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Udsætning af ilatr<s
Lørdåg den 5. april var Laksefonden
endnu en Barg på arbejde. Denne Bang
gjaldt det udsætning åf8000
"originale" 1-års laks. De snå laks,
ned længden 9-14 cm, blev lbrsiBtigt
fordelt og i spande hældt ud Inngs bred-
derne i Fladså og Celså.
Fisk€ne, der er opdrættet AfDarlsk
Center for vildlaks ved Skjern, kan
kald€s Ribelaks, etler sydvesqjyske
laks, fordi de er avlet på moderlLslc
he.fra, der ved DNA-a.nalyse €r kat€-
goriseret som tilhørende denne lakse-
stsmme. Laksxilhø{ende de ir6ke, skol-
rke og svenske st.mmer blivor i denne
forbindelse d€strueret og ikke anvendt i
avlen,
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Regnbueørreder i Gelså
Ved prqrdcr€o i Gelså ded I . apdl, blsv de! koq*ateret storc mængddr r€gn.
bueørredor.
Do der il&c Foducarcs !€gnbueønedc! &d naturens v€j i å"cysto&et og fgr-
enitg€d heller ikko har udsst disse, kan drf kuu værc tale om et dambrugs-
udslip. D€f, er tale om fisk i portiotrsstør€lse.

Regnbu€øEeder i åe!, i de mæfgder dq h€r er tale om, ø fauoaforuroning
og skal som sådar moldos til miljømyndighodeme,
Dette blev gjort på bohørig vis, og til stor u[drfl for 08 håvde fialr intet
keodskab hertil i fowejen. Maa ville undcrsøge sagen, for hvor kom disse
fisk fi'a?

Nu har vi jo il*e ret mange darEbrug i vort å-system, så jog syrtes, at det mA
være til at fiade ud af
I skiveodo stuud 03. L juni er der stadig regrbqer i åen. Nu hugg6 de ilike
mero på hvad som h€lst, meo do er der, 6clv om $øIst€paltetr €I åryet 8f
bstfiskere ell€r tul&et ledsbøes.
Vi har stadig iotet kork€t svsi p4 hvoria de staom€6,

Det ø dog tanlevælikonda, åt rla! på Lrtomottst kan læra, at formanden for
DaE$rugsforedtrgel fortrller oE dgn afsætningsnæssige hisc, son bma.
chen optsvcde i slutdngcn af2002. I sart€o 8f årctvoldsom efterspergsel,
dvs. er! produc€ror for at !i.ne p€ogo, Drreftcr lrfue i afsætniryeo til ud-
laEdot, Hvad gør !i8n så, med det man hsr produc€ist? Smider det i skralde.
spanden?

J4jeg spørg€( barq - og dst bliverjeg ved !EGd.

'rnfl ,Åbe.pot ai,'ker.ak

Formanden
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Den sydvestjyske laks
- Hvad med den?

Jan Porsgaard fumand for Yarde Sport$skerforming, har
sbevetfølgende o problenatildcen'tedrørende de
"oprindelige" laks og et eventuelt erhvervs- og bierhvemsJiske-
ri efær dem.
Ind.lægget er tidligere brøgt i Varde Sportsfiskerforenings med'
lensblad "I1SF-NYI ".

Ber erhvervsfiskere og biertrvewsfi_
sk6!c fang6 la*s?
Hvis malr s€r på b€stanftstønetsad
aflaks i det sydrcstirke olrede af
Dantnlrk, Hvot na'rgp D€rsoær kqn
da tjeoc en årslørr ø at faogE l6k!?

Lalo kon købos i fr Kvicl4y for ca.
40Ia. pr kg. så er laksen renset, ud'
rkåret, mÅsk€ øddå røget og paL"
k€tl
Hvis vi siget 61 en laks i Sennemsnit
km give 2,5 kg. ilskekød a 30 lrr Pr'
lq. til en erhvervdiske(, og hvis vi
antag€r, at en erhr€rvsfisker rnin.
skgl haw en indtægt på k,
300,000,-. Så skal €n orhvarvsfisk€r
farge 4000 stk. laksl

I cfferhånden cn leDg årække hll
rnsn ydot e! stor irdsats for at ø8P
balta$doo åftals i Skjem Å. Dct
forloodos at bertandeo i dag etr på ca.
12oo stk. låks i Skjem Åen i altl
H.mf hrl8er lystfiskeme l6lgr åen
ca. 100 stk. pr. år.
Ved Sldeh Å er der ikl€ plads til etr

erhvorvsfiskerl

Selv ortr vi lægger b€statrdsne af
laks saooen for Varde Å Sneum Å,
Konggåeo og fube Å så konmer
bcstanden ikke op på Skjem åeos
bcstand pA d€ 1200 stk.! - Elgo -
Der cr holler ikke plads til en laksc.
erhvervdiskcr i vadehawområdctl

Nu er det egendig slet ikl(e noget
probloml For der erjo ikke - reolt -
erhvorvsfiskeri gfte! laks i do syd-
vcstjysk€ vandløb og i vadehsv€t,
Dot or derjo slet ikte laks nok till
Mon det kunne d€r Eåske kornm.lll
Lad os lor €n kort stund for€still. os,
at de mange milliarder afkonor, ddr
cr ofet pA rensning af spildevan4
bygning af gylletanle, genoprcning
aflstur, saot udseEingpt afla&se-
ylgel - at d€ttc vil ende med at givo
flera loks i fx Vdde Å. Ville d€t !å
vare samfuadsmæssigt ønskcli$
ellcr bare til en vis glsd ri@ligt, om
I (en) erhvcntsIisker skulle fange
lrcvgdparton af beståndgn?
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Nej - vel!
Der vil al&ig i Sydvesliyll.rd fore-
komme en så stor laksebestand, at det
vil være forsvå igt at forsøga et er-
hvcwsfiskeri på laks. Og dot kan slet
heler i[&e hrlc sig!
Steen Ukrits h9tr netop i ants nurm€-
rct a.f Biologforbutdets blad
"Kåsk€lof,' skrgv€t om fiskdturisme.
og orn hvowidi dot b€dst kln "betale
sig" at tugo laks på stang og so6e
ell.r ved redskabsfl skeri
(erhv€rvsfi skeri). steen Ulnits ref€rels
til adskilligo undersøgelser bl,a. fra
USA" Cddåds og Islånd. Det fteEgåt
fr ar i dor Canadiske plovins Briti$
Coh.unbia viser det si& at spoltsfiskeri
ofi.r laks alcno i 1994 indbraSto 501
millioner oanadiske $. Ethvenrsfiskeri
efte! lats i sa$me år irdbragl€ blot 78
million€,r $ fo! cn laksefangst der var
5 gange så storl

En lisk€st&grfanget leks givor såle-
dcs en odsætoiog på 671$ (3500 h.)
mod €n oEsætring ved fsngst i garn
på 26$ (140 k, ), På kland har under.
!øgeber vist, at en str.ngfanget laks fra
6lven er L000 US$ (E400 k ) værd
for lokalsamffuldet. Hvis l.kse! ån-
gos ude i havrt, €( værdion blot 12 US
$ (100 kr,),

Hvis rlan s€r lidt dele pA tallø€ fig
St en Ulnits, og gør sig nogla ov€rve-
jolsot ookiag voro lokale forhold
oruking Vqld€ Å Systemot, sÅ kuhle
logn.stykkgt Bo såled€s udl

Efl lahsfanget t Vode Å påf*z-
ttang er cd, 20(n h, vøtdf,ø, lohøl-

Mrr{t rd4 t æn e6 bk'faagdi
gar'| ela .rte s .a 100 kr. væflll

Nfu der om - forhåber lig - få tu er
en rilBelig bestånd af laks i Vårde Å
Systemot, bør der kufto åtnes for €t
begrar$€t lyrdsk€ri eft€|r laks, uen
dct vil væro økonomisk uforsvarliSt
og laksebestgnden vil ikle kuffre
tåle at blive fanget i redskab€r som
6. gam!

Derfor kan fiør - ud€a at ggnele
noger! og udon at tage brød€t ud af
mud€Nl pd nogea - de6op nu - forsø-
ge at blivo enige od! hvor og hvor.
dan rtran skal kulme fångo låks i det
sydvestjysko omrÅde af Dånma*.
Og derfor støtt€r vard€ Sportsfisker-
forcning bl,a. Sørderjylånds ArEt i
den h€dv6d6lsc de for aylig hq
scndt til fiskoriministergn om, st
gofloptsge d6t loka.ludvalg; der for
noglo år sideu lavede
'l€k€ddtgørolse til r€guloring af fi -
skoriet i de sydvcstjysk€ vandløb og
Vad€hsv€t'',
Og derfor opfor&e Vardo Spodsfi-
skcrforairg Fiskeriminis&riet til at
fil udgiver d.o r4pøt som blcv lo
v€i allefed€ i januE 20011 Er rsp-
polt som fisk€litninisteri€t og Skov
og Natulstyralson i saEarbojd€ har
udarbejdsl og sot! rctop omhadlcr
6n lakschandlin$pld fo! dct syd-
vosdyskc,

For
Vardc SporbfBkerfor€ning

Je Pøsgasrd
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Foreningens arbejdsdag
den 16. maj 2003

Forørioge{s (lgdlernmer må åbenbafi ikke sFres, at der t|ælger til at blive
lsv6t noget særligt i fored[g€nl Det karr rnåske også tolkes derhen, at lran
er tit&edse med alle forhold?

Det er bestJaelre[ il*e!
D€rfor &oppede dEme op, sa&men med 3 lrledlsmm€r + 1 sd<. kodlllend€
kono + I $tk. btrn + vore bofaste hjælpere Aage og Ejmr Pouls€!" til den
plarlagto atbejdsdag.
Det skal siges, at 4 m€dleu|mer havdc meldt a{bud,

Nu til det positivg - der blov arbejder og hygget. Mofls Erlirg tilber€dt€ on
pragtfftld middag be8tående afflæskesteg med rødkål og brurc kartofl%
blev der ryddot op vcd ødogårdsbro€rr fablikei€t og opsåt bond-
bænkanaEgohent ved Stalrmgelbro, slobet og malet RsF-skilte, samt etab-
l€r9t ny overgåog på åetls nordsidg vgd Automaten.

Vi havde m€get alere plar agt, mEn det må v€nte til næste gmg, For vi har
stadig en fo pA at vore m€dlentrngr godt vil være mod til at hæve standar"
den ved voro vande.

Men tusitrdc tak for en flot indsate til alle de, som toppede op den 16/5"03.
Slutteligt on tak for mad til fuling, - maden v€r pragtfirld,

Folmandgn
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Fangstrapporter 2002
På d€ Dæste sidc,r følg€r der tsbell€r og graf,er ove! det lcgisrorede fangst.
$pporfinat€dale ta sæsoneo 2002 ti.l alskueliggørels. af fangstst€dgr og -
ti&pulkte. afhov€dssgcligt havøncd laks og bækrrod. Det €r op til læse
retr sglv st dlagg konklusioleme oven de fiulagte data, i hvon fald hvad
dgår &sagelne til adsllet affæg$€r og f@gdtidspunk r.

MeE d6t ligger fast, år der i alt bl€v rapporteæt fang* af403 havøneder, 108
laks og 46 b€kønede! i sæsoDen 2002. Dosuden blev dor også rapporterct
fangst 8fot antal gedd€r, stallinger, å1, regnbueønedø, aborrer og skall€r,
hvilkct oan km s€ i on aftaballemc. Mqr llon ik*e tallete fi& de sidsr
!æv!te fslg er noget usiko? Matr ml orfagg st fangstapporteriagon aest
konott afrpejlø faogrt@o alhavørr€4 lats og b@k rned. Til geogæld må
dissc tål ds også være teEm€lig m€g€t lig virkolighed€ns. Ulig malge andre
for€oitrgq hq Ribe Sporsfiskorfollniry holdigvis traditio8 for €d megct høj
råpportEringsproo!trt,

2002 blw, som mange sikk€rt husker d€t, sæson€ll mod de fothol&vis man.
ge fsk ovo! de magisko f€dr kilo,
Dotle t€mgfo også afliiteo ov€r de f€m støste havørcdsr, idgt disse vojedc
10,0, q6, 8,3 , 7,5 og 7,3 ks.
Laks ov€( f@ Hlo skortede dot h€llcr il*a oÅ, Listetr hø ser således ud:
8,9, 8,5, 6,5 , 63 og 6,3 ks,
AfDrrudigo årEager k!! vi ikkc teoviæ samne al for bækøræder, men
fløo medlcrnmø fangode i etodot goader ovor fem kilo.

Ge'Dnetrrrnitssblrglsqrc var følgeldgr Havønod 2,89 kg, 59,6 ctn, Låks
3,1I kg, 68,6 cor. G€dd€ 2,99 kg 66,1 cin.

Der kal i donac forbirdglse ik*e opfordæs lok til, at vore raedk@.m€r fort.
sætt€r fugstapporædng€0le, og eå6ke gc,! dot ø(hu mgr€ ihlqrdigt, hvsd
ang& art€r som f,eks. g€dde, stallilg og reglbuo€,red,
Vi ke sedEdigvis foryrla€, at !€top rogi6teringssspch* bliver $adig
vigtigore i dot orgaris€rodo lystirkeri i trentided,
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lVai Jun ,/ut åu9 6pp okr f€hgsl J Flt
flao3å 2 I 10
3€13å (A) 0 0 0 10
{onvåd A 1 24
Rlbå A 0 0 0 1 0 1 0
P6l3å (råm.) 0 0 0 0 0 0 0,
|  å l l 14 7 4 t1 2 44
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Fladså - havored, laks og bakøJred

5

i lHavøned I Bækøned

G6lså A{tkkot - havøned, laks og bakøned

I Havørred tr Laks a Bækørred I



Hiortvad A - havøned, laks og bækøned

rNw,nbeeportbf'sk€r.dk

lHavønod trL€ks I Bækørrsd

! Havørred D L6ks I B€Ekørr6d

l5-

gr
E

Ribe A. havønsd, laks og bækøred
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G6lså - Sammonslutningons vand ' hqvøred' laks og

lHavørred trLaks IBakørroder

bakøned

t ,



Udsætninger i 2003
På bagglund afden nye udsæhingsplan er dei i dette forfu udsat følg€odei

r l-års laks (9-14 øn) afvcsliysk/Ribe opdndelse. 8000 stk, udsåt i
Gelså og Flddså den 5. aø1.

. 3-ugers havøredFgol (l-3 cm):

- 8600 stk. uGat afcelså-moderfisk i tiløb til Gelså den 12.
apr .

. 23700 stk. udsat af Fladså/ Gram Å-moder6sk i titløb til Flads,
cfim Å den 3. maj.

. 8600 stk. udsat af Hjofiad Å.moderfisk i tilløb til Hjoftvad Å
den 14. ftaj.

Haderslev -, Vojens - og Cra1n Sportsflskerfor€niug hjalp Laksefonden med
dst praktiske arbejde i fo6indelse med udsætriagcme. Fiskedkontrollcn var
tilstede v6d tre ud af de fire udsætringer og bavde ingen nævneværdige
konunentarer. De næste udsætninger bliver balvårs-laks og -havøneder til
eft6året.

,av,|t.rlbeqot'tafukcr dk
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Premieresarnling den 5. aPril

Ligeson i de foregågtrd€ år, indlodtes den nye sæson også i år af en pruaie-

rosarolirg.
Lørdag d-eo 5. april bød forerdngon på kaffe og rundstyl*sr på Kaltoftvej 2

ved Gelså.
De cirka 50 ftemmødto medlgrnmer, hvorofnoglg var kørt hele vejen {ia

Sjællaaq sørgode fo! dert s@dvanlige hygge]ige og afslappede stemning,
der kendeægner disse anangem€otsr' Ætgedigt nok kun$e iflgen, af diss€ 

-
ellers dvedge fiskere, Rernvise friskfangel op8sngsfisk Men det var nu hel-
jer ikle let ior havøwsder og lal's at komre til bidder for alle de små iwige

r€cnbugøneder i åen.



Gratis fiskeri
for 1. arsjuniorer

i Ribe Sportsfiskerforening resten af 2003.
Du får fiskeret i lljortvad å, i noget af Flads

å samt i noget af Gels å.
Fra Danmarks Sportsfiskerforbund får du
medlemsbladet " Sportsftskeren"

Fra Ribe Sportsfiskerforening år du
medlemsbladet "fi skeRlBEtragtninger"

Du får også:
Juniorture til kyst- og åfiskeri ol.

Og vi lærer en masse:
Om vinteren fluebinding stangbygning

blinkstøbning og hyggelig samvær.
Næste år er prisen: Som ovenfor 245,- Som A-junior (mere

' fiskevand) 345,- + 100,- 1. år
Tilmelding sendes til foreningens kasserer
HolSer Sør€n8en Brgorlle 33' 6760 Rlbe tl*,73421730

Navn

Adr.

Fø clsdag_Tlfl
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