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Mindeord for.

Andreas Larsen
Ulvehøjvej
VVedsted

En bænkebider er borte:
En sidste hilser til Dres - en
god ven og fiske kammerat
Er som altid kom med godt
humør på sine patruljer ved
åen , i den guie postbil.
AItid i højt humør ,men tem-
peramentet kuone godt stige
til store højder på fi sel-under,
når en flsk blev mistet efter
kafe på bænken.
En god handværker Ja- se
bare på bænken ved kanal-
huset .
En tak for bænken og mange
gode time.

Fra Heine Veilgård
&

Finn Olsen



Laksefonden
DNA tcst af laks fra 98/99
Nu foreligger undersøgelseme af de elfiskede laks fra efteråret I 998
samt af % års yngel lia Hjortvad , Gramå / Fladså og Gelsåen lak-
sene i 1999.
Konklusionen afdette er at der tilsvneladende tlodos en fube Laks. I
dette afsnit bliver den kaldt Varde - Sneumå laks da der ikke 6ndes
skæl prøver eller and€t matriale fra en fube Laks (tirr 1994) som det
var muligt at lave en DNA test på Andet sted i bladet kan i læse om
der gsletiske urldeL-jøat-f,=

Ribeå
Der blev anelyseret vævsprøver fra ,12 opgangslaks indsamier i 1998,
yngelfra 1997 ( 7 fia Hjortvadå 1 fra Gelså ), fra (r0 stk. yngelfra
1999 (26 fra Hjortvad å og 34 fra Gram /fladså ) og 2 stk. 1 år's laks
fra Gelså. Afde 42 opgangslaks grupperde de 6 med vestjyske laks. 4
med skjern å og 2 med Sneumå / Vardeå ( forve les at være tættest
beslægtet med den oprindelige stamme ) De vestjyske |aks var gener-
alt større ( flere halvår ) end laks fra brusgård
Afde8 stkyngel fr lg97 henførtes Tti i Skjern (6ri l l l jorrvadå og I
til Gelså ). Blandt de 60 stk . indsarnlede yngel lia 1999 gmppercde
de 38 med \estjyske laks (17 med skjem å og2l medSneumå/
Vardeå.

Ribe A Vandløb som fiskene henføres til

el | 999 cramå
el 1999 roral

Den meget store andel afyngelen indsamlet lg99 sonr gruppe.ede
med !'ardeå Sneumå peeer klan på, at der findes resler af sydvest-
jyske laks isystemet og dermed højst sandsynlig oprindelige Ribc å
laks . Forheittes sidc l0



Laksefonden

Opdrætsbassinger
Iårharvi fået tilladelse til at lave to små damme til vores % års fiskpå Fole Dambrug. Det ene bassin er laver , og udover nogle få
ændringer, som skal laves her for.året fungereidet optimali. Den
anden vil vi geme have lavet i det tidlige forår hvis vi kan 6nde
økonomi til dette projek.

Stedet hvor vi opbevarer tlloderlisk

:lll"*, i"l"j lerfglst i okrobe, oserså ktar rit at n1o6,u*. O"
lørste moderfisk fra elfiskericts starl d 2l / 10 _

Klækkeriet
er, Sion klT_:g rngen vi tår æg ind er det sidste anlæg blevet
udstyret med IJW lilter som er blevet indkøbt i dette efteÅ

f 
h 

"g "l l.r: 
lomme tit ar l igge i !on eget klækkeri. indril de l ige er

begyndt at klække . De vil så dereRer bljve desinficeret og ou"ån
lil. del dambrug , de hører ril .Undrager er de æg . der hører lil
HJonvadå. samr de bælnøneder der måske kommer fra H.O S. De
vil blive på ktækkeriet.

Tællemaskine ved Fote
Der handlerjo om al lå fisl-ene så langr oppe i syslemet som muligt.
lg.nr. 

u.d- 
-ui._ 

ar der er gået 6sL op gennem fiskepassagen ved
ro,e. Jens Hadrup lorlalte.at en mand havde set g ørredergå igen_
nem omløbet \,.ed Foie. Han fik det bekræftet ved ar tælleriaskinen
havde talt disse fisk, som manden havde set i det oplyste tidsrum. Så
den er god nok. Der er dog blevet set en del fisk , dir svømmet
rgennem omløbet, Det regner godt Tællemaskinen er taget væk
rgen., da der problemer med grødeo som sætter sigi hullet,og at
den ikke Lommer op igen før år (2000) så skrrite prÅlemer uæ,J
løsl. Spændende er del. mon også der kan komme en på ved Gram
stemmeværkr pris godt 100 000 kr p, stk.



PB5-konfingenf
Næste gang du skal betale kontingent til RSF kommer opkrævningen fra
Danmarks Sportsfiskerforbund og du kan så tilmelde dig til PBS, hvilket
betyder at du tremover ikke behøvefat tænke på at huske kontingentet-
Du kan stadig vælge mellem at betale til postbudet elle. tilmelde dig til
PBS i din banldsparckasse.
Fra foreningens side ser vi geme åt du udnytlef PBS-muligheden, det vil
lette kassererens arbejde.
Fångstrapporter er så næste problem. I blad nr 'l år 2000 vil du finde en
mpport, de. er lige til at udfylde og sende lil foreningen. Bestyrelsen finde.
fångstrapporterne så vigtige, at du vil få en rykker og blive pålagt et gebyr
på ca- 50,- kr hvis du 'glemmef'det.

Sidste frist
Derer en del medlemmer, dertror at indbetaling af kontingent kan vente lil
lige førfiskedet påbegyndes. Det er ikke rigtigl. I vore love står stadig se-
nest 1. februar, og så længe generalforsamlingen ikke harændret dette, ef
detjo det dergælder Baggrunden er, at der er ret mange og især storc
udgifter, der skal betales ijanuarfebruar- ca 325.000,- kr- derfor er det
nødvendig at koniingent bliver betalttil tiden.

Nye medlemmer
Ventetiden for at komme med blandl de 350, der må fiske i alt vores fiske-
vand, ef i øjeblikket ca 3 åf, så har du en kåmmerat der vil med, så er
tiden inde. Send et brev med hans navn, adr, fødselsdag og tlf. nr. så sen-
der vi et oirokort.
l-lolger Sorensen
Kasserer



Laksefonden
Ved elfisk€riets førs1e dag d.23 i 10 / 99 gik tu.en til Hjo.tvadå vi
stancde ude ved Ringbroen og opstrøms til Sandlaoget.
Og der er er utroligt stor opgang afbåde havørred og laks i Nørreåen.
Det var rigtig mange afde helt store fisk i åen det fik vi at se, m€n
desværre kLrnne vi ikke holde dem fast . Det var ligesom om, at hvis
fsrst de havde fart på kunne vi ikke stoppe dem med voles udstyr i
deres flugt. Men sådan skal detjo også vær'e Ved elfiskeri fanger vi
måske kun 40 7o afde fisk der er i systemet.Så de har også en rimelig
god chance for at undslippe os.

Og det erjo laks afdenne kaliber vi lalder Ribe laks.Det er den laks i
åsystemet der bliver stø.st de laks vi har fret fra Brusgård bliver ikke
så store

På billedet er det Jens Mærsk med sin 107 cm lang og I Lkg tunge laks
1ånget ved Andeøen i Dagmarsåen.
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ÆFluesmækkeren

Et PS her på falderebet 24. 10.1999. jeg lader mig afog til også friste
afmønstre set i fiskebøger og blade. Bl.a. Jan Starup Christensens
fluer i fiskeal'isen.
Jeg faldt for en pæn grøn flue, som hedder Starup Silver G.ey. De. er
formentlig ingen flue bundet, som ikke kan fatge lisk, derfor var der
alligevel det, at den var grøn og havde fanget fisk i Kongeåen, der
fristede mig
Nu her 24 l0 1999 har den da også givet mig 2 havøreder + I laks,
både i spritklan vand og i vand, der llød med grøde. N{an bør nok
have den i tarkeme til den nye sæson næste år

staruD sllver brev:

Krog:

Hale:
Butt:
Rib:
Krop:
Kropshackle: Hvid hane
Fronthackle:  Per lehøne

Hvid, gui. grøn og sort mcd et par
strå1er pearl 11ash
F;Y1. juigle cock
Sori .

Hans Jørgen Christiansen Fole
hjc@snaps dk

Oval sølv og gul f loss
Guldl'asan tippet
Sort stnrdseher I
Oval solv
Flad sølv

Hårvinge

Sides.
Hoved:



ffiffiFluesmækkeren.

Fluelisker - f luebinder- cn slgdom?
Næh - vel nærmest cn lidcnskab. For hvad skal en flucfiskcr
f.eks. mod 100 lorskcllige fluer, cller flere'? Alligcvcl kan vi
blivc vcd mcd at findc nvc spændende monstre. Og hvis man
så selv bindcr flucrnc- kan man binde dcm lige clicr ins cgcn
fantasi. vcjrforhold, vandstand og årsiid.
Et eksempel: 5. Oktober 1999 - regn. rcgn. rcgn. Allc vand-
Iob svulmcr. mau star vcd dcn lille Norrca vcd Kalvslund. nran
har nrontcret dcn mcst hurtigt s\nkende linc, dcn 3 cm. lange
rorfluc. Og man kommcr ikkc ncd. grundct dybt vand og cn
stærk strom. Man star tidligt op sondag morgen, sættcr sig til
st*kct, findcr cn 5 cm Waddihgton shaDk og binder flucn ligc
til dagen. vcjrct og valdforholdcne. Man har travh, og lluc-
hovcdct skal jo værc pænt blankt og rodt. Man puttcr selvfol-
gclig flucn i ovcn. ved 50 gradcr med varmt luft og der hele.
For nu ikke ar blive crklæret hclt forrlkt. cI det nok bedst alt
imodons flucn torror, lige at lovc morgenkåffe til konen.
Om jeg fangede nogct? Næh - men dc1 hclc klappede bare,
lincl sang i luftcn og fluen kom ned, hror den skullc.
Jeg har engang læst. at den tid man fisker, får man tillagt sin
lcvcaldcr!
Hvis vi her til vintertiden lige manglcr en 50 - 100 n!,€ mon-
strc, så prov c\'1. at udforskc intcrnettet. Så har man monst.c
pa nlc og selvfolgclig verdens bedste fluer i ovcrflod.
Hvis du c!t. cr nlbcgyndcr. så bcgiv dig roligt i lag mcd fllrc-
bindoriet. En af dcltagcrnc sidstc vinter mcnte bestemt ikkg,
at han kunne lærc at binde flucr. Flucrne blcv godt nok også
til mindrc gråspurvc. mcn jcg traf manden i

sonlmcrs. hvor han mcd stolthed kunne fortælle, ar han på en af
sinc nvbundne "gråspurvc" havde tabt hans hidtil storstc fisk.!
Habcr du havdc cn god sæson.
Med venlig hi lsen
Hica(} snap!.dk



Fiskekonkurrence I Ribe Vesterå,
1999, inbragte følgende fangster!

I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
l l
12
13
14

Laks / Havørred
Havørred 3050gr.
laks 2230-
laks 2200-
laks 2150-
steeihead 2150-
havørred 1900-
havørred 1745-
havørred 1650-
havørred 1315-
havø.red 1300-
havørred 1150-
bækø(red 1070-
havørred 950-
havørred 750-

Gedder

Gedde

Fredsfisk m.v.
I Aborre 450 gr
2 skatle45O -
3 skalle375 -
4 aborre 300 -
5 skalle3oo -
6 abore 2'75 -
7 abore 25o -
8 abor.e 250 -
9 abore 225
l0 ål 210 -
l l abone i10 -
12 aborre 60 -
13 aboffe 50 -

I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0

3050gr
i925-
1650-
1450-
1400-
1325-
1300-
1250-
1075-
100-
67 5-11 gedde



Laksefonden DNA test. Fortsat fra side 3

Samtidig ser det ud som om udsætningerne afSkjernå -fisk fører til en
g.ad afnaturlig reprodukrion i systemet, som er betydelig højere end
hvad man ser for Brusgård-lakseng hvis man tager den relative forde-
ling afopgangslaksene i betragtning . Der er tilsyneladende relativt f;l
vestjyske laks i gydebestanden , om end det faktiske antal kan være
betydelig støne. Anbefalingeme til det fortsatte arbejde med at redde/
genetablere en laksebestand ; Ribe å

Det anbefales derfor , at der indfanges så mange moderfisk som
muligr af sydvestjysk oprindelse i fubeå system til brug i opdræt-
arbejdet . Dette gøres praktisk ved at foretage genetiske analyser af
disse og afgøre om de er vestjyske . Hvis der stadig ikke er tilstække-
ligl , kan de suppeleres med Skjern å laks . som genetisk set ikke
specielt forskellige fra den oprindelige Vardeå laks.

De der har fanget laks et eller andet sted i Ribe å System.
Hris i har laksen liggende i fryseren endnu , så kan vi nå at få fedt-
fimen eller andet fra den til DNA test.Hvis i også kan tage en skæl-
prøve og komme den i et katre filtet det gør ikke noget at den er
røget, det lugter den bare bedre af, samt hvor den er fanget det vil
være en god hjælp for os .
Kom det i en konvolut og send det til Laksefonden v. Ame Christen-
sen .

l0



Af Ole Kock
I de 8-9 ar jeg har været medlem af RSF, er det bestemt ikke un-
dertegnede, der har farget flest fisk i foreningens fiskevande.
Mine fangstesultater kan vist højst opgøres til 5-6 frsk fordelt
mellem mindre havørreder og bækmreder
Jeg besluttede mig defor til her i foraret at i ar skulle der gøres
noget ved sagen.
Jeg har derfor i løbet af somm€ren været en del aktiv med flues-
tangerl uden dog at have fanget noget.
Nårjeg fisker i RSFs fiskevaade er det kan med flue og på A-
stykket.
Den 26.9.99 tog jeg fra Odense for at {å aftenfiskeriet.
Jeg stillede bilen ved Staunagerbroen og startede fiskeriet et
godt stykke øst for sarnnenløbet for at frske nedstrøms.
Efter ca. l0 minutters hskeri fikjeg et voldsomt hug, og en stor
hale af en havørred kom til q'ne i vandoverflader; og jeg var
med det samme klar over, at det var en stor fisk, der havde taget
fluen.
Det blev en lang fight, der varede over 20 minutter.
Fisken kørte rundt i ottetaller, svønmede langt nedstøms,
vendte og svømmede opstrøms.
Flere gange søgte fisken ind rmder brinkeme.
Midt i hele sceneriet kom 2 svaner og 3 ællinger ,Badlende"
forbi med skæmte udtryk i øjnene.
Til min store skæk opdagedejeg, atjeg ikke havde fået min
fangstkog med og jeg måtte derfor klare mig med et lille
fangstnet.
Efter flere forgæves forsøg på at lande fisken måtte jeg konsta-
tere, at nettet var for lille eller også var fisken for stor (mon?
red.) Gode råd var dyre, og jeg blev mere og mere bange for, at
jeg måske kunne miste den. Fortsættes side 12

n



Fortsat En stærk oDlevelse
Til mit store held var fisken nu blevet så udmattet, at den
havde lagt sig om på siden. og jeg kunne trække den op på
nogle siv, der lå vandret i slrømmen.
Jeg lagde nu fluestangen på bredden, sprang direkte ud i åen
(jeg havde vad6rs på) og kastede med begge hænder fisken
op på bredden.
I kastet kunne leg se at krogen røg ud af munden på fisken.

Jeg har aidrig haft så megen hjertebanken, v€eret så våd og
svedt så meget ihele mit l iv, som under denne fight, og jeg er
sikker på. at havde der stået en person på den modsatte bred
og overværet hele dette sceneri, havde vedkommende klappet
sig på lårene af grin.

Havørreden blev fanget med en tohånds fluestang, og fisken
huggede på,den våde høne" , vejede 6,2 kg og havde en
l€engde på 75 cm.
En pragtfuld flot havørred, fanget på en smuk aften i et smukt
landskab.
Hvad mere kan man Ønske sig?

Morale: Tag aldrig på havørredfiskeri uden fangstkrog.



Efterlyrninger:

Grøn sammenklappelig stangholder mistet ved Rørholmen , umiddel-
bart inden fiskekonkurrencen.

Kystnet med sort net og lang d<aft, ud&rt aflakerer spanslnør, tabt
under fiskekonkurrencen mellem lille gennemskæring/Lises hul og
bøgilds hjøme

Furd€t:
Solt ABu-fangstnet er fundet, som nævnt i blad m4l99,

Eenvetrdeh€ til . Kim Nicolaisen Tlf 75,f4 5667

Opfordring til alle

Vi har her i efteråret haft tyverier fra biler når de holder på parkerings-
pladseme ved åerne.
Der er ved pa*erings pladsen ved den lille Gennernskæring stjålet
stænger frE en bil under konkurrencen , og det er jo højst uheldigt.
Ligeledes er der æd Gelsåen stjålet stænger f.a en parkeret bil , men
der var man heldig at fange synderne. Sådan går dø desvæne ikke
hvergang.

Så defor, lås altid bilen oår i ellterlad€r den på en parkeringr-
phdr, !å ksn dct væ|r at tyv€n ombcstemmer sig .



Nyt fra Vesteråen
Sol og vaflnc - sol og varme Sådan lød vejrudsigten næsten hver dag
i de tre første tre uger afseptember
Den varmeste septenrber i mands minde
Det intlueredc sclrlølgelig på l 'angsterne i rregarir |etning.
Så fik vi regn i shide strømme - i næsten 14 dage Det vrir umuiigl at
komme til åcn i nævnte periode.
M lever åbenbarl i extrememes tid , men lystfiskere er optimistiske
mennesker . som altid ser'lys forude.
Det var også tillældel denue qanq .
Vandet faldt , åbredderne blev atter farbare og. befolkede .
Resultaterne udeblev ikke
Der blcr t inget rigriu mangc harorreder.
Ser nran i dcn fiiviilige farlgstrapport ved ringbroen , er der i perioden
7/9 - 3l/10 inlbfl ca 30 stk . ha\,ørrcder op til ca. 4 kg..fa get fra
Ringbroen ti l  l lørholmen.
Derudover har vi høfi om yderligere fangster afbåde laks og
halorrcder.Det. syntes vi, er ualmindeligt flot.
Sæsoncn sluttede med regn og blæst samt god høj vandsland - rigtig
havorredvejr.
Blot en skam at den sluttede
Men vi ses L marts åf 2000 Bladudvalget

PR udvalget var
heldig at fange Børge
Riis ial i dskriv!' to
meget tlotte havørre-
del i mappen. lrivillig
fangstrapport som
bl aeli lnfokassen
ved Ringbroel.
\i håber selvlblgelig
at andre også vil vil
gøre det samme, da
det er vigtig for RSF.

l4



Juniorklub
Per B. Birgertoft starter som RSF nyejuniorleder sammen med Poul
Johansen og Simon Hansen.
Per Poul og Simon , som er folkeskolelærere bntger en stor del af
deres fitid på lystfiskeriet hvjlket er deres store hobby.
Det er afta1t at de tre gutter , som alle er medlemmer i RSF skal samle
foreningens juniorer i en juniorklub.
På den rnåde skulle vi gerne
få akliveret foreningens

juniorer . med masser af
spændende tiltag og gode
oplevelser .
\4 byder hermed
lil Per , Simon og Poul

Bestfelsen

l5



Regnskab vedrørende konkurrence
RibeVesterå

Deltagerkort 29000
Andel Storkesøen 2900
Kontantpræmier 20500
Telefon 950
Uddelingsfejl 1200
Annoncer Fiskeavis
Ugeavisen
DSF annonce
Leje af kamera 250
Leje af højtaler 250
Forplejning 1120
Kørsel 1437
Diverse 155
Foreningsandel

af dagkortsalg 10',/o=

Hele kroner

Dagkortsalg i forbindelse med konkurrencen 19000 kr

Konkurrenceudvalget
v.Ame Christensen

t6



Laksefondens elfi skeri efter moderfi sk
Elfiskeriet har været rigtig godt intil videre i ar, der er blevet fanget
utrolig mange flotte flavørreder med en gømemsnitstørrelse over det
normale når vi har elfisket .
For Havørredemes vedkonmende er det jo glædeligt at se at der er en
del genfargster , en enkelt var €ndog mærket båd€ i 97 og 98.
Del er væsentlig at lægge mærke til, at det er anden gang vi fanger de
sarnne øreder i det samme åløb , det giver dog et €t fingerpeg om at
de vender tilbage til det samme åløb , det kan sehfølgelig være
ti$ældig !!.
M skal også lægge rnærke til d€t store antal havørreder og laks der
blev elfisket i Gramå , Fladså det er sehfølgelig ikke det nye onrløb
skyld ved Fole dambrug at der er så mange, der må være andre ting
der spiller ind det harjo været støt stig€ndende de sidste år.
For lakseres vedkommende er det et flot antal laks vi har ået intil
nu ,men vi h&er at fii flere laks længere oppe lia åsystemet.
DNA test bliver der taga a lille stykke affedtfinnen på dem alle,
det vil så vise sig om laksen er Sneumå -Vardeå laks, Skjernå
eller ( Brusgård lrske-Skotske eller Norsk€ Laks)

Havøffeder og laks der er elfisket af Ribe , Gram og med hjælp fra
Haderslev Sportfi skerforeninger

Ilavørreder Laks Gedder
hun hatr Hun Ean

Fladså 30 19 17 8 107
Gelså33842
SkibroenlT4l5
Hiortvadå ll 7 O 1
Gramå 38 23 3 3 140
Hjonvad 24 16 2 I
Mølby 2 | 3l

iall 155 stk 78 stk 27 stk 20 stk 27E slk
Laksefonden

v Ame Christensen
1.7



ænkarransementet ved Kanalhuset

vi er blevet bedt om , at omtale bænkarrangementet, hvilket hermed
er gjort
Ailøde Andreas Larsen , i daglig tale aldrig kaldet end Dres var
arkiteken og handværkeren bag dette.
Fiskekammerater hax døbt stedet : Andreas Larsens Hjøme, Og
markeret dette med en inskription i bordet.

Bladudvalget
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Nvt fra A stvkket
Det er ikke meget vi hører fra dennne del afåsystemet .
Erfaringen siger dog , at det er et godt tegn rent fiskemæssigt.
Æligevel lusker vi os til oplysninger om gode fangster
F.eks. fik Bent Skjødt en flot havørred, på 7% p.lnd, d€n 7/10 ved
Stavnage.. På næsten samme tidspunk fik en anden lystfisker , samme
sted . en havørred på ca 14 pund .
På længere sigt er del adskellige meldinger om havørreder og laks op
til ca. 7 kg.
Endelig må vi ikke glemme Ole kochs flotte har''ørred, som er omtait
andet steds i bladet
En afde mere sjældnere meldinger , vi har lået . var fra Magne Rosen-
biad , som fangede en rigtig flot bækørred i Fladså . 64 cm . var
længden, mens vægten viste ca 2 4 kg . En afde store oplevelser, da
detjo ikke er hver dag. at bækøreder afden størrelse hives ud af
vandet .
Sæsonen ea slut nlr , lnen vi har en stærk fornemmelse af, at den har
været ret så tilliedsstillende

Bladudvalget

Erik Nssen fra
Ø Vedsted med en af
hans mange flotte
fangster fra Vesterå€n

l9



Info - aften for iuniorer

FritidsHubben på Nørremarksskolen i Ribe

Onsdag d. 15 december kl. 19.00

Aftenens program:

l.Velkomst og kort orientering om fube Sponsfiskerforening

3. Fiskefilm.

4 Fiske snak f overraskelse.

5. Afslutning.

A.ftenden forventes afsluttet senest kl. 21.

Vedrørende medlemsnummer

Holger foreoingens kasser€r , har haft et uheld med sin pc. hvorfor der
kan være uorden i medlemsnumrene, sagen vil blive rettet til næste
gang 

Bhdudvalcet
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Brev fra Skjern A Lakseopdræt og Foslaks LaksehållEn
oktober 1999

Vedr.; Den videre udvikllng for opdræt og udsætning af
laks i de syd- og vestjysk€ vandløb.

Det kan hermcd nc'ddclljs. al Skicm 
^ 

Lakscopdlæt og FOS,Laks
lal$ehallen lia dcn i5. oktober cr indgået ct driftslællesskab med det
li)rmål at etablcrc e1 nyt opdrætscontcr Ior laks i lloffis.
Målet ncd opdrætsccnrfct cr ar sikrc produktionen af Skjern Å laksen
lørs1og liunmost lil Skjcln Å. ncn o-lsil ril d0 øvdgc syd- og vestjy-
skc laksc.,'andløb.
Produktioncn ai vildrlals skal lorcgå i ar helt. nyt opdrætsanlæg. dcr
placcrcs ved dct ganlc Skiem 

^ 
lakscopdræt i Bo$is vcd Skjcm.

Opdrætscentrct vil bostii af ncrc mindre rccirkulcrcdc anlæg, der alle
el isolcrcde tia hinandcn. på dcn måde opnås størst mulige sikkerhod
lbr produktidlcn, Iigcsom flcrc vdndsystemcrs laks kan holdcs ad-
skilte.
Cenfxcl lfu status at karantæncstadon. hvilket er væscntligt i l'ofiold
til de vcterinærc fi)rhold i Vcsljylland. Skjem å og Kongeåen er dc
sid$te vandsystcmer i I)anmark. dcr huu. vii.usprcblcntcr i dambrugcne
og er sålcdes vclcrinærr i 2. klasse i lbrhold til dc øvrige vand-
systemcr. Blivcr dct i lrcmridcn muligr for dc sydvesljyske vandløb ar
blivc opgradcret til l. klasse, udcn at Skjem Å kan følge med. er dcr
tagct højde for dct på opdræLsccnfiet i Borris. Cenret kan, som ka-
mntænc anl€cg mcd inbcla.ling af vctcdnærdircktoratcr, godkondcs
som l. klasscs opdræt i 2. kla$scs zonc'.
Produktionssikkcrhcden lbr allc laksevandløbenc er sålcdes fremtids-
sikrct. Skullc noglc af \,andl(,bcno blive opgradcrcr. vil dissc des-
udcn, elbr 2 års kontrolpe odc, igcn kunnc produccres i Laksehallen
ved lianders. som i dag cr i l. klassc.
i l)anmark.
Følgcndo torudsætnirg li)r at det økonomisk er muligt at etablere det
nye opdrætscenter, cr nu på plads. Fortsættes



Opdrætscæntret er således, med mulighed for opdrætsanlæg placeret i
alle veterinære zonet sikkerheden for den fortsatte udvikling med op-
dræt og genetabledng afvilde laksebestande
Produllionssik*erheden for alle laksevandløbene er således liemtids-
sikret. Skulle nogle afvandløbene blive opgraderet, vil disse desuden,
efter 2 &s kontrclperiode, igen kunne produceres i Laksehallen ved
Randers, som i dag er i L klasse.
Opdrætsc€ntret er således, med mulighed for opdrætsanlæg placer€t i
alle veterinære zoner, sikkerheden for den fortsatte udvikling med op-
dræt og genetablering afvilde laksebestande i Danmark
Følgende forudsætning fo. at det økonomisk er muligt at etablere det
nye opdrætscentel er nu på plads.
Sruku.direktoratet har netop givet en hensigtserklæring om, at
udsætningeme aflakseungfisk ti1 de syd- og vestjyske vandløb vil for-
blive uændret frem til 2006 under forudsætning al ar de fornødne
midler er til rådighed under fiskeplejen i de pågældende år.
Ligeledes har de syd- og vestjyske lysr og sportsfiskerfo.eninger gi-
vet forcløbig tilsagn om tilslltning til opdrætscent.et i Borris.
Bygning afopdrætscentret, der forventes at koste ca. 4 millionet vil
starte, så sna.t ftosten er afjorden, til foråret 2000-.
Afhensyn til sikring afden kommende generation aflaks er anlæget i
Borris under hasdg omforandrhg_ Således afskæres de to eksisterende
\-ummehuse fia åvandet og opbygges som to adskilte recirkulerede
anlæg. Det ene fors).nes med det lokale grundvatd. Det andet fo.sy-
nes med bywand fra Skjem. De to kumrnehuse foryentes at kunne
klække og opfodre ynglen frem til 1. juli, hvor det nye opdrætsar æg
vil stå færdigt.

Med venlig hilsen
GertHoldonsgaard Fos-laksLaksehallen
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Fiskekonkurrence 1999

Fiskekonkunencen I 999.
I å-r skulle det være - vi ville til fiskekonkurrence. Udsigten til en
weekend i vaders, hvor man kunne for lov til at væ.e fagidiot sammen
med ligesindede, fiske ualbrudt og drikke kafe i græsset, mens fiske-
historieme blev fotalt, tiltalte os. Poul, Simon og jeg, (Per), har væ-
ret medlemmer siden I 993 , og hvert år har vi sagt, at nu skulle det
være. Men hver gang e. der kommet noget i vejen. I år var vi fast be-
sluttede på at deltage ijagten på åens laksefisk under foreningens år-
lige fiskekonkurrence i Ribe Vest€rå

M havde taktikken klar: Der sl-ulle fiskes alle tre dage( pigerne havde
fået besked på, at de ikke skulle regne med at se os, andet når vi
skulle sove og smøre nye madpakker), de store pengepræmiere skulle
bruges på en fisketor til Norge( pigeme skulle inviteres med, hvilket vi
var sihe på, at de ikke gad!), og mulige fiskepladser blev nøje udpe-
get. "Taktikken" blev i øvrigt lagt samme aften, som Bosses tropper
bankede Italien det L-unne simpelthen ikke gå galt.

Fredag eftermiddag og aften fiskede vi på sydsiden ved Kanalhuset.
Da vi ankom. mødte vi tre andre fiskere. som kunne fortælle, at de
havde sgu' ingen fisk hverken fang€t eller set den enes tilstand bar
tegn på, at han i hvert fald havde hygget sig lige så meget i dejlige vejr
med lidt kold€ ø1, som han havde haft snøren i vandet. Optimismen i
behold, da vi satte stængerne sammen, og jeg holdt i længere foredrag
onr, hvordan jeg forrige sæson mistede en kæmpe flsk, som til sidst
trak knuden op og lavede en smuk propt.ækker på min linel M var
sikre på, at nye fisk i åen ville se vores endegrej først, og så var derjo
ikke langt til Orklas brusende vande.



Billige plader Fejlkøb
l5 stk 9 mm BCX
sælges for 185 k pr stk
Herv laksefonden 75445231

Der må være nogle der har
fiskeudstyr til salg rom de
ikke bruger merc , dct kune
mlske elæde andrc!,

på denne side er gratig

ideer modtages gerne

Dårlig lugt
PS. Jeg har efter mange ihærdige forsøg konstateret, at man til brug
for "dårlig lugt" i vaders eller støvler med fordel kan ben],tte sig afet
produlrt ved narm Rl0-lugSerner Kan købes bl.a. ved Matas til en
pris afca. 50 k Og der viker.

Med venlig hilsen
Hans Jørgerr Christiansen Fole
hjc@snaos.dk
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RSF Juniorklub
Modtager med glæde gam-
mel grej med viderq diverse
overskuds materiale .
Til fluebinding , stangbygning
osv.
IIenY. Per. B. Birgcrtoft.

TtL 1544 6706

Byttesl
Eaver : ældre splitcanesstang,
9" lnrk. ARJON Coast Rod
Made in Sveder
ønskes r Stang, hjul ,
1ystfl skerlitteratur eller andet
inden for genren.
Henv 75410759 Efter 19.00



Fiskekonkunence fortsat frå side 25

Vi fik også fisket en dcl. mcn da mørket havde lagt som en tung
dvne ov€r den. havdc vi nok drukket lige som meget kaffe, som vi
havde fi skct. . . startskuddet havde lydt til en dejlig w€ekend, hvor vi
fiskcdc lige så meget, som vi hyggcde os med kaffe, maddcr og
fiskehistorier.
Vel aikommet til Rorholmcn lordag morgen blev vi budt velkommen
af en lystfisker. der på nord siden af åen sad på hug og i armene
havde en sølvblank havorred. og mens han vented€ på, at makke-
ren fik fiskct kameraei op af taskcn. sad han og nød sin fangst
Dette syn ga! os blod pii tanden og i mit stille sind beg]ndt€ jeg
alleredc opsparingcn til min nve flu€stang - de norske iaks kræver
jo nogct svært grej. Fiskcindsatsen fejlede ikke noget. Vi fangede et
par små havorreder og en enkelt ggddo, som alte blcv sat ud i de-
res rette elemeDt igcn det eneste de havde kunnet "indbringe" var
et par rosende ord fra pigerne, som cndclig kunnc sigc: 'Nå, nu
har I da fanget nogetl" Dct blcv mørkt, inden vi vandrede hjemad
fast beslutt€de på, at sondagen var dagen, hvor vi bestilte færgcn
til laksenos hjcmlandl
Søndagsritualei skullc overholdes, og derfor blev de medbragte
rundstykker og basser spist ved hybenbuskene på nord siden af
åen nedstronls broen. Optimismen fejlede ikke nogct, og vi fiskede
ihæidigt hele dagen, dog uden resultat Konkurrencen sluttede for
vores vedkonmendg i græsset v€d Storkesøen, hvor vi nød cn is-
kold øl fra et af landets bedste bryggerier, mens vi ventede på at
præmieoverrækkelsen skulle finde sted.

Konkunonccn var en stor succes, set fra vores synsvinkel! Selvom
vi ikke fangede fisk. der kunnc begå sig i præmierækken, havde vi
haft en dejlig wcckcnd vcd Vesteråens bredder. Og vi vil gernc sige
tak til dc ansvarlige i foreningen for ct mcget vellykkct arrangem€nt.

Det bliver altså ikkc i Orkla eller Rauna. der skal fiskes til sommerl
Vi må nojes med med Bøgilds Hjørne, Automat
Storo Sandsving ...men d€t er jo ikke så ringe endda.
Knæk og Bræk

Poul Johansen, Simon Hansen og Per Birgertoft



RSF nyeste info kasser langs Vesteråen

Ribe sportsliskerforeningg kåsser med frivillige fangstrapporter
samt foreninginfo
Den første foreningskasse blev opsat på parkerilgspladsen ved ring-
broen .umiddelbart efter konkurrencen. Son billedet viser lblder den
godt ind i naturen og er forsynet med en opslagsplade for opsætning
af informationer .
Der var mange der benyttede
afovennær.nte . Det er glæde-
ligt. M håber og opfordrer til ,
at endnu flere benltte sig af
muligheden tii kommende
sæson .
Kassen indeholder et ringbind
med kon over åen , højvands-
tabel , Vesteråregler, oversigt
over kortsalgssteder , tlf.nr på
relevalte peGoner samt en
frivillig fangstrapport til
indskrivning af eventuelle
fangster.
Desuden vil der blive muli
for , at give udtryk for sin
mening eller måske skrive om
en god oplevelse
Til næste sæsonstart : 1 mats
år 2000 er det planen- at alle
nedgangspladser ved Ribe
Vesterå skal være forsynede med disse lasser
M håbeq ar ideen vil falde igodjord at alle \,il notere i bogen når de
har fanget både småt og stort, ligeså hvis man har genudsat en fisk
Så må vijo se, om der skal sættes kasse. op andre steder

Bestyrelscn



GARTNER MATHIESENS MINDEPOKAL

Iidolerpokalcmc for falgcd. fisk. hår fireningen en pokal mcrc ncmlig

Cerf Beck Mikkelsen
Tcrnrvæng€t

6761) Ribe Tlf. 75,110657

Denne pokal uddclcs til cl ircdlcm, dcr vcd sin optræde iniliati\, - idcrigdom -
hjælpsornhcd dlcr li! c de hår gjort si-e tbrtjent lil cn påskyndclsc.

llvis nogcn i forerlirgcn. kcrt.. ecn mm mcner opfylder ovensLicnde bcringclsct
l(1acr jc-q 

-ecmc hcrom.
Sc d ravn og idrcssc på \'cdkomrncldc samt etpar ord om, hvorfor måI mener,
vcdkonnrendc kar kornrnc i bctralming tl (iartncr Malhicscns trrindepokal, til

n(drn\dende

Bcstyrelscn vil så væl-sc mcliem indkommerdc forslag.



Pokaler 1999

Tilrnelding til pokaler som dcn ser ud pr 9/10.

TIL R.S.F.s tlAvøRRED POKAL

I havorrcd på 3,5 kg. fanget ved Ringbroen den 1316.
I havorred på 5,1 kg. fanget ved Ringbroen dcn ,l/10.
I havørrcd på 6,2 kg. fanget i Gcls Å den 2619.
I havorred på 6,5 kg. fangct ved Ka*ovgird dcn 1116.
I havorred på 6,5 kg. fanget lcd fungbroen den 2914.
I havørred på 8,0 kg. fangct i Gels A dcn 5/8.

TIL LAKSEFONDENs LAKSEPOI(AL.
I laks på 6 kg- fang€t i Vcstcracn den l/6.
I lals på 7,5 kg. fangct \,cd Ringbrocn den 1/4.

TIL KVICKLYs JUNIOR POKAL
I havorred på 2,3 kg. fanget i Gennemskæringcn den l3l7

TIL RIBE SPORTS BÆKøRRED POKAL.
t bækøned på t.5 kg faoget i Hjortvad Å den 5/9.

Som man kan se er der i år tilmeldingcr lil alle pokaler, men meget
Ian j55ke de sidsle l- l  dagc at 5æ\oqcn. cfrer dcadlrne af bladet.

Gert Beck Miklelsen
Tcmcvænget E ,$,
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72 En lystfiskers glæder

En smuk solopgang , en smuk solnedgaag, lærke der stiger op og
lader sine giade ton€r lyde en tidlig forårsdag ,hvem afos bliver ikke
rørt inderst inde. At følge raturer ved Ribe Vesterå fra det tidlige
forår og sommeren igennem til sent efterår er en sand natuoplevelse.
En lystfisker €r en der har noget med hjem fra åen hvergang han er
derude. Mange gange harjeg set den smuk:ke Stork komme fllvende-
lart hen over engene nogle gange med næbet fyldt afgodter til un-
gerne derhjemme i midt byen . Nu er vi fremme i oktober og Storken
er fløjet sydpå , men så har Stæren€ som laver de særeste fl1ve-
formationer og laver sving på himmelen som en sand fryd for øjet . Jo
d€r er noget at betragle, noget at forundres over . Jeg tænl(er ofte
over hvor stor en gave jorden er for vi mennesker , men vi behandler
den ikke alle lige pænt . Jeg vil ikk€ næ\ale noget om verdens forure-
ning, men om alle de ting man glemmer at tage med sig hjem efter
€ndt fiskeri . Tomme øldåser, fiskesnøre , o.l. det fortjener naturen
ikke.
Bortset fra det sidste , ved jeg at vi der nyder {iskeriet langs åen fryder
sig over at se en havø.red eller laks på en tur ud afvandet og viser sin
majestætiske kop i brøkdele afet sekunder, det er et smukt og et
herligt s)'n der betager mig meget , hvis da ikke den ligefrem springer
lige for næsen afmig på et tidspun1.l hvorjeg i tankeme er et ardet
sted . Chok mand .
Ud over dette , hvad er så en lystfiskers glæde . At fatg€ fisk naturlig-
vis , men det e.jo dn svære side af det hele for ingen afos går hjem
med fisk hvergang vi er derude og hvis vi gjorde.
Ville glæden være den samme som når det indimellem lykkes at fange
en pæn flsk .
For mit vedkommende harjeg ikke fanget så mange i år, men jeg
konmer altid hjem og &ler mig glad over naturen derude , for mig er
det en måde at san e kræfter på til daglige gøremål . Nårjeg så har
ået enflot fangst karjeg glæde mig længe over at det lykk€s igen .
Sidste år fangedejeg den sidste dag i september , en fin havffr€d
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på 79 cm . og 5.1 kg. Ja, den ville jeg gerne have farget om foråret ,
så havde vægten uden tvivl været I kg mere men den var efter årsti-
den flot , en ri8tig røgefist . Jeg er nu tilfreds med mine resultat€r for
iår , Medmindre der da skulle vise sig en anden passende fisk dei ikke
kurme lade min soinner i fred .

Til i andre med samme hobby . Knæk og Bræk
Benny Meldgaard

På billedet ses Benny med den omtalte Havørred fra Vesteråen
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FiskeRibetragtninger

es mer

Holsrr Lrhndorr anemonevej 6 Nusnup 6500 VojeDs
Børge Riis Rylev&nget:l 6760 Ribe
IlolgEr Sørensen vBte.gsde 31 6771 Grcdstedbrc
Ade Christensen Degrtoftev€j 23 6760 Ribe
Kim Nicohiscn vv.dsredtj 16 6760 Rib€
Benny Pouhen Temarsnsrei I 6760 Rtbe
Hugo E.nsn Nømbmg.de 6700 Esbjerg
Gert B Mikkelsen Temevætrgot 6 6760 Rrbe
Asbjøn JenseD Kwglundpark D 211.3 6705 Esbjerg
Per B.Bilgerroft Vvedstedvej 5 6?60 RitE
John Schmidt Granb ,16 6760 Ribe
Kin Nicolåisen Vve&tedvei 16 5760 Ribe

Henvendelse

R€du: D4€ r 
^ne 

/ *6r@ / rqker s
Frd'yr.b 4d ror:uss ffirte utad.ke

Kontrollører ved

Hugo Hansn

Gert B Mikkelsen

7441 \491
75110759
7513 2095
75415231
7514 5667
7542 5585
75451672
75{10657
75110432
7544 6706
7542 2$A
75415667

vidt
Fbkepleje:

Blrdudvålg:

DigkortudYålg:
Husud$lg:

P.r udvalg:
Udlejning Kåltofre

John Schmidt

Erlirg Skjødt

Knud EriI Jenser
riitr Silber

Ane ChdsteNen
B.dnv Poulsen
Børsc Riis

Per B. Birqertoft
Kim Nicolrlsen
Kim Nicolaisen
Holser Sørensep
&s!I--ts!&s
G.rl B Milkelser
Arre Christensen
Arne Chrisfepsen

Børge Rils

Hugo ErNe!
Hugo Hu*n

Gnnly 16 øVedsted 6760 Ribe
Lærkerænget 13 6760 Ribe
Kåltoftevej 2 6510 Gt:m
Toften 5 ro|e 6510 c m
Thunnej 2 sål th 6700 Esbjerg
Knj Manlsvej 4 6mo Koldtns
Højvcj 4 6s10 Grm
Tomskådevænget 5 6760 Ribe
Holrnevej 10 6760 Rit'e

1542 2034
7542 0954
7{E2 2038
7142 3153
7515 2901
7552 13El
7482 1550
7512 2296
7542 4642
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