å-systemet.
Der er dedor fra amteme iværksat
tiltag fl udlægning af gyde$us.
samt etablering af omløb ved dam-
brug€ne i stedet for tlapper. Fore-
ningeme og forbundet har diskute-
ret om man ikke skulle tiibyde lidt
aJ fiskepleje midlerne bl dette for-
må. Endvidere er der tiltag til at
ærdre fredningen tiI l/ll - 2812



' - fskeRlBEEegtninger

ior at beskltte de små grønlæn-
dere idet rapporten mener, at for
hver fanget grønlænder, skades
5-10 undemåls dødeligt.

Såkomviendelig økonomien,
som tor 1997 udviser et under-
skud på 184000 kr før alskriv-
oing. Den stønte grurd til dette er
at kortsalget er faldet med
t4000O kr. i forhold til det forven-
tede. Samtidig har der ikke været
nogen indtægter fra lalrsefonden,
da fiskene jo som bekendt gik til i
97 Lalsefonden har været nødt
til at købe båd (30000) samt have
25000 i tilskud til diften. Med
hensyn til frem[den ser det ikke
for godt ud, medlem$allet er fra
92 til 97 faldet tra 722 til 500 og
samtidig er liskelejer steget fla
1630C0 200000 og Vesteråen
ira 3?50C0 til 415000 Ig. Dette
set ! sammenhæng gør at besty-
relsen har hævet kontingentet
med 20(h og fremsat det tidligere
nævnte forslag. som jo er affødt al
at forsamlingen i 1992 besluttede
at betale 400kr. pr medlem til
Vesteråen og at resten op til leje
beløbet og ddften skulle komme
fra konsalget. Som det kan ses
betyder dette. da driirs udgifteme
til Vesteråen er 50000 kr. skal vi
have mindst 250000 kL hjem ved
kortsalg, og dette beløb vil være

stigelde med pdstalet og ned-
gangen i medlemstallet.

Som afsluming på beretningen
skal lyde en tak til alle Jorenin-
gens samarbejGpartnerc, til
bestyrelsesmedlemmene. fl
udvalgene, til Fole og Gelsbro
damt'rug,til kortsalgsstederne,
til lodsejerne samt til sponsorer-
ne ved konlurencen , lor et godt
Samarbejde i 97 med ønsket om
at dette må fortsætte i 1998.
Endelig en tak til medlemneme
med ønske om knæk og bræk i
98.

H.TI,ØHNDORP
FORMAND
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Regnskob 1997
Regrska.bet for 1997 er ikke
noget at prale aJ, desvære.

Hvorfor nu det?
L Kortsalget er gået ned med
over 100.000,- kr.
2. Medlemsantallet er gået tidt
ned.
3. Ifuset har næsten ikke været
udlejet"
4. Laksefondens arbejde i 1996
gik i vasken.

add.l. Desto flere fisk der skrives
om i div. dag- og ugeblade, desto
flere kort sælger vi og i 199? var
der ikke meget at skrive om.

add.2. Samme fusag som add. 1.

add.3. Huset er ikke blevet det
bestFelsen havde troet og
regaret med. men haj du lyst, så
dng, pdsen for bele huset er kun
125,- - 150,- k pr dag, og det er
for nn til A rlarcnnFr

add.4.Laksefondens arbejde ser
ud ti1 at bære ftugt her i
1998. Den første yngel skal
udsættes onkdng L marts, og
derudover har man i tusindvis aJ
æ9. der klægger dag for dag, så

t8

med lidt helt - euer bare uden
uheld - biiver det et godt år for
laksefonden, og det har en galTl-
iig indflydelse på RSPS økonomi.
Revisoren er fædig med regn-
skabet ca. l. mans, og da dette
blad skal være hos trykkerer
oml{ring den 22. ds, er det ikke
muligt at binge rcgnskabet, men
underskuddet Iigger på ca
150.O0O,- l{r
Hoiger

Fongslroppoderne
1997
1996 var et dårligt fu, men det
blev slået af 199?. Desvæne i
neganv retrungr.
183 havøneder, 40 lats, 133 å1,
et par steelheads, godt 30 ged
der, omlsing 40 bækøneder,
nogle få stalinger og sidst men
ikke mindst en karye på 4 kg.
Der er virkelig karper i Tved å. og
de er store, men svære at fange.
Mere fangstrappofi i næste num-
met

Holger



tiskeRiBEEegtdng€r l9-

ffi
Når krybben er lom, bides heslene
I det mindste giver det måske en
sund debat. Desvælre er det i
nogle tilfælde en lidt usaglig
debat, og da det tit er den util-
fredse, der først farer i blækhuset.
er det ofte hans mening, der bLi-
ver hørt. Derved får man den
megen negative mening spredt
Iørst, det giver ik]{e just tilftedse
medlemmer. Jeg vil dertar pTøre
på at svare på nogle af spørysmå-
lene?

Pd ond loke lisk:
En bækørred skal for at den er
sjov at fange vel have ell stø[else
over 30 cm., helst 40 cm.. den
skal have røde pikker, være gyl-
den, helst kun tage tødluer Intet
problem, alt kar købes. det er kun
et sp4gsmål om kr. og ører
Bækø[eden på 40 cm. koster det
sanme i krcner som ca. l5o
havøfiedyngel, de har så des-
være den lejl, at de har en døde-
lighed på ca. goqo. Det bliver dog
tods alt en ca. 15 fisk, der bliver
fangstrnodne. Problemet med
bækørreden er, at den skal bruge
4-5 & før der er 30 - 40 cm. stor,
og det lorudsat at der ikke iiskes
efter den.

leks.: Vi har vel alle haft en
bækøned 'stående-, på 3. e er 4.
dagen lår vi den, sådar går det
slag i slag). Det er måske å$agen
til mange men små bækønedeT.
Dedor så vi i Laksefonden det som
mere formålstenligt og biligere at
satse på havørredel {Som en
sidebemærlining, hav- og
bækøfeder er En og sarnme fisk,
bæl\:kene og de små vandløb tyF
des med yngel og den del, der
ikke er plads til, udvardrer som
smoliJicerede bækøreder, altså
bavøreder, sådan er bestanden
selwegulerende og det genqtiske
mateiale er i havet ved en evt.
dødelig forwerinsi i åen). Tilbage
til Put and take-øfieden, del bU-
ver udsat P+T-øqeder i hele
Ribeåsystemet hvert år. også fisk
helt op $1 50 - 60 cm. Har du
aldig fanget E Jeg har, ca. 2
måneder efter udsætdlgen, rad-
mager, alslidt hale, det gyldne
look er også væh kødet trist, ikke
lige sagel vel? Min teori er at
nogle fiskere får måske et par,
lige når de er bådudsat, resten
dør af sult - en dyr ]øsning for de
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Loksefondens formål: Udsætning of fisk

20*

At iodfange modedisk fra åsyste-
met, styge dem for æg og sæd, og
avle på sådan mateiale, i stedet
for at købe fisk i Vejle. odense
eller Roskilde. Dette er tilrådet aJ
tJiologer.
Åsystemet har en kendt bestand af
havørleder på ca. 6.000 tlavøfie-
der, jfr. Vadehavsrapporten {Mik-
kelsens gamfisk og vore ca. l,ooo
fangede på stang + de mange
tusinder, der vel ilrlre blev fanget).
Så ved jeg, at Laksefonden med
ca. 2oo han- og hrmfisk ikke for-
rykter balancen i åen. Men vi
laver en mere tilpasset udsæt'
olngsiisk. Fra 1999 er det den elle-
ste ulladte fisk. Moderfiskene bli-
ver endog sat tilbage i det vand-
løb, hvorfta de blev el-lisket,
Spøqsmålet, hvoffor ikke lisk fra
Gelsåen ved Bevtoft? Desvæfie,
lorbudt land foreløbigt, jagttore-
ninger og lodsejere vil ikke give de
fornødne tilladelser. Jeg kan dog
røbe, at lisken også kommer derop.
For 3 år siden dettog jeg som hjæF
per ved Vadehavsunde6øgelsen,
på el-fiskei tra Beltoft til Hjartbro
4-5 km. Vi optog og tatoverede
350 havø(eder + dem, der var tat-
overede fla Ribe, Gelsbro, Kastrup,
ca. 4oo i alt,

{smolt} ved Skibbroen.
Nam&erslusen i Bibe:
Smolten, den blarke udtrækkeode
ørred, koster hvad enten det er
Laksefondens eUer købt i vejle,
2,5o kr. stk., derfor er tabsprocen-
ten ret vigitig. Fra Ribe bY og til
Kammerslusen dør deT ca. 2'1o/a
llere {ædes måske al gedder, fiske-
hejren). så kan man kun grsne om,
hvad dødeligheden lra Jels eler
Bevtoft ville være. Normalt er det
også kun ekstraudsæfiinger, ud
over udsæmingsplanen, der kom-
mer ud som mutdingsudsætninger.
Laksefondens yngel og halvåNfisk,
som er billigere, {koster lla 22-65
ører^tk.) bliver netop sat ud fra
Jels og Be\,'toit med i alt 8?.ooo stk.
selv om dødeligheden her er stor,
overlever dog flere tusinde. Fiske-
udsætningeme er finansieret gen-
nem Fiskeplejeordningen vla
Samarbejdsudvalget.

Loksefondens heldige og
desvoene også uheldige ot
vi har (køber) plads på Fole Dam-
bmg og på Gelsbro Fiskeri. Det er
ikke sådan, at vi ejer Fole eller
Gelsbro dambrugele, så vi indord-
ner os under folholdene, d.v.s, er
d€r plads? Må vi tage lisk tua Et
vandløb og flttte til et andet?
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lsmittefaren). æggene skal desin-
ticeres, (htud behandling), stor
dødelighed måske loo% dødelig-
hed! Vi har i år etableret klæk-
ked i {oreningens hus som en
tredie sikkerhedsfaktor

Jomen så spørg Korupåfol-
kene, Skiemåfolkene eller
nogen ondre:
Der foregår faktisk et stort sam-
a$ejde indbyrdes på landsplar,
incl. biologeme fra lFF. Desvære
har vi ikke millionerne, som
Skjemåiolkene, eller heldet som
KarupåJolkene, men vi arbejder
for sagen. Vi er stadig i0-12
mand. der bruger mange timer
både på elfisked, strygning, dag-
lig dlsFr al fisk og æg samt
r rdc-hi .^ i f  v^ra t icL

El-fiskeri og opfogning of
ondre fisk:
Vi har seh'følgelig de nødvendige
hlladeiset De opfiskede gedder
og knuder bliver ikke aflivet,
mefl som påbudt, genudsat i
Vedsted sø eiler Haderslev dam.
0m dette skal fortsættes kan
selvlølgelig altid diskuteres. vi
ser bare hundredvis al gedder og
knuder hveft år, så der er man-
ge! Forøvrigt siges der, at man
under el-fisken kun får ca. halv-
delel aJ fiskene.

Vesleråen:
Før det første, Mikkelsen og bans
familie har stadig det nok så
kendte Kongebrev. og dermed
retten deres levebrød, også
selv om neuisked i dag er lor-
budt i ferskvand.For det andet
går der er rygter om, at Mikkel-
selr vil ansætte en mand og han
skal vel også tjene en årsløn.
Hvis vi alhænder Vesteråen,
bevirk€r dette kur et lonsat og
endog tiltagende netfiskeri. Så
her kan foreningen spare penge.
men er det så en god id6?

EFfisk tidligere!
Vi har prøvet, det er yderst,
Ræsten umuiigt at opbevare
modefisken en halv sommer,
Den g-yder alligevel også først i
november - december. Vandtem-
perahrren bør være ca. 8-lo gra-
der.Skibbro- og Stampemølleåfi-
sken er en relr Gelså- eller Flad-
såfisk i fin blandhg, aJ sorte tid-
lige fisk, blanke l]ye fisk som
mødes og venter på en samlet
opgang.NølTeåf isken, supedin
havø(ed. Vi "lånea' ca. 25
havørreder fra en antalmæssig
stor opgang, til et reglleret sa[-
det åsystem. Meo som igen får
lngel og halvarsflsk tilbage incl.
moderfisken. Supergod å, men
med for dår1ige gydemuligheder
ur ucrr .LUrc aPvolg.
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Hvodor hqr vi ingen fisk? Problema med gløde,

23-

Jeg har den teori. at grundet nog-
le helt ekstreme fu, d.v.s. varule,
tørre. isvintre og andle fænome-
ner. Defte er måske årene, hvor
marl oplever de såkaldte "over-
spingere"- Gydeiisken kommer
senere og senere. for til sidst at
springe I år over. Jeg kunne ved
selvs''n midt i maj 1997 se indtil
flere nedgængere omkring sam-
menløbet.
TEORI: en fisk, der gyder i
november - januar taber ca. 3oo/o
af siII vægt i forbindelse med
gydninger, og nfu måske først
tilbage i saltvand og beg]'nder at
spise i apdl - maj. Den skal nu
først have ædt sig de 3oo/o på
igen + forhåbentlig ld/o ekstra.
Så kan den stal(kels iisk da ikke
være tjlbage før oktober - novem-
ber. Vælger den at blive "over-
springe/ æder den videre om
efteråret og øger vægten yderli-
gere med loo/o og ko!'rlller så lrisk,
blank og meget støne tilbage i
uaj i998ll l!
Jeg mener, dette kan blive en
eifelit al 3-4 års senere og senere
opgang. Fiskene er i hvert fald
ikke døde- Vi ser det ved el-fiske-
net, hvor roan dagen iorinden
stod 5 mand og Iiskede forgæves,
vælter fiskene op næste dag ved
el-tiskeriet. jfr. tidligere 4oo
havørreder i BeL'toft.

konoer m.m.:
Mange aJ vore problemer st).res
via amteme, som tilgodeser samt-
lige brugere aJ nahnen. Dette
ændrer man ikke "bare" sådan
på. Jeg mener dog at vide, at
også defte arlrejdes der med i
bestyrelsen.

PS.
Glem de foregående darlige
sæsoner, som forhå.benUig de fle-
ste også har gjort. Husk Beruty
Meldgaalds 7 kg. ovenpinger ta
199?, ryd turene i l99B - hetdet
tilsmiler olte den udholdende.

Knæk og Bræk

Hans Jørgell Christiansen
Laksefonden
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ffiffi@ FiskerietiGelso
I l99l besluttede Itibe Sportsfl-
skerforening at leje fiskereften i
Ribe Vesterå. Det var en meget
modig beslutning, der natxrligvjs
har affødt en del debat. De følgen-
de 4 ar steg tota.l fargsten af
havøfeder i Geiså generelt. Meget
tydede på, at man ved at leje
fiskerettell i Vesteråen havde for-
bedret havørredenes overlevelses
mu.ligheder og dermed forbedret
vores iiskevand markant. De sidste
2 år har fiskeriet desvære svigtet,
og debatten om Vesteråen, udsæt-
ninger og grødeslagning er derlor
blevet intensiveret.
Som lysdjsker har man marge ide-
er og s''nspunKer om, hvofor
fisken huggede. eller hvofior den
ilke huggede. Man gør sig også
nogle forestillinger om, hvad der
kan gøre fiskedet endnu bedre.
Nogle aJ de forestillinger har vi
besluttet at nedJælde på papir. Det
er vores bidrag til en livlig debat.
og vi ser ftem til mange flere
timer, hvor lystfiskere kan diskute-
re vores vandløb og fiskeriet i dem.
I decenber 1997 udkom Lal(sefi-
skene og fiskedet i vadehavsområ-
deti udgivet af Danmarks Fiske -
undersøgelser. Der er en mpport
om fiskebestanden baseret på en
større undersøgelse. Hovedparten
af de tal, vi bruger, er hentet fra
denne pjece.

Dårlige fongsfer
de sidsle 2 år
Vandlrvaliteten er generelt blevet
bedre de sidste 10 fu, DerJor er det
nærliggende at finde ardre fusa-
ger til, at fiskedet har svigtet i 96
og 9?. En gammel tommellinger
regel har altid været at når der
kolluner mere vand i åen blivel
fiskeriet bedre. På fi$rren er vist
middel vandføringen Ira maj til
oktober ved Stavnagerbro og fang-
ster i Gelså fra 1989 og op til nu.
Det skal retfærdigvis siges, at antai
fargede llavø[eder for 1997 er
estimeret aJ Ribe Ant. I Gelså fan-
ges hovedparten af havø[edene
fia maj til og med oktober Det er
altså vandtødngen i derule perio-
de, der kar havde direKe betyd-
ning for fiskeriet. Ved at bruge den
gennemsnitlige våndføring fia maj
ti1 olrtober, tages der ikle højde
for, at vandføingen kao være ulige
fordelt med korte pedoder med
meget høj vardfønng. Æligevel
mener vi at det er et rimeligit godt
grundlag for at sa[unenligfle
vandføring og fangster
Der har været en meget lav vand-
føing i 96 og 97 Dette stemmer
overens med, at der er fanget få
fisk- De foregående år har der
været godt fiskei og højere vand-
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fødrg. Vi kan måske få mere ud
aJ vores udsætling€r v€d at øge
udsætrfngen af yrgel og mindske
mundingsudsætningerne, men det
er en anden histoie,

Hvod begrænser fiskeilef
Antallet aJ smolt, som tsækker ud,
er omkring 26000. Det giver en
opgarg på 6000, men det vude-
res, den maksimale oprindeiige
opgang har været 4 til 5 gange
større, så med de igtige forhold
er der mulighed for et langt bedre
fiskei.
Da en stor del aJ de udvandende
smolt skyldes nahxligl gtydende
Iisk, vil en øget opgang aJ gyde-
fisk kunne give flere fisk. Det er
defor interessant at se på, hvem
der fanger fiskene. Lystfiskere
tager ca. 600/0 af de fangne
opgangslisk i vadehavs området,
mens ganfiskere tager de 400/0.
Dertil kommer dog, at 170/0 aI den
udvardrcnde smolt skønnes at dø
pga. garn, pdmært i tjdsrummet
fta apdl til juli. 'i'ilsvarende fanger
lystfisker også nogle undermå]s-
fisk pdmært i vinter månederne.
For at lå et goft skøII over anlal-
let ai lystfisker fanget undermåls-
fisk tages fangsttallene fta de 3
første måneder af 1995. Her blev
der fanget 233 fisk og for hver
Itsk bliver der vel langet 5-10
undermålsfisk. Lad os sige i alt

1?00" Der er lavet undersøgelse
som viser op Ul 25olo kan dø. I
værste tilJælde giver det omk ng
400 døde undemåsfisk under
grønlænderfiskeriet.
De fysiske forhold i Ribe å syste-
met er nok den største begræns-
ning på antauet af opgangsfisk. I
Ribe å systemet er det på en for-
holdsvis lille strækning {iskene
gyder Mar kan dedor forestille
sig, at det store pres på gydeplad-
seme medlører, at de fisk der
gyder sidst. ødelægger æggene
ior de fisk, der gyder tidtigt. På
sigt kan det måske ændre den
genetiske sammensætning i ret-
ning al en senere opgang i åen.
Desuden er mængden aJ gyde*
pladser nok en begrænsning for
antalet al yngel. Flere gydeplad-
ser kan skatres kunstigt ved at
ud.lægge gydegrus eller ved at
mindske sandvarfiingen.

Grøde
Nænsom naturpleje er et af nøgle-
ordene. hvis maII vil mhdske
sandvandingen. Vi er heldigvis i
den lykkeiige situation, at der
genlem mange iår ilke er slået
grøde i meget af vores fiskevand.
Er vi derfor interesseret i ilere
gydeplådser og demed llere
havgng6sl. s1 6s1 vigugt. at yi
ikke begyrder at slå grøde, og
derued øger sandvandingen.
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Gøde er også med til at skabe
%riation i åens forløb. ær kommer
naturligt nogle dybe hu]Ier, men
også nogle brcde og flade
strælininger. =en varierel i dybde
og bredde. Herved skabes flere
standpLadser.
Bevoksning langs bredden mind-
sker erosion aJ bdnkeme. Dette
mindsker igen sandvandingen.
Desuden kan man lorestille sig, at
bevoksningen kar skygge og der-
med sænke temperaturen i vores
vandløb. Det er måske ikke helt
uvæseltligt for vores sonnerfiske-
Ii. Grøde i åen kan også Yære med
til at tilbageholde noget vand. Det-
te vil i meget tøre pedoder forhin-

dre en lcitisk Lav vandstand i åen.
Der er sAedes flere gode grunde til
ikke at begynde at slå grøde i
vores vandløb igen, uanset hvor
bewærligt det måtte være at fiske.
Samtidigt vil det være uneldigt i
en tid med øget lokus på natuen
at agitere for en voldsoomere
nahrrpleje. Vores vandløb er tods
alt Ul for andet end os lysdiskere-
Endelig er der måske logen, der
vil kunne huske, hvordan det i fle-
re dage var umuligt at fiske pga.
ffivende grøde. De dage vil vi
nødlgit se igen.

Knæk og bræk
tasse Bay og Henrik Bay

!i-1ffi @ FISK 0G OPGANGSTID
Efter at have læst diveFe indlæg i
fiskeribetragtninger. ang. marlg-
lende [dlig opgang og eventuel
fæIre fisk. S]ntes jeg, at man må
kigge i balspejleL for at se hvilke
ænfiinger, man har foretaget de
senere fu, deis i åen, og dels i ior-
bindelse med udsætninget Her
har mar de sidste 6-7 år foretaget
mundingsudsætninger 6 km. inde
i åen dels ved Skibbroen, og dels i
Hjortvad å. mod som før ved
åmundingen. Jeg har altid ment,
dette medløre et stort tab aJ fsk.

Dette €r nu bevist i Vadehavsun-
dersøgelsen, hvorfta jeg har hentet
nedenstående oplysninger ang,
antal fisk.

Fæne fisk hvorfot ?
Opgangen af gydefisk i 1994 blev
al Vadehavsundenøgelsen målt til
at være 666? stk. i Ribe å. Æ dts-
se tisk var 833 stk. fra mundings-
udsæhinger. udsat 6 km. inde i
åen.
vadehavsundersøgelsen påviser,
at ved udsætning i åmundingen,



helst dfekte i saltvand, er gen-
fangsten fra 2,5 4 gange
støre end ved udsætning inde i
åen.
Hvis man forestiller sig en 3
gange forbedring aJ mundings-
udsætningerne vile effekten aJ
mundingsudsætningerne stige
ta 833 til 2499, det vil give en
opgang på 8333 mod den må.lte
på 6667, det vil sige en gevinst
på 1666 fisk.
Æ de 666? Iisk i 1994 blev 250/o
fanget på stang hvilket bliver
166? fisk. Hvis mundingsudsæt-
ningeme ikke havde været flyt-
tet ind i åen. havde fångsten på
stang været 250lo aJ 8333 -
2083 tisk, det vil sige et tab på
416 stangfangede iisk.
Dertil kommer en forøgelse aJ
fangsten af grønlændere, som
ikke er medregret i de ovens-
tående stangiangede fisk.
Derfor lad os få mundingsud-
sætnurgeme udsat, hvor de
hører hjemme, i Kanmenlusen
eUer om bedre direkte i salt-
vand.
Med henslTr til tilbagevendin-
gen til fe$kvand er det værd at
næfire. at der ved ellisked efter
modedisk i efteråret 1997 er
tundet klippede mundingsudsat-
te øreder fia Kammerslusen i
både Flads å og Gran'] å.
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fidlig opgong ?
Det er en kendsgemiog, at Ribe
å råder over en øredstamme.
som haj tidlig opgang, men
opgangen er aJhængig aJ, at
lorhotdene i åen er i orden. Er
de ikke det, stopper opgangen,
og ø[ederne går til havs igen
og kommer førct sent tjlbage
igen.
Hvorfor opgangen bliver stoppet
eller udsat kar skyldes forhold
som, et koldt lorfu, somre med
længere varende hedebølget og
lav nedbørcmængde i forfu og
sommer månedene.
Da der både i 1996 og 199? var
rekord i lav nedbørs mængde,
kolde forår og vame i sommer-
månedeme, sadaldene med et
for vandløbet meget uheldigt
forsøg med indluloing aI salt-
vand i sowler månedeme.
Hvoryed man slog store dele af
fenkvandsfaunaen ihlel på de
yderste 3-4 ldlometer aJ åen, og
ved lofiådnelsen aI denne for-
bmgte meget aJ den i lorvejen
sparsomme i]t, kan jeg godt for-
stå, at ørredeme går til havs
igen, i stedet for at vandre op i
en lunmeryarm og ildattig å.
Det skal næ!'nes at forsøget
med indlukning aJ saltvand ikle
fortsætter i 1998.

Med venliq hilen.
Gen Mikkelsen-
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ReEler for fiskeri i Ribe Veslero
overtædelse af "fiskeribestem-
melser eiler af Fenkvandsfiskeril-
oven medfører bortTisning fra
åen.
Fiskekortet gælder for een stang,
flerc kort giver il&e adgang til
hnrd.f  f l6ro .+-n-dr

Der må fiskes fra og med 16.
januar til og med 15. novemier,
Fiskeri er tilladt fra Ringbroen
{Hovedvej A 11) til bådbroeme
på sydsiden og til hytteme på
nordsiden. ca 1 km. fra Kan.rlner-
al, 'c .n rcLi l ta 

^rc '+l
På sydsiden må der iiskes op til
broen ved dell vesillge gamle
ås\1rge (Ribe Holme), men ikke
syd for broen. {se kort}
På nordsiden må der ikke fiskes i
den gamle åsbTrge. Pete$holn.
{se kofi}
Der må ikke fiskes vest for Kam-
mer-slusen.
Snællel, helt. nedlaldslaks og
ledlalds-hayøred er lota]fi edede
og skal genudsættes omgående
så skånsomt som mulgt.
Hvis en krog iklre kan fjernes fra
en iisk. der skal gerudsættes,
uden at skade Cenne, skal linen
lilippes så tæt ved fisken som
nulrdr.
Mindstemå]et for Havørred,
bækøned og gedde er 40 cm.
Mindstemål ior laks er 60 cm.

Der er fangstbegrænsning på
!r4. J rd_rE'bn |rr udg.

Der må ]lun iiskes med regnorm
6116. L.rn.r i . r r .m

Fra sæsonstart til og med 30 apdi
må der ikke anvendes minde
krog til reglrorm end størrelse
2/0. I samme peiode er brug af
l.ndctkr^d f^rhrr.lt

Der skal være stilfærdig optræ-
den. Brug aJ radio el.l. er forbudt,
Hunde må ikte medtages.
Der skal udvises størst muLig
hens''n til mtljø, fiskebestand og
andre fiskende.
Parkedng og færdsel til og fia
åen må ikke være til gene for
lodsejere og skal ske på lovlige
6r lor 

-5 
rn!n.r^ c i6. ldr

Al afald skai tages med hjem.
Alle anvisninger fra foreningens
f isked-ops)'n skal ef terkommes.
Der må ikt(e fiskes fra båd.
Arskort kan købes af alle. Danske
statsborgere indmeldes automa-
tisk i nibe Sportsfiskerforening
som B-medlemmer, hvilaet giver
ret lil oprykning i nummer-orden-
ei ter4-7år

I(næk & bræk
Ribe Spoatsfiskedorening

Herærende regier fi[des på tysk
og engelsk.
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ffiæ [@iil Etlerlysning: veslerå-visionet
Debatten om fiskeriet i vores å- gik det vel egen0igt rimeligt {nyhe-
svstem har det sidste åts tid v€oret dens interesse), men efterfølgeDde
præget af manglende fisk.
Å$agerne hertil kan væIe mange,
men vi bø! tlok erintlF at vi de sid-
sle to år har haft ekskemt varEe
somre og to meget kolde og vand-
fattige vintre - ikke ligefreB optF
male foåold for votes fællos hobby
Debatten vedrøe[de leje af Ribe
Vesterå ha! været aLtuel de sidste
måneder. bl.a. p.g.a- et leduc6ret
dagkortsalg - årsagen til det mang-
Iende dagkonsalg er saldsynligvis
den reducercde opgång i vandløbet
og den deraf aflødte mindte fangst.
Dette har medfølt at ale A- og B-
medl. har fået pnssdgdg på fuskor-
tet.
Pdsstigningen og den reduc€rede
opgang har medført at nogle med-
lemmer er "konmet i tanke oE" at
foreningen kunne opsige l€je4ålet i
Vesteråen-..
Men ei m& ikke gleume det
opd^delige totmåI!
Nogle af de tanker der gjorde sig
gældende da vi i foreningen indgik
Iejeloålet af Vesteråen var bl.a.l
1. Fde opgangsrnuligheder for lak-

sefisk som jo tilgodeser hele å-
systemetl

2. At tilbyde medlemmeme et øget
fiskeshæk med en højere kvalitet
for både A- og B-medlemmer.

Den høere fiskeleje, qjorde at der
var enighed om at sælge dagkort i
bele iskesæsonen, for at lene den
økonomiske byrde fo! RSe
Vi har nu haft lejemålet afVeste-
råen siden 1992, de første Pa! år

gik det vel egen0igt rimeligt {nyhe-
dens interesse), men efterfølgeDde
er kortsalget tilsyneladende faldet,
til det resuhat vi ou står med.
For loig at se er der ilrke grundlag
for at sælge den mængde dagkod vi
solgte de første åt men snarele det
{naturlige} niveau vi havde i 1997
Dette burde fo! mig at se, ikke betY-
de at vi/RSF opgiver lejeDrålet i
Vesteråen, hvilket viile være en
.t(dfastrofe for heie åsystemet,
IUE - istedet bør vi i forerungen
"sadle om" ud fla de giqle or$tæn_
digheder og tænke både konsftuJ. -
tivt og niljøtr@ssigl på vores hob-
by. Det er mill opfatte]se ai vi fuem-
over er nød til at acceptere den
nuværende pdsstigning På åEkor-
tet, til gengæld bør foreningen blivo
edge om kun at szelge dagkort ljl
Vesteden i pedoden flek. fla 1.4. -
15.9. og i der! resterende Periode
forbeholde fiskeriet for RSFs med-
lemmer
Det er min opfattelse at vole egne
medlemmer tænkel mere i retnin-
gen af at genudsætte tvivlsoltme
fisk end \ulistfiskeren" som bar
købt dagkot og at man "så Partout"
skal have noger for de 95,- k-
Ihvertfald er det mln opfattelse at
en del tunster tagel undermålele og
nedgængere med hjem, formodent_
lig for 'stolt" at fieBvise b!'tte.
Nei - begæns dagkortsalget og
bevar lejemålet i Ribe Vesterå, det
vil vi som Bedlemmer være bedre
tjent med - og naturcn i øvdgt ogsål

Venlug hilsen
A-medl. Jan Møller Pedersen
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Svar til Carsten Tott Harsen

Elektrofiskeri efter
ondre fiskeorler
Laksefonden hawæret ude og eifi-
ske på en Iille del af tubeåsystem i
199?, bl.a. på Hjonvadå, hvor vi
ildre Semer gedder fua endnu, roen
desvære kan vi se at der bLiver fle-
re for hvert år.Det er blevet Beget
nemmere for geddehe at kotrme op
gennem stygene. end førherl hvor
Yi havde de små fald, som iøvrigt
tugerede godt nok.
I Fladsåen fra Hanebybro til Fole
Dambrug {søndejylands amti er der
blevet hentet en del gedder, der
n1ed tilladelse fra Landbrugsministe-
riet bliver fl)ttet til Haderslev dam
og Vedsted sø, for at afhieelpe de
store pioblemer de har ned andre
fiskeader
På en enkelt el-fisketu! fta Fole
Dambrdg til Halrebybro på Fladsåen,
var der en gedde for hver 17. meter,
hvor der var 186 meter Ioellem ø!re-
deme, så det er ihvertfald et klart
tegn på at der er roget heit galt -
særlig når vi tager i betragtring at
der ved el-fisked kun fanges 30-
4oob af fiskene.
Nedstrøms Harebybro iRibe amt)
har vi ikke fl'ttet gedde!, men på en
af vores el-frsketure efter moderfisk
var der utroligt mange gedder, en
del over 10 kg.l!|, men de går der
stadig.om vi så skal fiske gedder
her til foråret inden gedderne blivet
ftedel må vi se på.
Vl er iøwigt blevet bedt om tua amt-
ets side, at nedsæfte vores al(ivite-

ter efter gedder, så det er klart, at vi
roå oveNeje trvad vi gør - og være
sike på at vi gør det rigtige.

Gehåen A+lykket
(Ribe amt)
Her må vi ikke el-fiske, hverkea
efter modernsk eller gedder, og da
det efterhånden næsten er groet til
af siv og grøde - altså stillestående
vand, som er gode betingelser for
gedderne.

Konklusion
Af dette, at der er utroligt malge
gedder i Ribeåsystem, så jeg mener
at det er helt fiit irvjs geddelne kan
fl'ttes til andre områder og gøre
mere gavn de pågældende steder
{Haderslev dam, Vedsted sø og Granl
slotsø)Hvis væksten af gedder
fortsætter som nu i vores strøEmen-
de vandløb, kan det gå sådan, at vi
nå fiske i de udmærkede Put &
Take søer som du henviser til, hvis
vi vil gøfe os forhåbninger om at
fange en lille ørred.
Som en sideber!ærkning kan jeg
fotælle at Cralq Sportsfiskedorening
elr de] af vejen tua Gram fiskehus og
et godt stykke nedstrøns Nybølgård
fangede l7O gedder!!! - og det er
dobbelt så nange som sidste år -
det er ihvertfald foruloligende.

Heklisk okfivilef
Hektisk aklivitet on*ring Hjortvadå
er meget overdrcvet, der ea blevet
hentet avlsmatedale fra Hjortvadå
på lige fod med andre åsystemer
Desuden ha! vi ikke været helt oppe
på gydebarkerne i efteråret, der er
kun blevet el fuket fra Kalvslunalbro
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og nedstrøns Vestelengebro.Som
du også ved, henter vi avlsBateria-
le i RibeåsysteD flere forskellige
steder. ved Stampemøllet og ved
sluselne i Ribe Bidtby, ligeledes
fta østede4 Fladså, Gramå, helt

inde ved Haderslev og ved stero-
meværket ved Gelsbro DauDrug

Ame ChaisteDsen
Laksefonden

Udsætninger -
endnu en gang!

I december nummeret af
FiskeRlBEtraglninger kuDne
man læse min artikel om Put &
Take eller vildfisk. Jeg vil i det
følgende forsøge at uddybe og
forklare nogle af standpunkter-
ne vedrørende mulige årsager
til de seneste års dårlige flskeri
- og nævne nogle flere veje,
man måske kal gå for at for-
bedre fiskeriet.

Udsaet på rette sted
Mundingsudsætninger har først
og fremmest det formål at for-
bedre fiskeriet. Udsætninger af
smolt oppe i åen ved gydeplad-
serne har herudover også til
fonnål at ophjælpe gydebestan-
den. Nu ved havørreder ikke,
om de er udsat med det ene

eller andet formål for øje, så de
følger deres medfødte drifterl
Man har i masser af år vidst, at
laks og havørreder benltter de
samme gydepladser, som deres
forældre gjorde
En mundingsudsat ørred tror
således, at gydepladsen er ved
åmundingen. Derfor vil den
efter et havophold lorblive i
Vesteråen. Udsættes smolten
ved Automaten, kan man
således fange havørreder både i
Vesteråen og på A-stvkket.
Ønskes fisk helt oppe ved de
øverste gydepladser ved
Bevtoft, ja, så må man udsætte
nogle afsmoltene d6r!
At der er ulemper ved denne
form for udsætning, er en an-
den sag. Det er besværligt for
udsætningsholdene, og en del
afsmoltene vi1 gå til grunde,
når de unge fisk skal løbe
spidsrod ned gennem vand-
systemet. Heldigvis vandrer
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smoltene især om natten, hvor
gedder - og aborrer - er inak-
tive, så en del må vel passere
marodøreme uden varige menl
Måske kan man kompensere
for tabet afsnolt ved denne
udsætningsmetode ved at sætte
flere nd?
Nlundingsudsætninger har tid-
ligere vist sig bedst i "lukkede"
qords)'stemer. Også af denne
grund bff man fremover udsæt-
te en størfe del afsmolten høj-
ere oppe I åen?

llvad enten man anvender
moderdsk ia en "tidlig" eller
"sen" stamme. vandrer ha\'ør-
reden op til gydepladsen og
placerer sig på en standplads
neden fcr denne, indtil gyde-
tidspunktet kommer En mun-
dingsudsat tisk. som vandrer op
i Vesteråen i maj måned. vil slet
ikke forsøge at passere Iakse-
trappen i fube by på dette tid-
lige tidspunkt Ørreden vil ven-
te i Vesteråen, indtil kønspro-
dukterne (rogn eller mælke) er
modne Først herefter - en gang
i løbet afefteråret - vil den
begl'ncle at lede e11er en gyde-
banke Da der ikke er nogen
der. vil den f'orsøge at finde €n
højere oppe iåen (Er denne

fisk så en "tidlig" eller "sen"
gydevandrer?)
Når fisken er l_\rldt med køns-
produkter, vil den næppe være i
stand til at passere støre hin-
dringer, som en laksetrappe &
er. I naturen passerer laks og
ørredea forhindringeme, mens
fiskene er sølvblanke.
Det er tankevækkende, at en
havørred. som er udsat som
smolt neden for Ribe by. næppe
kommer til at deltage i gydnin-
gen, selvom den har overlevet
fi skernes efterstræbelserl

Det behø\'er altså ikle være
trappen- der er noget i vejen
med - ligesom ørrederne ikke
behøver at tilhøre en stamme af
_ sene gydevandrere"I

Udsæt på rette tid
Udsætningstidspunktet for
smolten er viglig Det er kun i
en ko.t periode, smolten kan
tåle omstiiiingen til saitvand.
Forpasses tidspunkiet, må ørre-
den vente et helt år i åen- før en
ny chance for udvandring gives.
Vi er rnange- der har undret os
over, at del har væaet år, hvof
en stof del af smoltcn afdn
eller anden gmnd ikke har villet
vandre ud i Vadehavet
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Smoltene er blevet i åens nedae
dele, hvor man kunne træffe på
dem iangt hen på sæsonen- ind-
til de forsvandt i løbet af sen-
sommeren. Måske skal forkla-
ringen til derr manglende van-
dretrang søges i udsætnings-
tidspunktet? Man må under alle
omstændigheder hellere sætte
smolten ud 1,1 dage for tidiigl -
end 1 uge for sentl

Årsagerne ti1 de manglende
havørreder kan altså bl a. være.
at smoltene er udsat et forkelt
sted og/eller på et forkert tjds-
punKt I

Et overset problem kan være
tilsanding af gydebanker Vi har
haft ekstreme son're og vintre
med meget svingende nedbørs-
mængder Tilsandergydeban-
kerne på et fbr æg eller yngel
kritisk tidspunkt, kan man fi1rg-
te, at årets naturlige tilvækst
går til.

Udsæt sæsonstarten
Et andet problem er, at fiskene
kun kan fanges en gangl I de
senere år er havøfiedeme især
fanget som kønsumodne lisk -
de såkaldte grøn1ændere. (Se
fangstrapporterne I ) Denne
praksis er formodentlig en
medvirkende årsag til nedgan-
gen i udblttet af store og stør-
re havørreder Bestanden kan
næppe tåle, at vi beskatter fi-
sken så hårdt r.Lnder opvaeksten
Vi bør derfor lørst fange fisken,
når den er fuldvoksen - dvs når
den er på g-vdevand.ing.

Jeg mener, at vi vil blive nødt
til at tage stilling til, om vi skal
hæve mindstemålet og/eller ud-
sætte tidspunktet for fiskeriets
begyndelse Jeg stnes, det bed-
ste vil være at frede fiskene
indtil apil. Udsætter vj sæson-
starten, får nedfaldsønederne
samtidig en større chance for at
nå uskadt tilbage til havet.

Det e. klart, at foreningen kan
ff et økonomisk problem i lbm
af manglende indtægter fra
dagkodsalget i vintermåneder-
ne, men har vi råd til at lade
r'ære? På langt sigt vil vi til



gengæld så forhåbentlig fr stør-
re indtægter i efterårsmåneder-
ne? Vi får ihvertfald flere stø.re
fisk at fiske efter - og det træk-
ker folk till

Fangstlapporter, som aile sen-
der ind ved sæsonafslutningen,
er et meget vigtigt redskab for
foreningen Man kan igennem
dem fulge bestanden, se store
og små årgange og dermed
danne sig et kvalificeret billede
afnogle af årsageme til ud-
svingene.

Den ideelle bestand har alle
årgange repræsenteret i
passende antal. Alle vil gerne
fange kæmpefisken, men små
og mellemstore fisk må heller
ikke nrangle! Drømmefi sken
harjo også \,æret ljlle engang!
Det siger sig selv, at der er no-
get galt, når en hel årgang
mangler Et år uden små fisk er
ikke godt, men kommer der to
år i træk ingen små fisk op, er
der grund til bekymringl

Tidligere var der andre sorte
skyer over fiske!'andet:
Dårligere vandkvalitet, hård-
hændet vedligeholdelse, fi ske-
sygdomme og ikke mindst et alt

fiskeRlBEtra$ninger -'

for stort erhvervs- og
bierhvervsfi skeri både under
ørredernes opvækst og gyde-
vandring.
Disse problemer er måske kun
midlertidigt løst, Det er derfor
meget vigtigt, at alle - myndig-
heder, lovgivere (og disses råd-
gir,'ere), samt lodsejere, sports-
liskere osv.- har forståelse for,
og medvirker til, at ophjælpe
og bevare den sunde, naturligg
gode og selvreproducerende
havørredbestand.

De1 gøres bl.a. ved at sørge for
tilstrækkeligt med egnede gy-
depladser, opvækstområder,
standpladser, rent vand osv.
Men alt det n)'tte.jo ikke
noget, hvis laks og ørreder
mangle.l Noget må altså gøresl

Ove Lustii
Vordingborg
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