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Premieresumling
I. Aprit 2002 kl Ils

Kaltoftvej 2
Sidste år var prcmieresamlingerne €n stor succes . Derfor gentager
vi dette, og i de! forbitrdelse inviteres drle medlemmer op lods-
girytil"^"m Wfu-9rub!&!.den l. April kt tl på A-
stykket
Vi håb€r at s€ rigtig mmge 06 håber rt der mårke allerede på dette
tidrpurkt ksr ftemvises flolte lisk
Vi ier l. April på A-rtykliot!!

Kræk&Brækisæsotretr!

Beshrtrelsen

l t  t ,r\ye meatemmer!
For.niEgens medlemstål er d.let troget, ag det €r p.t rÅledes, åt de næste cå. 15
nye m€dlemd|er krn blive A-medl€Dmer lhs stårten.
Altd .r det ru, bvfu du hrr €n god v.tr, der kunn€ tærke stg ri prgvc Rib.
S?ortrflk€rforenitrg.
Prtuen for er nyt A-mcdl€rBkab er 1250,- kr. + 4oo,- kr. først€ år = 1650.- kr,.
For juniorer €r priren ku|r 425,. kr. (først. år)
Mar krtr også blive .lmind€lig B€dlem m.d beg.anset fukeret og Eed r€t til at
rykka op sen.Ic, Tilbd heroiD komrei i oummcrordeD eft€I indm.ldebesd.to.
Her er prisco O- kr. for toklm og 225,- h. forjmiorr.
Mar ar jltrior til mån Sider 18 Sr, og dcJ er normrlt såd.tr, åt børd, d€r ikke ar
Sldt 12 år, nÅ fiske ssmmen med får (mor), dog I umiddelbar Dærhed af den
vokrne.
Ring oller skriv lil Holger, hvis du vil rilmelde en v.L
TLF. 75421730 eller Hoker SoreDr€& Brgcdle 33, 6?60 Ribe
B€sfy|?lsen
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Fiskeregler 1se ogsa bøgsiden alfshe*o ea
Eer rl .llc nedlemn t trlke frr l. ADriI til 31. OLa,:
njortrad I tr lhortorg tfl brocn vd Ribe - R dditrg I'rdevej.n nær Ribe.
FÅ stræktrirgcr utrdtrget Skilt€ opr3t

tlsds å sydsiden lrå Fole Dambrug dl Harreby bro. Nyh€d
6å (SrmmerlhlDirgetrs styl*e) frr Immcrvrd bio til g.||r!|rel G€lsbrc.

Kun for d€ 350 sncietr t.t!æIdstc!
Gelså og Rlba å b€gge lider fra Gekbro Dambrug vis ssmmeDlrbet til
Vrrming selfæll€6jordcn.
Fh& å 6r [rrreby bro ill irmmedøbet'

Eov€dreglarl
# Kortot gælder kun til flskeri med 1 (6o) stång
# Kortet ar atreDkt pcrlotrligt og lkrl fremvile! på krev fra lodlcjerq

konrrolbr€r og rldtc' dcr firDvilcr g.ldigt frLd(ort.
# M.dk|obeltre er forpl&let til .t k nde forc !g.r3 lorc oB til ltlæsc

b€k€trd8rrels€r i fisklRlBEtrågtDiD ger.
# Stolst mullg h€Nyd dl miljø, ffrkab€stand irg rndre fisk€rde lksl udvis$.

Ilurda ||lÅ ikke d€drge&
# Enhver isker er rr3rrrlig wer for ferskvrldsfskerilorro.
# Snæbel Dedf.l&lrk! og dedf.ldlh.vorred er totslfred€de og skål

gcnudrættes så skåNomt som mullgt
# Afgrøder Då ikke betrædes. Al ferdsel skåI ske iht Nåturfrednitrgslov€n.
# Tlkidesættclse åfforcDitrgens regler kro m€dfdr. eksklurior.

Mindsa€mål: Laks 60 cm, tavørr.d,l0 cn, Høff€d 35 cn (Iv.d å/trjortvsd
å dog 40 cm)t strling 35 cm, ål og g.dder 45 cm r€gnbu€ inger|.
Mht til G€l &amm€trslutnhgem vrtrd er mindstaeål for bæktrreder 30 cm
cllErs iod ovcrtrævnaa. Sabm€ ltcd er der htrgrabaSrænstring pÅ hår 5 stlr
bkd stdlhytrlrder pr, dlg
PS. I år ksn du ikke ksbe dssLort dl V$teråer hos Ribe

Færdsel ved Åerne
- Brug i videst mulig oDfirg rle rtuærL€d€ phdler ril pork ring'
- Hulk rhid at lukLe bc$ og [9n..fr€r dig.
- Benyt ltier la[gs markskel, skowk€l o.l, dr du sksl til og frs åen.
- Xryds t!!4g ned over en mark eller en eng.
- FiBk kon på dc rtykker for€d[gen rl&r over.
- E du I lvirt, elhr.r d! uheldig Ded tro8ct, så kontrk b$t /r€kcn
Kommer dr til at b€skldige hegn ellcr end€t, så kotrtåkt stråk! Udvålg€t for
arbeidevod åen. Se side 2,
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Kom tyvene iforkøbet
Som du sikkert har hørt om, så er fiskegrej et yldet objekt for ttry€. Der er jo
ikke nar'n på grejet og det er sikkert let omseJt€lig, Flere medlemmer hår
ftlet tyvenes kærlighed åt føle på egen krop - pengepudg så hvis du vil gø.e
det så lidet sttmktivt som muligt at stjæle netop dil grej, så:
{ Lås bilen godt
{ Lad være m€d at lade værdifulde ting ligge synligt fremme.
{ Tåg kun der grej med du skd brug€ den da&

Uo om din dækker, hvis du er d€n træste

Bogønmeldelse
Ved årsskift€t udkom bogen: By msrsk og g€€st m. 13. Bogen er udgiYet' af
Ribe Byhistoriske Art{iv & den Antikvtrlske Samling i Ribe.
I detrtre bog fndes 32 sidcr om Ribe-åslstemet fr8 Varming til Vådehavet,
skrevet afove Kå0a.
Ilet er 32 sider utrolig spænd€nde læsnitrg hvir man int€resserer sig for den
historbke såmm€nhæng omkring vo åsystem.
Der fortæll€s lev€nde om de tiltag, matr har giora g€nnem årene for åt los€
alle d€ probl€ner, som opstod. Så kån nan jo altid diskutere otrl
losningsmod€llerne har vær€t rigtige og om problcm€rne er blevet alhjulp€t,
men under ålle omstændighed€r €r det anbefalelsesværdig læsning.
Bogen kån elt. lånes hos undert€gnede.

Formanden

Dagkort Gæstekort
Som du kan læse å €tsftd!, blivcr d€t i år muligt at køb€ gæstekort til brug
for €n ffsk€kåmm€råt, og d€t gæld€r Ejorhåd å og sydsid€n afrhds å lra
Fole Dsmbrug til tlårr€by bro.
Du kan også købe &gkort til Såmmenslutning€ns stykke, m€n her skål du
h€nv€nde dis lil f eks. E erupskov Camping.
Dågkort til Ribe Vesterå kan ikke køb€s ho6 Ribe Sportsfiskerforening,
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Juniorside
Juniornvt

D€t vår så d€njuniorklub sæson. Når dette bl;d kommer på gåden er
sæsonen lfslutt€t, og når man ser tilbage, er d€t eg€ntlig gået ref fitt når man
ser bort fra åntallel åf ny€ juniorer.
Sidste år vår der m€llem 10 og 15 juniorer til hver junioråft€n, I år kån ca.
det hatve. Men som bekendt er vi ikke den etreste fo.ening med dette problem,
d€wærre er det €t problem over hele laDdeg og det er jo k€d€tig, for
juniorårbejd.t er både spændende og lær€rig. Der er matrge tiltag til de unge,
der er PC, Fodbold og meg€t andet, m€n vi mcner at fskeri€t €r til glr,n både
for samarb€jdet med de lidt ældre og for opdråg€lsen i ovdgt.
For at se lidt tilbag€ på denrc sæson 8. No\'. - 21. Mårts er der faktisk sket €n
hel del nyt, for det først€ er der kommet n)'t blod i form aftre nye
juniorledere, Kåsp€r Mehlby, Lars Ro€d oe jeg selv Christian Silber' noget
åndet der også er sket ff, st vi i jmiorklubb€n h3r få€t fåst sftale med Ribe
Urgdomsskole om at stile op til dcl€s aEångementer i Rib€ Fritidscenter,
som for€går tr€ gangc om året Arang€m€nteme bliver ksldt "sjov lørdåg"
og her er åI€ Rib€s fritids- og sportsåktivitete. samlet på et sted, hvor ålle
ung€ menn€sk€r mellem 13 og 17 årkso "snu3e" til tingene
J€g må nok sige, rt inte.esseo for lluebinding hår været meget sfor, to af de
tr€ gaq€, vi har været der, har det træsten været umuligt .t f6lg€ med, så stor
var iDteressen, men lige så hurtigt de fik bondef en flue, lig€ så hurtigt vår de
væk igen, for alt skulle jo prøvGs, udbdet åf Bktivitel€r vår io stort
Som d€t kan ses på aktMt€trkålend€ren €r d€r jo sonner på r'€j, og d€t vil
sige ffsketur€ til åen, hvor ali det grej, vi hår fr€trNtillet i klubben skal prøves
af i å€rre.

I ønskes slle - ung€ som ældre - en rigtig god sæson i år 2002, hvor ri ser hen
til god€ fåtrgster.

Med vedis hilsen
Juniorl€døn€

NB. HI|sk juniorrften stårter igen Torsdag den 5. Nov. 2002 i
Nørremarksskol€ns lritidsklub.

PS. Der er plad! til mange n€r€ juniorer, og prisen for €t helt år med ffskeret
og "Sportsfiskeren" samt "fukeRlBEtragtninger" s8mt Bdgang til
junio.khbber €r kun 250,- kr.
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Juniorsider
Jrrio.tlre 2lXD
Iardrg d.n 6. April H. l0m-15.00: A-tur til Celså€rl Vi mød€s ved G€lsbro
rEst€plads hvor vi vil fiske stykkd ig€nn€in ned til GI. Celsbro og hvis der er tid og
lyst til de( vil vi prøve at kø.e længere op til Enderupskov, hvor de|r også er et fint
stykke af Oelsåen at fiske i.
Fredag der 17, Maj kI l&30-21,30: Å-turtil Fladsåen. Vi mødes ved Haneby
bro hvor vi rigger vores grej til fo. derefrer at fiske stykket opstrøms Harreby bro
og ned€fter. Slykket er særdeles godt efter bæk og regnbueørred.
Fredåg den 14 Judi: Ovematningstur til huset på Kaltoftv€j. Vi m{rdes ude ved
hus€t på Kalloffvej 2 kl I 8.30 on fredagen, hvo. vi vil stege pølser og brød på
bålplads€n derude og hvis tiden €r til de måske ar lille aftentw til Celsåen Næ$e
dag efter morgenmaden vil vi tage €n lille rur dl Fladsåer! sorn kun ligger å lqn
derfta.
Turen regnes med åt være slutlørdag kl. 13.00.
Det som I skål medbdnge er jeres fiskegrej, diverse toiletsager og sovepose; mad
og drikke vil være d€rude
Prisen på turen villiomme tilat Iigge på ornkring J0.- k., afiængig sfhvormange
ti lmeldinger.
krdag d€n l0 rogwt kl l&0&21.00: Fiskerur il Celsåen. På denne sidste tur til
foreninesvand skal vi mødes ved Gelsåen på Enderupskov CampinS. l,å detle
so'kke åfcelsåen. som 6 ut oligt srnukr og særdeles fiskerigt på denne årstid, vil
vi prøve at overliste en afåens ørreder, som den er uaol;grig på ved denne
strækning.
Lørdagden 7. Septemb€r kl 9.00-15.00: Fisketur til Brede å. Vimodes ved
Nørremarkskolens !-plads, hvor vi vil sflalenærmere om hvc'm d$ skal køre med
hven. Pris for turen regnes med at blive 75,- " S0.- k. Incl. Dågkort og aansport.
Hvis tilrneldingen bliver stor, håber vi at å hjalp til transporten lia en afde fare
forældle.
Hvis I hår spørgsrnål og hvis I vil tilmeldejer til €l| fisketur. bedes I rette
henvendelse til en af iunicledem€:
Chrbtiar ø. Silb.r
Krsper Mehls€!
Lars Ro€d
Knæk & Bræk

Juniorafdelingen

nt,75424642
df. 75422085
flf .754t1900
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Geldende For vestvendte åer ned udløb
i  Vadehavet.

Da der kan vare speciel le f redninger
for de enkefte åea, bsr man kontakte
de respekt ive foreDinger.

LAKS

t5 /J

l /4

7/t

1/5

1/t

L4/ 5

75/5

r /5

t t /5

HAVORRED I /  I I

8/ IKøRRED l / l l

SKRUBBE 7'  /2

STALL ING

GE DDE

SA DARI I /5

ÅL i  ferskvand

REGNBUEøRRED:

ABoRRE i

SNfBEL :

nin,  60 cm.

nin.  48 cm.

min.  ,0 cm.

min.  25,5 cm.

min.  J5 cm.

nin.  45 cm.

nin.  50 cD.

min.45 cm.

Ingen fredning o9 nin.  må1.

Ingen fredninq og min.må1.

Total  f redet hele året .

Genudsætninq af  f isk skal  ske så hensyns-
fuldt  son nul  i  qt .

Nedfaldsf isk skaf genudsættes onqående,
da disse er total  f redede,
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Som mget nlt lll det i år (som forrdg) blive muligt åt k b€ et ellor flara gæstekort
På A-stykk t gÅr det jo ikke, m€n I HJorhrd å og lydsiden sf Flads å fra FolG
Danbrug til Harreby bro. D€luden kån der rndenstedc krber dagkort til
Sadfl €rduttrltrg€m stykke.

B€.itrgel.ef:
Din gcar skd mrurlEvis fiske i nærted.r rfdig {f. ek!- irdetrfor 300 Detcr)
Dr stlr iDde for, rt lm er k .dt ntad vorr rcgtEr.
I føBte oug.rg h.r vi tænkt på mrl. 3 gælt€kort pr. medl€m pr. år.

Prb:
nt gæstekort k6ler 66,- kr. og gælder 2{ tlmer efter detr d.to og det klokk€slæt
det er b$lilt fll
Du skal b.3tillc kort€a i god tid. KrsscrcreD sLrljo kunne nil .t letrde det
Hvir er gæst blver så gld for bcføgct * hrn vil rDelde sig ird i Ribe
SporrsfFkerfore n& si vn fudtil2 bcarlt gærlekort blive rcfordcrq med hvel
5O,- kr.

Dr hår sikk rt lært åt ventelisfen er kort, ja, dd. €r der ingen. I)€t betyder at selv
orn vi skulle fA ret månge nye medlebm€r, så vil de 6 tilbudt A.medlemsksb
måske ou og cer€.t træsre år med 99olo grranti,

Ål&å, trfu du kcndcr dåg og klokl(.llet for el gæs&b€.rg, si rlDg eller slaiv tif
Holgcl Sorcnlcn, Brge:||e 33, 6760 Rlbc df,75421730.

flvis ltolger tilfeld;gvis er hjemmq d lrr d! nå det vrd rl b6øge brm på
Bøgeatle, d€r ligger brg det nu redLgte Ribe Syg€hus på Targevej, metr ring Iig€
forst

Gæstekort!
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Fangstrapporter 2001
Her kån du s€ h d 2001 lrar givet af fangster til vore m€dlemmer. D€r er
inklud€ret et antsl fång€t rf dågkortkøb€re, Dette t l er nåturligvis b€hæftet
mod oegen wikkerh€d, men €r nok rele!€nte ållig€v€L

Det ser ud til åt åen €r en s-putrds å. Gennemsnittat for hlørrcder blev 2,58
kg og 5&r cn. For lak 2,54 kg og 614 cm. St€elheads 2,49 kg og 59J cn, og
erd€Iig gedder 2,48 kg og 65J cn.

En særlig frngst blcv giort i Hjortvåd å, nemlig en ktry€ p,å præsis 4 kg' der
hår vist været noget ksrpeopdræt for fi€r€ år sid€tr, så det er nok er "ov€r-
l€v€r' frå dengang.

Pudligt nok hff ing€n åtrg€t €n skalle, der er elt€r! mange af dem' og så
enddå fl€r€ årt€r, h€ller ikke en eæste bråsen slres åt haw bidt på vore
kroge, og det til ds for at der er mange - Gnddå store - åf slagsen i
Vest€rå€n Sotr du s€r er de. igen str ing€r i å€n. D€ttr skyldes nok åt vrnd€t
€r bl€vet rcnere end det vår for f0 - 25 år sirlen. Stållisger l('n godt lide r€nt
vånd og små lluer.

Antåll€t afål på råpporter'oe er 3trgende. Enten fanges d€r flere eller også er
det gået op for flere, at ål slet ikke er så ring€ enddå.
Gedd€r - doget for sig - €r nok d€n lisk vi ikk€ kåtr blive enige om. D€n €r på
den ene sid€ en ror.fisl, der lrl a. æder ørr€dlrgel, og d€rfor håder mgle de&
men der €r også d€, dcr mener at det €r både synd og sk m at lnv€ d€n til
ffskelrikådeller, jo, sådrn €r d€r så m€get.

De største
D€r vår ogs.å storc trsk im€Il€n:
D€ f€m største havsrr€der 8,1, &0, &0, 7'2' 72ks

l0-

Måsk€ €r d€r fsng€t større trsk, ner hvh jcg har lEst fsngltrspport€rme
rigti5 så skulle det aære sådån.
Tak for {mgstrapport€me og knæk oe bræk i 2002

D€ fem størute laks
D€ fem største gedder

Ilolger

6,2, s5, s,s, i0, 4J ks
E,4 6,r, 11 47, 4"s ks



- www.ribesportsfi sker.dk

Abb Bæk Geddo Hav Laks Stall Stoolh Al l.lt
Ffads 15 I421 7 7 561 128
Gels 33 l0 t6 152 ,A 5 5 56 325
Hio. 11 27 5 38 3 5 2 23 '114
Ribe 6 4 458 13 4 323 115
Vcst 17 2 27 183 35 5 l5 2A5
Sam463733631577
lalt 86 57 59 4lt9 110 57 2X 193 1044

200
'180

160
140
120
100

80
60
40
20
0

En;,
E GEIS

tr Hjo.

tr Ribe

I Vest

Lo s"r l
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Totalfangst 2001
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Laks
Apr Mai Jun Jul Aug Sep OK I alt

Flads r 0
Gels å 5
Hjortv 0
Ribe å 2
Vester 2
Såmm 0
I alt 9

Bækøneder i Hjortvød å
llusk at mindstemålet for bækøn€d€r i Hjortvad å stadig er 40 cm. Vi håber, I vil
ovcrholde det og derned være med til åt bygge en god bestand op.

Fisker I eftir bækøneder rå klem erL modhaeeme ind på krogene, så fiskere er
l€ttere åt genudsætte Nkådt€,

Der bl€v i øvrigt urder el-tukeriet set mgle virk€lig stor€ og flofte ståting€r i
Hio.tvåd å.

Mvh,

B€stvr€h€n

12-

002' t47
45991448
000123
1' t134,13
466?836
001' t13
9 12 ' t9 22 33 1r0

ffra" a 
]

Gels å i

tr
I

Hjortv å

Ribe å

Vesterå

Samm.

D

u
I

u

l6
14

åta

<:
4

0

Laks 2002

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
I måned
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Havøredea
apl

Flads r 2
Gels å 5
Hjorlv 1
Ribe å 8
Vester 29
Samm 1
I alt !16

okt I alt
421

32 152
't6 38
15 58
16 IU
07

83 400

22
13 29

ls.  t3
12

36 51
+ vesteråon måats 59 havø. + 6 l.ka

iul eug sep
236

23 23 27
278
7913

14 18 19
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FiskeRlBEtragtninger

IRYKNING AF FIS(ERIBf IRAGTNINGER

Da Ribe Kommune har meddelt ,  at  ordningen
med trykning af  foreningsblade er ophørt ,
har v i  veret  nødsaget t i I  at  f inde et  pr i -
vat  t rykker i .
Den gamle ordninq var gDat is for  forenin-
ger,  så den var jo en kærkommen håndsræk-
nrnq I  I  I  forenrngsøkonomren.
Vi  håbeI,  at  ordningen kan genoptages un-
der en el ler  anden forn.  fen indt i l  da be-
laster t rykning af  vort  b lad at ter  penge-
Ka6Sen.

F olma n den

Sct. Hansbål
Husk RSFS Sct Hambål på Kaltoftvej nummer 2 den 23 juni kl 19.00.
Vi sælger som sædvånlig ø1, vand og pølser, lig€som der serveres kaffe.
Se hjemmeside samt opslag ved åen i Junimåned.

Bestvrelsen

Deadline for blad nr 3
Foianlediget af ovenstående begrænses mængden af blade til 4 numre i 2002,
Herved sparer vi nogle penge.

. blad nummer 3 udkommer i August Deådline for blad m 3 bliver derfor:
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Ribe Å Løksen!!
At Rlbehksen er ctr sjælder fisk er l'ist efterh{nd€n gåct op for 8lle.
Vi har pligt til rt g6re alt hvrd der gøres krd for at rcdde dedne unikke
st!mme.
RSF! b.styrelse €r eDlg 08 efterfølgeDde 6 punkter dsuer grundlag for rores
indldllng til DSF:

l. Rlbe SportsfiC@rfor€dngr bostyrlke tild(ter sig cD 3 - 5 årig frrdtring
rf hksetr.
Dog heNtilles til, at ltrngfång€de lsk!, som er fedtfinrcklippede , dlhdes
hJ.nt8gct

Dl33e er i forveje! uonskede j[ avbpolit *etr oe destruer€s ållig€v.l i
forblnddrc n d .l-firkeri

t Rtbe Spor8fukerforenhgs bo3tyrelcc hersriler til og fory€ er, rt ao evit.
fr€dEiog åf hl{! oEfott€r hele A-lFtem€t
Il14S. Foreningsvand, Ribe øst€ra, som cr frr't fskevr[d for borgere i
Rlbe såmt Ribe Vsterå, som jo er erhvensfiskevrnd/konsordievard.

3. Rlb€ Sport5ftk.rforetrings bestyr€be hensti er til åf en €lt. fredtriog 3f
hkser kommer til ra odfåtte VrdchrraområLdet, med derrf følg€nde krlv
til dtverse re&krbefs I| or{r og m.v,

4. Ribe Sportsfukerforedngs bcstyrelr€ hetrstiler til at glmlisk€rict på de
v$tvendte klster, her tænl{es specielt på Vrdehårsøerne samt Skallinge&
irges op til revblotr og itrdr€tt€s pÅ cn sgdsn måde, st vsndr€lisk€ns
vsndringer tilgod$.s.

5. Ribe SporbftkctforcDiryi b€slFobe Uemti|l€r til, rt kortmler Ded
rc&krbers ur or||rnbg (rE€r) !.El rnvendek .f ulovlig€ spæ.r€rro,
inleftiver€s i omrldet Ribe øsaerl,

6. Rlbe Sportsfisk€rforenings bestyrebe lletrstiller til, st kotrtroller med
forbud mod omsættring blandt f.itidsfisker€ m.v. int€nsiveres Sp€cialt i
Ribe østerå såmt i Vsd€havsområderne.
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Ribelaksen - før, nu og i fremtiden!
Af Ove Lustii, Vordingborg

I sidste nummer af fiskeRlBEtragtninger åbnedes for en debat onking Ribe laksens
mulige eksistens og ev€ntuelle fent;d. Konstruktiv kriiik og d€ba1 på et sagliet
grundlåg er vigtig, når demokåtiske beslutninger skal tages.

Dånmarks Sponsfiskerforbund - og derrned Ribe Sportsfiskerfbrening hår som
erkiærel grøn forening bl.a. det mål al b€vare naturen og det alsidige d}re- og
planteliv. Det fremgår også afdet gamle slogan: Værn vore vande!

Hvad enten den oprindelig€ Ribelaks stadig eksisterer eller ej, så er vi som tbrening
nødl lil "at lade tvivlen komne riltalre (dvs. laksen) lil gode"! Vi vil virke
utroværdige, hvjs vi på den ene side ikke selv vil aftale resiriklioner - og derfor
rnedvirker til al holde laksebeslanden på et abAolur minimum - og !i på den ånden
sidevil årgument€re for falgst begrænsninger for andre. sorn ønsker at fange
laksefisk med andre midler Garn fr). Vi har vel også som sponsfiskere en morålsk
forpligtelse til åt være med tii at varetage alle dele afvores fælles kulturarvl

Hermed nogle tånker. oplevelser og lidt historiemed relation tilernnet.

Det vi, være ærg€rli8t at skulle gen udsætte sit livs fisk, som mån måske har drømt om
i årevis. Jeg er imidlertid sikker på. at de fleste sportsfiskere vil have det ligesom
mig: Man vil ikke glæde sig over fangsten, hvis det eråens bedste - eller måske sidste
- fisk, mån netop har allivetl Jeg har fåktisk i praksis pr6v€t at håveden slags tanker-
nemlig da jeg for ah for længe siden ångede en prågtftld havørred han på knapt 9
kg. Midt i glæden over den vidunde.lig€ fisk kunnejeg ikke undgå at blive lidt ked af
det ved tanken om. at jeg måske håvde fernet åens bedste avlslisk.

Der biev - son såCt - i bladet bl.a. stillet spargsmålstegn ved. om der stadig findes en
rest afden oprindelige laksestamme i åsystemet. I Polhikens "Jeg er lystfisker" fra
I95? nævner Axel Svends€n Stor å, Skjern å. Varde å og Ribe å som de danske
lakseåer. Der har altså helt op 1il vor tid været en kendt, ihst laksestamme. Men
allerede den gang var chancen for fangst næppe slor. Men den var derl Jeg aror, åt den
stadig e. derl

I 1948 skrev stadig akt;vel -journalist ved Berlingske Tidende. Børge Munk Jensen
alias Cifl sammen med Bruno J€nsen bogen "Hyor kanjeg fiske og hvordan?" 1
bogen kan man bl.a. læse om fiskeriet i R;be å systemet. Det nævnes, at der er "en
pæn besland aflåks, havørred. bækøn€d og lig€ledes en del gedder 08 aborrer. I årets
første rnåneder er der en god opgang aflaks og gronlændere,l;gesom der ijuli og
augusl måned igen ef en pæn opgang afhavørred. Afsærliggode fisk€plads€r for
laks kan nævnes det store sving på nordsiden af åen ca. 5 lm lest for Ribe by. og
eller s på hele s1ækningen lia kroen lidr ost for båvdiget i det sldlige
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h€steskoformed€ åstykke og stykk€t før Ribe by. Dog kan laks også fanges længere
oppe i tillsbsåeine." Fiskeriet var på den tid udlejet til Ribe Sportsfiskerforening! Det
nævnes også. at RSF hve( åi udsætter 3-4.000 sættefsk afhavørred og bækørred.
men der næil1€s intø om laks. Afsnittet afslutt€s med konklusionen: "l åerne er der
gode chancer for st fange slore laks eller havmred." Laksene var altså store, og de
kom tidligt akkurat som Skjern å laksene i dag! Gert Mikkelsen mener, at den
onialte gode fiskeplads må være Peters hul i den lille åslynge. Det var neml;g en
velkendt lakseståndplads med meget dybt vand. Det var også her. at man under 2.
verdenskig trak vod efter skaller. Der blev fanget så mangq al man kunne sende
forsyninger til Københam.

Vesteråen har unde.gået store foEndringer. Gennemskædngeme er udtrørt i flere
tempi. I l9l9 gravedG en smal gennemskæring, men den oprindelige åslynge
bibeholdtes. I 1934 foretog man nye udgalninger, der resulterede i åms nuværende
forløb. Det må formodentlig hav€ været indtil 1934, at ådlngerne var gode
laksestandpladser, for efter den tid var der ikke megen støm i dem!

For 20-25 år siden så jeg en nedfaldslaks på ca. 1,3 meter blive landet og genudsat
ved Stamager. Et par år eff€r såjeg en sommerlaks på 3,5 kg blive fanget ved
Ødegården. Først i 2001 bt(kedes det for mig selv al fange en laks i åen, men dei var
næppe Cn &a den oprindelige stamme. Det var en lille, slanl "bornfisk", som mere
lignede de laks, jeg har s€t i lrland, €xrd de vestj]ske, jeg har set folos af Måske f;lr
jeg en dag svaret lia skælprøven? At se to laks inden udsætningerne for alvor tog fart
erjo ikke meget, men det viser da. at laksen fandtes i åal og så skal det også ses i
lyset at at jeg i snit hn fisker I - 2 højst 3 gange om Aret. For lnig at se er der altså
ikke tvivl om, at laksen - i alt fald indlil for nylig - har overievet i åen. Der hår
sandsrnligvis kun været ganske fii individer til at klare slægtens overlevelse, hvad de
få og uregelfiæssig€ fangsier da også tyder på.

I dan for$ing, sorn hedder "Københavns ærværdige Fluebinderiåug" talte jeg for I 5-
20 år siden gentagne gange med 0u afdøde vingoss€rer Valdemar P. Haugaard. Han
kendte - om nogen - fiskeriet i de øl're d€le afRibe å systemet, således som d€t
for€gik "i de gode gamle då9e". valdemar Haugaård fluefiskede ftå Beltoft og
nedstrøns såmmen med 5'6 åndre københamere i rrellernkisstiden - iia
genforeningen og indtil 2. verdenskig.

Han fortalte bl.a., at al færdsel langs åen i området i perioden 1864 - 1920 var
farbudt, id€t tlskeme havde etableret €n masse opstemninger langs åen. De tjenre
som en slågs forsvårsrErker og skulle muliggtre oversvømmelse i tilfælde afdansk
rnob'lisering. Efter genforeningen i 1920 fik Våldenar tillådelse til at fiske i d€t nu
jomfruelige vand og skulle indsende rnavehdholdet afde fangne bækøneder tjl
Ferskvandsbiologisk Laboratoriurn, så biologerne kurne {å et indblik i ørredernes
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Det var i øriigt gmnem detle arb€jde - men også som en hyldesl til åen - at
Valdemar oderede fluen: 'J.vdsk ChilimpJ'. Det er fornodentlig ikke nødvendigl åt
nævne, at fisken€s åntai og størrelse behøvede Valdemar ikke at llrye oml De første
år blev bækørreder under 1 kg gmudsat, og nan indfone en fiiv;llig begænsning ;
antallet - også fordi nån ikke ville bære på for megetl

Valdemar fortalte endvidere. at i perioden fiå maj til august/septernber, hvor han
fiskede, var der ikle mange havørreder på de øverste stykker og aldrig laks. Ville
man fiske laks. sagde han, skulle det værepådenedre dele afhovedløbet afRibeå og
Gels å samt evt. iFlads å, men han havde kun overlladisk kendskab til denne fonn for
fiskeri. Det var nemlig ikt€ havøIred- eller laksefiskeriet, der havde Valdemårs
slørste bevågenhedl Dertil skete der for lidl! Næh. bækørredl Det var fiskeri!

Han havde met oplyst, at laksene hovedlageligt l(lglede i Fladsåen. men forblev i de
dybere dele af Ribe å indtii kort før gydningen. Dog fandtes m \'æsentlig
laksegydeplåds i Snepsengene i Gels å nedm for den gaml€ parkeringsplads.
Gydepladsen benlttes i ølrigt endnu - formodentlig afhavørederl

Havønederne derimod foretrak de ølre dele af Oelsåen - og især dens mindre tillob.
valdemar ville rnåske ha\€ ment, ai man hverken skulle bruge penge på åt forbedre
levevilkarene for havørreder eller laks. nen snårer€ på bækøned? Sådån er ti jo så
forskellige!

Jeg håber rneget, å1 flertållel afmedlenmeme og dermed bestlrels€n for RSF ril
arbejde for. at Ribe å sysiemet fiir en stor, rig og sel\reproducerende bestand af
naturligt lbrekommende låks€fisk (laks, øired. snæbelog stalling?).

Laksen er beskltet gennem et EU habilatdirektiv, og derfor vil der fonnodenrlig
blive afsat siats- oe/eller fiskelegnsmidler til ophjælpning af laksebestanden.
Besf'relsen for RSF kan derfor efter min mening - ben),tle hovedpartar af
foreningens egne, disponible midler lil åt hiælpe havørred bestanden op til mindst
tidligefe liders niveau. Men vi skal også være med til at sikre laksen for vore
ellerkommere. Del er et vigtigt signal at udsende!

ti-
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H.r le\ i i lkcn cr ln\ .re o! \ l l r rkcrc.
H.r lest j lkcn h() jcre.

H.r l . f i rncr) . r  ol ic nref! .  i r rd.k. i r f t  nr.d sf idr ic f t i - !e isrf
h(J\  un-r:c bl l t l r l l . rkr.  Hos ir ldrc cf  h.r l rn ottc sl . l  i lk.  LnLl,

H: H.r lef inn! ' | . f  r r indfc in( l \k ir f . r .  olre slc l  lkkr.

I  :  SLrl lcne cf l i , rhol . lsr is store. I  en \kr i r l i fkk nrcl l ' ]nr I :dr l l r :
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H: Clei lcgi t terstxvenc pl i  l iJrste gir l lcbLrc cr s la\  iofrned€ i  nr id

terprf l ret .  men torolen r)g tbrncdc pi  gel lebuer er def IoL
le. \oin kun e. srni i  (nudef.

PfL Sællelaget ef c lcr hos de blanke isk. l iL el ler. inge. plcfrc|
Pii g:elieligc{ cr dcr. ho\ de bllnke ilsk. sædvanli!r'is llcrc
sorte plcltcr.

Vi stopper hcr l)er finLles flere lbrskclle pi hks og ha!p[cd. t cn
dem der ef uævnt her skulle vilfc de. der direkte er til åt iå dic pi
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RSFs Pokølkonkurence.
Hvis I er så dygtige at fange en stc'r fisk og msker at tilinelde den til vmes
pokalkonkurence, skal I tiLnelde den hos Poul Køhter, Blokvej 2, & 6760 Rib€. Der er
ikke nok at tilmelde den i #Knæk & Bræk,. crunden er den. at der har lasret noste
misforståelser mellem o. og Knæk & Bræk . mhr rilnetdre Fsl

I kan å fisken rnålt og vejet hos Børge Riis, Chrisriån Sitber og poul Køhter.

I kan også, hvis I er neget ærliee og ikke har for rnange ronmelfingre med på vægren,
selv veje og måle den og så sende tilrneldingen tjlmig negel gemerned b; ede.'

Husk at fisk fanget i Vesteråen ikke ræller m€d i d.

Knæk os Bræk

Poui K.
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Den Rø0f, Ellu

af Hardy Rasmussen, Ribe

Hermed en ny flue trl havørreder og laks,
som jeg kalder : EN RøoE Elilt.

Krog
Bindetråd
Hale
Krop
Rib
Kropshackle
Fronthackle

str ,B-5-4
Rød unithread 6/0
Indfarvet rød t eal
Sø1vt insel
0va1 sølvt insel ( f in)
Emufjor, tæt
Som halen (bundet på tysk)

Denne flue er qod i klert vand og bundet med
få materisler- Jeg tror, at Etl lJren kan skaffe
os nye muligheder i  frentiden.
Jeg håber, at også andre kan bruge fluen.
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Ribelaksen - Ingen skjult dagsorden.
AfEinar Eg Nielsen og Anders Ko€d

Vi har nu læst Henrik Bays meget lange indlæg omkring laksen i
Ribe 

^. 
At svare detaljeret på hele l-lB's "evaluering" afdcn l'aglige

klalitet al'vores arbejde vil værc for oml'attende i denne
sammenhæng. Vi har i stedet valgt at koncentrere os om
hovedpunkteme i HB's kritik. nenlig at I ) Datamaterialet er lbr
bcskedenl og derfor kritisabelt og 2) DFU's forskere har andre end
refi faglige motiver for at finde oprindelige laks i Ribe A.

Gennem hele indlægget er l-lB stærkt kritisk overfor kvaliteten og
vor lolkning afdata som ligger til grund for den begrundede
mistanke om oprindelige laks i Ribe Å samt vore anbefalinger fbr at
redde så meget afden oprindelige genetik som muligt. Vi er
naturligvis kede afat IIB ikke deler vores faglige vurdering af
resultateme. Når det er sagt, så undrer vi os over hvilkc kritikere dct
er, mm HB nævner gennem hele aniklen. Vorc data- den slatistiske
bearbejdning og tolkningen afdata har været igennem den strengeste
internationale evaluering fra andre lbrskere indenlbr området.
Demæst er vore data blevet forelagt andre fagf-olk fra Ribe Amt og
Skov- & Naturstyrelsen, der oven i købet som udgangspunkt var
meget utilbøjelige til at tro, at der f'andtcs rester afoprindelige laks i
Ribe A. Blandt allc disse folk som skulle have det bedste
udgangspunkt for at vurdere den fåglige kvalitet afvores arbejde, har
alle været enige i tolkningen. Selv for den mest inkamerede
tilhænger afsammensværgelsesteoner må del være vanskeligt. at
lbrestille sig hvordan denne enighed kunne opstå, med mindre vore
dala og tolkningen afdem holder den højeste videnskabeligc
standard.

Vi vil geme benytte lejligheden til at slå in ting t'ast med
slMommersøm. Hvis man virkelig ønsker at fomæme en forsker
skal man gøre som IlB. At antyde at tolkningen afrore data skulle
r'ære påvirket afvore behov for bevillinger er ikke bare grotesk, men
stærkt iniurierende. De to største værdier for en forsker er

2a-
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ualhængighcd og ærlighed. llvis nran bare en gang indenlbr dcn
videnskabeligc verden bliver grebet i at manipulere mod sine
resultatcr er strallln \,ærre cnd 1br dopingdomtc sportstblk - du cr
udc lbr ahid. At trække debaften ned på et nivcau hvor rran
beskylder modpartcn lbr at have uhædcrlige motiver ho.e. inncn
steder hiernme.

IIB al:slutter sit indlæg med at konkludere- at der cr bchor fbr et
beslutningsgrundlag. De1 kan vi kun !ære enrge i Langt dc fleste al'
de sporgsmål som HB f'remsættcr er vi lia DFt,'s side i sland lil al
give el godt bud på. Så i s{edet for at mistænke os tbr at hare en
skjult dagsorden. bor tnan benytte sig afden viden r i sidder inde
lned til på en konstrukliv måde al 1å lavct en plan fbr at reddc de
oprindeligc laks ikke hare i Ribe A. men i helc Vcstj l l land Vi
{Dlrtj) har i den lirrbindelse udart)eide1 et 1'o6lag sarnmen nred S&N
og dc vestjyskc arntcr til en lonaitningsplan Ior de vcsljvshc laks
som lbnentes udgivcl indenlor kofl t id Mcn plancralcnc r.ror cict
rlke Derlirr hlher . i ir l (ponstlskcmc li,rt.rt r rl kornnre DieJ rn.l.nrl
og hiælpe ti l  nled 01 l irrbedrc rnuli!:hcdcrnc lor l irskratl ire
Iisk(lr(.tandc iJ< re:ti1.ke rrndl,,tr - rkk. I 'cr< t.rk"<hc:.irrr. i.

'Iil sidst vil vi bcn\{1e lc''lirhcden til at optbrdre llB og andre som
måttc være intcressercde ien vder' l igcre r,rddrbning afvorc resultalcr
og tolkninger til al henlendc sig direkte 1il nnde.tcgnedc. DFU ur
altid villige til at bidragc rred riidgivning l'.eks vcd at allolde
sqrninarcr. son tidligere. i Ribc li)r at fi alklarct clc bcr0ne
problemstil l inger.
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Husk!
Sct. Hansaften
Den 23. Juni på

Kaltoftvej 2
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