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vem er hvem i Ribe Sportsliskerforenin
Fomandi Børge Riis, Rylovængel 4, 6760 Ribe
Næstfonnånd: tlugo Hansen, Nøfiebrcgade 11, 6700
Ka$ercr: Holger Sørcnsen, Bøgeal,6 33, 6760 Ribe

ema l holoeror@maill.stofånel.DK
Bostyrolses. Benny Pouleen, Temansensvej 1,6760 Ribe
hodlonmer email vax@maill.stofanel.DK

Dan Zoega Niels6n, Nyvej'13,6660 Llntrup
6matll zoeo@Dosl.tele,DK
Poul Køhler, Blokvei2 R,6760 Ribe
HenrikAxelsen, Fasanvej 20, 6760 Rib€

Supploanter l\4ads ømbjerg, Kashnlev€J 18 -314, Ribe
Pef Rudbock, Gfarupvel 17, 6100HadeBlev

Udv&lg i Ribe Sportsllskerforening: (Henvendelse til form@ndene)
Vandploj€r zu!.Køhlgr Lrlø, Dz, BR
Elllsko & mat€deli Eglllegu!fl De €nsk€gruppen
Bladudvalgolr Noo€rsør€nsen,BR,lVø
PR / Njomm€sldsr Dg!-ægga NA, BR
Konifakludva geli E!$98!!q HH, DZ, (PKL)
AbBlde ved åen: BennvPouben. PR, HA
Hu6ldvalgel &gg&Egl, PR, HA (ES)
Ud eln ng KallotlsvoJi Dån zo€oa HS
Pokalei Pou Køh er
TabtMundnelingr HlooN,n8en
Udt.Koodlnåilon P9!Z!9Sa
JunloEldolng Eg!lIEl!g!_
Indvsjnlng afllsk: Poul Køhl6r, Børgs RllB, og Hugo Hansen
Kontrollører ved åen: (Henvendelser til ops),iskoordinstor John schmidt)

BR 75 41 07 5S
HH 75 4516 72
HS754217 30

BP 75 42 55 85

oz 74 85 07 16

PK 75 42 4312
HA 75 4237 29
Mø 75422022
PR 74 57 14 55

Chdstian Wlnkler Tofien 5, Fole, 6510 Gram

GEnly 46,6760 Rlbs
Sp. Møll6vej 139,6705 EsbleE ø

Tunøv6j 20, 2,sa1,6705 Esbleq
Højvoj4,6510 Gfam

John Schmldl
B€nt Nl$En

Erl ng Sklødt
Bentols€n

75 4220 38
75 47 0016
74823153
27 3316 86
74 8215 50
75 422296Knud E kJensEn Tornskådevænget 5, 6760 Rlbe

fiskeRlBEtragtninger:
Bfterfyk kun med foreningeN sloiftligc tilladelse. Redaktlon Holger Sørensen og
Bladudvalget, Trylcling: Ribe Kornmuue
Deadllne for næste blåd er 1. nal 2004 .
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Endnu en gang vil j€g på bosq.relsens vegne byde Jer alle, gamle som nye
medlemmer, velkommen til eo ny sæson i Ribe Sportsfiskerforening.
Vi håber at forholdere i vort vandsystgm atter i år bliver noget nær det ideelle.
Massef af v4od, næsten ingen gonelende grøde, dertil hobetal af fisk samtidig
m€d at vojret or pedekt.
ønsketænkuing? Ja, måske * men er vi lystfiskere ikke uforbederlige
optimister? Vi håber og tror altid det bedste og det mest optimale. Jeg hot, det
er derfor vi er lysdiskere og neturm€nnesker.
Vi ffu til stadighed nye medlernrner, det skal vi også have, og dorfor skal vi
tage godt imod disse, Vejled dem og vis dem tilrotto på en sportslig og
kammeratlig måde, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
Til nye medlemmer vil jog siger Læg mærke til hvordan de gamle og helt
gamle medlommer fisker og optræder ved vore vande. Sug til Jer afdoros vidon
omking fiskeriet, hvordan skr€voe og uskevne regler takles. De har vid€n og
edddng, de kender åerne og sårntidig b de p!øvet at fange fisk - store fisk
Elle$ tegner året allercde til at blive spændende på mange områder,
Ihndlingrplalen for Ribe Å-systemet sættes op i gear, den nye
Bekendtgørelse nr. 6 (Vadehavsbekendtgørelsen) udkommer i rcviderct
udgave L marts 2004, Snæbolhardlitrgrpl.!€n skulle gerne tsgo fart,
Lrkrehandlitrgsplalen skulle (langt om lærye) geme se dagens lys osv.
Det tegner uhyro intorossant for vort vandsystem og dermed og8å for vort
fiskeri,
Men husk, at allo skal gøre €n indsats, Best)'rolse, medlemm€r, ml,ndigleder
m,v. Resultatet vil der ikke kunne tag€s fejl af, når det storc seje tlæk er taget.
Vi vil da have et åsystem i særklass€,
okay, - det er reelle visioner tned lidt indbygget fremtid, tnen soln jeg 6krev
tidligere, så g vi lystfiskere uforbederlige optimist€f. Det er der ingen, som
kan tage fra os,.
Til slut viljeg sige Jer alle tsk fordi I undte Jer den store glæde det vil blive at
fiske i et afDanrnaxks bedste og smukkeste fiskovande

Knæk & Bræk i 2004 .
Formanden
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Arets sæsonpremierc markeres igen i år med en premieresamling den 3.
april på Kaltoftvej 2 kl. 1 1.00.

Foreningen byder på gratis rundstykker og varm kaffe som en lille
tiltrængt paus€ i plemierefiskeriet, med mulighed for socialt samvær.
Atter i år vil vi opfordre til, at hvis man har fanget en flot fisk under
morgen-fiskeriet, at m€dbringe den til premieresåmlingen.
Det vil uden tvivl glæde mange at se ved selvs],n, at fiskene er til at
fange, og derved vil sæmningen hæves yderligere.
Desuden vil det vække en sund sportslig midsundelse og
anerkendelse fi ske-kammemter imellem.
Så derfor: Tag fangsten med når du tager til premieresamling.
Vi glæder os til at se dig/Jer.

Bestyrcker
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Lødag den 20. marts 2004 (datoen er ændret iht sidste blad)
Så smøger vi ærmeme op igell! Dcnne gang gælder det plimæfi husets
indre på Kaltoftvej 2.
Vi skal have malet i rummene, indrettet andre samt lavet mange
forskellige ting, således at husets indre bliver lidt mere indbydende og
hyggelig.
Derfor henvender vi os til foreningens medlellmer om en $ælpende
hand. Hvad du kan eller ikke kar er ligegyldigt. Vi skal nok planlægge
og vejlede samt sørge for a1 ingen sulter €ller tffster.
Vlhåbervikan bllv€ 25 - 30 M/K
Program;

Katre og rundstykker.
Opdeling i hold + uddeling afopgaver.
tub€jdet går i gång
Spisepause
tubejdex afsluttes
Tak for i dag

Af hens)'n til planlægning og forplejning bedes I tilmelde Jer til en af
følgende:
Hugo Hansen
Holger Sørensen
Bøge Riis
Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig arbejdsdag, hvor vi ikke bare
får lavet en mass€, m€n samtidigt har tid til at lære ardre af foreaingens
medlerruner at kende.
Vi glæder os til at se nelop digl

o 8.30 * 9.00
o 9.00 - 9.15
c 9.15 - 12.30
e 12.30 -  13.15
o 13.15 -  15.00
o 15.00 -

tlf.
tlf.
tF.

7 545t6't2
75421"t30
754107 59

Bestyrelsetr
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Dagsorden:
l. Fremlæggelse og vedtagelse af fonetningsorden. 2, Valg af dirigent.
3 , Fomandens beretning ( -herunder Laksefonden og Juniomfdelingen4.

Kassercrcns beretning.
5 , Indkomne forslag
6. Valg af besb,relsesmedlemmer og ruppleanter.
På valg er:

1) Bostltelsesmedlem Christiao Jermiin (modtager ildrc genvalg)
2) Bestl,aelsesmedlem Dan Zoega (modtager Senvalg)
3) Suppleanter

7. Evt. (herunder uddeling afpokaler)

Formand Børge Riis bød velkommen til forcningens ordinære ceneralforsåmling,
hvoref,er han bad alle om at mindes Jørgeb Hing€berg, Ribe som var gået bot i
årets løb.
ad. li Formanden konstaterede, ot der ikke var kommentaxer til

forretningsordenen, hvorfordenne blev vedtaget.

!d.21 Bestyrelsen foreslog Peter Kirk Lalsen som di gent, hvilket blev
godkendt af generalforsamlingen.

ad,3! r9rE!!49$_EeI!!SEC-Y!!!-DgrÆ.BUg
Se "FiskeRlBEtragtninget" nt4 12003.
SpørgsmAl fra saleni

Erling Skjød| Ville gerne vide orn der bliver giort noget ved det
intensive netfisked lra kysten på vestsiden af Fanø?



Børge Riis:

Bent nissen

Børge Riisi

Ukendt

Bdge Riis

Bent Skjødt

BøIge Riis

Bent Niss€€n

9ø196 Riis
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RSF har i forbindelse med reviderilg af Vadehavsbekendt-
gørelsen nr. 6 indsti et til at man shidef ind overfor
gåmfiskedet ø de vestvendte kyster.

Kunne vi jkke gør9 noget ved at Gert Mikkelsgn tillader fiskeri
helt op til sluseD i Ribe by. F, eks, opfordro ham til en ftivillig
fiedning??
Mht. 'Hvidesandofiskeriet' ved Skibbroen, så har vi rcttet
heivendelse til Da.ornarks Fiskedundersøgalser og vore eget
forhmd omlring d€tte. Vi har. tænkt på om det kwme konme
ind under vadehalsbeke[dtgørels€rL men det nåede vi ildrc, da
problemet egentlig først blev synliggiort eft€r af
indsendelsesfristen var overslcedet. Vi mener at vide. aJ Gert
ikke vil fiede ornrådet frivilllgt. Nu arbejder vi på ar
Snæbolhandlingsplanen med faunapassager ved Stampemølle
åen samt Skib bro€n i stedet for turbine og sluser, kå.n blive
løsningen. Vi oplbrdrer til en fredning på min. 200 meter
nedstrøms - geme helt ud til Ringbroen.

KuMe der ikle blive gion noger ved al den okker i Hjofiad
Å?
Mht. okter i Hjortvad Å, sÅ håi vi sllerede rettet henvendelse
til Ribe Amr et par gange onking okkerforur.ning,
Derudover genaemgå.r RSF i samarbejde med Danmarks
Fiskeiundersøgelsor helo Hjortvad A, for at få ko(legt alle
problematikker
Hvad har Bestyr€ls€n gjort for at hverve nye juniorer i det
forgangne år?
Vi har prøvet for forskellige måder, bl.a. ved deltagelse i '
Sjov Lørdag', men det er utroligt svætt at fastholde dem. H vis
dct skulle være noget i foreningen som kunrc tænke sig at
arbejde med juniorafdolingen, så må de $eget geme henvetde
sig. Vi ønsker en slæfk juniorafd,

Adgangefl til visse stoder af Hjortvad A er nærn€st umulig
pga, tilvoskning.
D€t problen kcnde vi godt, men der er dog nogle långe stæk
op i mod Høllet bæk som lodsqieæd passer meget llot.

Fomandens beretdng blev herefter godkendt.
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Børge Riis Vi har prøv€t for forskellige måder, bl.a. ved deltagelse i ,
Sjov Lødag', men det er ufoligt svært at fastholde dem. !t vis
der skulle vær€ noget i foreningen som kunne tænke sig at
a$ejde Eed juniorafdelingeD, så må de meget geme henvende
sig. Vi ønsker en stærkjuniorafd.

BentNisseen Adgangen til visse steder afHjortvad Å er nærmest umulig
pga. tilvoskning.

Børge Riis Det problem kende vi godt, men der er dog nogle lange stæk
op i mod Høllet bæk som lodsejeren passer meget Ilot.

Formandens beretnftrg blev herefter godkendt,

Llksefondani beretDlng ved DrD Zoeg! lArne Chrlstensetrs frrvær

Ilavørroder: Laksefonden udlatte i 6pri1/maj 40,900 stk havønedyngel, Dette
optyldte udsætrdngsplaren. I august udsatte de lige knap 24.850 stk, /, års.
Herefter hsvde man ikke flere fisk på lager.

Labr Lalcefonden udsatte i april 8,000 styk I års laks og i oktober 10.000
styk Z års laks, Alle lsksene blev l€veret afDanmlrks Center for Vildlaks. Alle
lal$ er alkom afgodkendte vestjyske moderfisk med de dgtigs gode gamle
oansrc gener.

Ellbkerlet i fu har givet 140 laks totalt. 56 er blevet godkendte til avl, Det har
givgt 12,? liter rcgn, hvilket må sig$ at være et fonidabelt resultat. Sidste år
var prccentdelen afde opdndelige laks kun på 10 %, i år altså 40 %l Denne
tend€ns rotfærdiggø! jo til vis grad, at man deshuerer de uønskede lakse
stammer, for at opnå en stærk best4d d lokaltilpss€de fisb som pA sigt vil
have de absolut største muligheder for at danne grundlag for en
selvreproducerende bestand der på ingen måde er huet af udryddelse.

Fremover kommer Iaksefonden kun til at beskæftige sig m€d elfiskeri efter
laks, idet hele åsyst€met jo er blevet €nig om helt .t stoppe avl og udsætninger
af havøneder.

Junlorrfdellnsels berctoitg ved Børge Rlb:
Sidste vinter blev d€r afholdt junioraftener, Disse var med en meget lille
deltagelse. Vi har afholdt julgbanko. I foråret har været ålhold 2 fisketure, disse
også med spdrsornt deltagelse. Best),relsen ørsker at styrke juniorarbej det, da
det ligger os meget på sinde. Der er dog ikke særtig sror opbakniflg pt,
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ad4: Kåsserer€ns berebdne ved Holcel Søtensen: Regnskabet blev
gennemgået lid€ for linie (Se i øwigt regnskalet i
"FiskeRIB Etragfninger" rt 4n0B>,
Korunentarer ia salen: lngen!
Regnskabet blev hercfter godkendt.

rd.s: Fq!Eg_!: I $ 4, stk c står der Ved modtagelse af føste Amedlemskort,
skal der udover kortets pris b€t les indskud, der udgør halvdelen afkortets
pris. Defte indskud tilbagebela.les aldrig.
For$l& ændret til: Ved modtagelse af furste A-medlemskort, skal der ud
over kortets pris b€tal€s indsku4 der udgør 400,- h. Dette indskud
tilbagebetal€s aldrig.

Begrundelsei Se "Fisk€RlBEhagtninger" nr, 42003,

Alsternning ved håndsoprækningi Enstemmigt vedtagef !

Eglqlgg_!! I $ 4, stk. d 2, punktum står der: For bøn under 12 år er
fiskeriet glatis når de følges med forældre der er medlem afforeningen.

Foreslås ændrct tili For bøm under 12 år e. fiskeriet gatis når de &lges
med et seniormedlem.

Begrundels€: Se "FiskeRlBEtragtninger" ff. 4/2003.

Afstemnirg ved håndlopræklln8t f, trrtemmlgt v€dtag€t!

IgIlIggI I $ 4 stk. a står der: Regnskabsåret gtu fta I/l I til 31/10 (tu 2000
dog 3l l12 t i l3 l /10)

Det der står i parentesen foreslås slette, da det ikke længere er relevånt,

AfBtemning ved håndsoprækrlng! Dnstemmlgt vedtagetl

EglqlgglLl $ 6 stk, c står der: Den ordinære generalforsan ing aftoldes hvert
år i december, FoNlag der ønskes behandlet afgeneralfo$amlingen skal være
formandgn i hænde senest 1, novgmb€r.

Foreslås ænd.et til: Den ordinær€ ge{eralforsamling afholdes hvert fu i rnedio
februar, Forslag d€r ønskes behandlot af generalforsamlingen skal være
formanden i lænde senest l. deo€mber,

Be$undelser Se "FiskeRlBEtragtninger" nr. 1/2003.
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rd6 BestFelsen foreslår Heorik Axels€d til al overtage CMstian Jermiim
plads. Dirigenten spurgæ om andre ønskede at kandid€r€ til bestFelsen.
Ing€n meldte sig.

. Herrlk Arelretr blev ersteDEigt vrlgt til b€r6/r€keL

. Don Zo€a bl€v eist€mmlgt genvrlgt til bestyrebetr.

. Per Rudbæk blev enstentmigt vrlgt som 1. supplesnt

. Måds ønbjerg blev enstemmigt v.lgt lom 3. supplerlt

sd.7 f,vertu€l

Pokaler 2003:
RSF' s havørred pokali L.u JepseD, h.vøIred 76cm, 5,8 kg.

Laksefondens laksepokal: Mrgne Ros.nblsd,lrk 112 cn,12,3 kg, G€bå

Bækøned pokal:

Juniorpokalen:

Mrgne Roserblrd, bækørred 50cn, 1,5 kg,
nlonva(l A

Ingen tiimeldte

Garfiler Malhiese's rnind€poka| Johrntr$ Prll$en, Elbj€rg

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Hefeftef sluttede Børge Riis af kl, I 5 r59 mcd åt takke dirigent Peter Kirk Lanen
og a.1le ftemmødfe mcdlenflier.
Afslutningsvis ønskede han alle Krck & Bræk i 2004,
CenerslforsaElingen sluttedc mcd amerikansk lotEri cfterfulgt afgule æfter.

Llntrup 05.02.2004. nef€renl Dor Zoeg.-Nlelson
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Paragtal l. Forenlnøeas navn.
Forenlngens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Forenlngens
hjemsted er Rlbe,
Par.grål 2. ForEntngcns fomå|.
Forenlngens formål er at varetåge medlemmernes Interesse I at fremskaFe
fiskevand, slkr€ medlemmerne adgång tll dtsse samt at ophjætpe
fiskebestan-den I de ejed€/lelede f,skevande,

Paragral 3. Forønlngens medlemmar
Alle kan søge optagelse lforentngen, Ikke-danske ståtsboroere er
dog lkke valgbare tll bestyrelsen og kån ikke opnå A-medlemståtus.
Ansøgnhg om optagelse skal ske tll foreningens kasserer,
Ret tll fisked I forenlnqens vande har ålle, cter har løst medlemskort.
På Ribe å / G€lså saml Fladså stykket fra Harr€bv Bra l
sammenløbet mellem Gebå og Fladså dog kun A:medlemskort (de
350 anclennltetsmæsslgt ældst6 medtemmer).
Medlemskortet glver ret tll fr6kerl med 1 (een) stang ad gången.
Medlemskortet glver ret-tll at kontrollere andre flskende.
Enhver flskende er ved åen forpllgtet fll at udvts€ god og sportsltg
opiørsel.
Ethvgrt medlem kan af bestyrelsen ud€lukkes af foreningen med
omgående vlrknlnO, Udelukkels€n skal dog godkendes af ørste
ordlnær€ generalforsåmllng.
Intet medlem må tll egen fordel erelleje flskevand, hvorl forentngen
har Intercsse. oet er lkke fllladt iorenlngens nedlemmer at anvende
eller røgte ruser ell€r andet s€lvtlskende redskab I vande, som er
underlagt Rlbe Sportsf,skerfor€nlng ellerandre forenlng€r lslutt€t
Danmarks Sportsflskerforbund. D6tt€ gælder dog lkke lodg€rere.
Der må I Rlbe Sportsflskerforenlngs-vande flskes fra 09 med 1. aprtl
og tll o9 med 31. oktober. For Gelsåsammenslutntngens flskevand
9æto-er
Gelsåsammenslutnlngens tll enhv€r Ud gældende
fr€dnlngsbestemmelser, (Ss medlemskort o9 medl€msblad,)

A,

D.
E,
t.

6.
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A, Der må | Rbe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med
regnorm eller kunstigt agn. Det er således ikke t l l ladt at frske med f.
eks. maddlker, rejer, sildestrlmler o9 llgnende.

B, Brug 6ffangstkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og med
30, aprll.

C. Æresmedlemmer indstjlles af bestyrclsen o9 godkendes af
generalforsamlingen. Kontingentm.esslgt ligestilles fremtidige
æresmedlemmer med bestyrelsesmedlemmer.

paragråf 4. Fotanlnggns inattægtar,
A, Regnskabsåret går fra 1/ 11 t l l  31110. Det reviderede regnskab skal

c.

forelægqes generalforsamllngen tll godkendelse.
Prisen Då medlemskort fastsættes af bestvrelsen.
Ved modtagelse af det fø6te A-medlemskort, skal der udover
kortets pris, betåles indskud, der udgør 400,- kr, Dette indskud
ti lbagebetåles aldrig, 

-D, For junlorer op t i l  18 år betales nedsat kontingent. For børn under
12 år er f lskerlet gratis når de følges med et senlormedlem.
Kalenderåret er retnlngsqlvende for om man er Junior el ler senior.
D. Betåles kontjngentet lkke tll forenlngens kasserer senest 1,
februår betragtes medlemskåbet som ophørt, (Udmeldt)

påra9rd 5. Forantngan€ ba€tyrdaa.
A, Foreningens ledeJ er formanden.
B, Bestyrelsen består af 7 medlemmer, Dlsse vælges af

generalforsamllngen og alSår efter tur llled 2 hvert år, Formand og
kasserer bør lkke være på vå19 samme år. Bestyrelsen kan vælge en
kasserer udenfor bestyrelsen, Genvålg kan flnde sted, Der vælges 2
bestyrelsessuppleanter. Dlsse er på valg efter tur hvert andet år og
deltåger I bestyrelsesmødeme uden stemmeret, Såfremt en
suppleånt Indtræder I bestyrelsen, er han på valg det år hvor den
hån erståtter, skulle have været på va19. såfremt en suppleant
bllver bestyrelsesmedlem kan bestyrelsen indkalde den, der ved

C. suppleantsvalget f lk f lest stemmer uden at bl ive valgt. Følgellg skål
der ved suppleåntvalg ålt ld opstl l les mlndst en mere end der skal
vælEes. Revlslon foretåges åf en anerkendt revlsor, der også
opstlller regnskabet.

D. Bestyrelsen konstituerer srg selv. Formand og kasserer skål så vldt
muligt bo I Rlbe.
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A. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes i
Rlbe,

B. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger ret tll at afgive sin stemme. Ved stemmelighed
treeffer formanden åfgørelsen. (!ndtagen ved valg)

Palagraf 5. Forcningens generalforsamling,

A. Generalforsamllngen er foreningens højeste myndighed.
B. Generalforsamllngen skal indvarsles senest B dage forud, skriftllgt I

medlemsbladet fiskeRlBftragtnlnger tll alle medlemmer.
C. Den ordlnære generalforsamling afholdes hvert år medio februar.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være
formanden ihænde senest 1, december (året før), Såvel ved
ordlnær - som ved ekstraordinær generalforsaml{ng - skål forslåg
sendes såmmen med indvarsllngen tll generalforsamllngen. K!n
forslag der har været otrentllggjort i 'fiskeRlBEbetragtnlnger'kan
ve0rages.

D. Indvarsl lng t l l  ordlnær generalforsåmllng skal Indeholde denne
0agsorden:
1, Fremlæggelse og vedtagelse af forretnlngsorden.
2, Valg åf dlrlgent.
3, Formandensbefetning.
4. Kåssercrens beretnlng.
5. Indkomne forslag,
6, Vilg af- bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Her skal navnene

på afgående bestyrelsesmedlemmer og sr./ppleånter oplyses,
såmt om de modtage. genvalg. Er et foreslået medlem lkke tll
stede7 skål skrlftllg accept forellgge,

7. Eventuelt.
E, Indvårsl lng t l l  ekstraordinær generalforsamllng skal lndeholde

dagsorden og en begrundelse for Indvarsl ingen,
F. Følgende kan gennem bestyrelsen lndvarsle tll ekstraordlnær

generålforsamllngi
1, Beswrelsen,
2. lvindst 3 medlemmer af bestyrelsen,
3, lYlndst 35 af forenlngens medlemmer

G. En lovllg lndvarslet generalforsamllng er beslutningsdygtlg uånset
det fremmødte antål medlemmer,

H. Tll almlndellg yedtågelse kræves almlndeligt flertal. Ændring af love
kan kun ske på en generaltorgamling og kræver 3/5 (6070) af de
åfglvne stemmer. Ved ændrlng af para, 3 stykke c, har kun A"
medlemmer stemmeret.

L Slemmeåfglvnlng kan kun ske ved personlig fremmøde,
J. Såfremt eet medlem ønsker det, skål åfstemnlngen være skrlftllg.
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Paragral 7t Foreningens optøsnlng
r Foreningens opløsning kån kun ske efter ved!ågelse på først en ordinær
generalforsamling og efter ca. 3 ugers forløb På en ekstraordinær general-
forsåmlino,
! På beqg; disse qeneralforsamlinger kræves vedtagelse med mindst 7a
(75olo) af al le afqivne stemmer.
i  ved opløsninqlkal bestyrelsen, på den ordinEere generalforsamiing,
komme med forslag t i l  anvendelse af foreningens ejendele og midler.
E Et nFvn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære generalforsåmling
skal påtåge sig fordelingen af foreningens eiendele og midler.

Lovene er oprindelig vedtaget i 1942' senere ændringer
er påført,
Ribe december 2oo3.

Bestyrelsen

brdsel ved åern
brug i videst mulig omfarB atnærkede pladser m.v. iil patkering.
Husk altid at lxl*e hegn og lignende ofier dig.
Benyt stier langs markskel, skovskelo, 1., nAr du skal tii og fia å€n kryds
alalrig ned over €D 1lark eller en ong.
Fisk kun på de styl*er foreningen råder over
El du i tvivl - kontakt da besq, els€n
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Her må;l.tZE medtemmer lisk€ fra % lil 31/ 10 (begge d&ge inkl.)l
Hjortvad å fra oa. I kn opshøms bro€tr på tube,Rødding landevejen til
Kno6org. Få strækdnger undtaget. Skilte opsat,
Flads å sydsiden fra Harreby bro til lidt før Fole darnbrug.
Gelsasarnmenslutningens styklte fra Gl. Gelsbro til Immervad bro.

Herudover må A-MEDLEMMER (de 350 atrciendtetsældste)
frske frey. til3l/10 (begge dage i*Ll
Flads å fra Harreby bro til Sammenløbet
Gels å begge sider fra Gl. Gelsblo til Sarnmonløbet, (se skilte)
Ribe å fla Sammenløbet til ned mod Seem Ki*e (se skilte)

Hovedregler
- Kortet er kun gyldigt med postvæsenets eller RSFs stempel
- Koriet skal medbringes ved fiskeri
- Kortet er sfengJ personlig og gælder for fiskeri med 6n

stang'
. Kofiet skal ftemvises på krav fra lodsejere, kontollører og

an&e, der visq gyldigt fiskekort.
- Medlemmeme er foryligtet til at kende foreningens love og

til at læse bekendtgø€lser I "liskeRlBEtragtninger",
- Medlemmeme er ansvarlig overfor ferskvands fiskeriloven,

samt til at vise hens,,n til miljø, fiskeb€stand, lodsejere,
afgrøder og andre fiskende

- Hunde må ikke medøges
- Snæbel, nedfaldslaks og nedfaldshavøned er totalfiedede

og skal genudsættes så hurtigt og så skånsomt som muligt
- Afgrøder må ikke betrædes. Al færdsel skal ske iht

nanrfredningsloven,
- Tilsidesættelse afforeningens regler kal medføre

eksklusion
- Fortsættes næste side
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Husk-94!L[!!blggggt hvis du er over 18 og under 6T fu,(65 år pr. 1/7
04)
Mindstemål: Laks 60 cm, Ilarløned 40 crq Bækørred 35 cm, i Hjonvad
å dog 40 ør1 Stalling 35 cm, Ål og Gedde 45 cm. regnbuo ingen
Ivlht. Gelså Sammenslutningens vand 9r mi4 mål for bækørreder 30 cm.
- ellers som ovennælTte. Samm€ sted er der fangstbegrænsning på max.
5 laktønede/stallinger pr. dag.
Laks: Mht. en evt fredning af laks bedes marr holde sig orienteret via
foreningens hjerxneside i,*wØRibesoortsfi sker.dk samt dagspresserl

LOGOER ':1. r
Csps
Så er vi igen leveringsdygtige i foreningens eftertragtede caps. Disse
sælges til absolut kostpris - dvs, 75,- k, pr. stk,, og kan bestilles,&øb€s
ved henvendelse til formand eller kasserer.
Forudeo at være praktisk og rar at gå med er RSF capdn også en måde at
markedsføre foreningen på. Dvs. navnet bliver kendt og man kommer
måske i kontald med en ell€r anden, som godt kunne tænke sig en
tilknytning til Nbe Spofi sfi skerforening.
Derfor vær med til at markedsføre Ribe Soortsfiskerforeninc. Køb en
cap I
Logoer
Ribe Sportsfiskerforenings logd i flot væv€t ud&relse kan
bestilleVkøbes ved henvendelse til formand eller kasserer.
Prisen er som tidligere 35,- k. pr. stk.
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Der er selvfølgelig stadig mulighed for at leje foreningens hus på
Kaltoftvej 2. Huset ligger bogstavelig ta.lt kun et fluekast frå A-stykket
ved Gelså - og ikke mere end et surfcast fra Fladså. Det er ikke
luksudøst, men det er hyggeligt, billigt og Et godt udgargspunkt for en
koncenfer€t fske-weekend ved foreningens vande..

Euset indeholder:
o Stue med brændeovn.
o Køkken men komfur, køleskab og alt nødvendigt.
o Soveværels€ med 2 sovepladser m.m.
o Stue med spisebord og Brændeovn.
o Toilet med bruser og håndvask
o Lille enre m€d fiyser til ångsten
o Værelse på 1. sal med 2 sovepladser
a El-varmo + Vamt vand
o God plads til telte i baghaven

Det koster det at leje huset:

Vil du leje huset eller vide mere kontakt da:

850,- k. inkl. el
160,- k. inkl. el

tlf, 74850716 Hverdage efter 18.30
tlf. 75421730

En uges ophold
Et døgn

Dan Zoega
Holger Sørens€n
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.øb s bvtt
øn3kcsr RSFs junioraileling modtager geme garnmelt fiskegrej,
fluebindingsmateriale, og lignetde, Næsten alt har iiteresse.

Henvendehe. Bestrelsen

Sog$: Gamle smanm- eller vidGooptagelser msd fske nrv. i Rlbs Sponsiskor-
brenlng,
Gamle effektor, som haf lilknytnlng tllfor€ning€n

Henvendeber Formand Børge Riis, tlt 75410759

Søg$ Den 20. marts 2004 har vi planlagt en arbejdsdag på
Kaltoftvej 2, hvor vi vil give husets indre en omgang, Vi vil udskifte
forskellige ting, og da vi ved, Et mange har noget stående, som er i
overskud, efterlyser vi følgende:

. l stk. lysstof a.maturer

. 2 stk. sofaer
o 4 stk. loftlamper
. 2 stk.
. 2 stk. springmadnsser
.  I  SrK. lV
. 1 stk, postkasse

De mangknde elfeleler skøl vøre $ da møn kølder rimelig god stdrtd
Har du noget afovenstående liggende/stående, som du godt vil give
Rib€ Sportsfiskerforening, eå henvend dig venligst til en fta
bestpelsen. På forhånd tak.

PS. nogle medlemmer har lovet os visse ting. Det husker vi
selvfølgelig.

genvendelse, b$tyrelsen

ønrker du at indrykke en armonce i bladet, da send den til
Blrdudvålget.
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Er der en eller flere, som brænder for junioræbejdet? Vi malgler nogle
mennesker, som vil værc med til at gøe juniorklubben aktiv, Har du lyst
/tid, så henvend dig til:

Formanden tlf. 75410759

I.halvår 2004
24, januar
26. ta Bt
17, februar
25. februar
26 februar

l3-14 mart!
20-21 i\aÅs
22 rnsrls

3. april
22. 

'dl.aj7, juni
I l -13 jud
23. juni

Begtyrelsesmøde + kontrolrnøde i Gelså Sammaslutningen
Bestyrelsesmøde i RSF
Besbaels€rnød€ i Sama$ejdsudvalget for fube årystemet.
Genglalfolsar ing R€gioD fube Amt.
Best)relsesmøde + generalforsanling i Gelsåsanmen-
slurnhgen
DSF kopres i Vejle
Foreningsns arbejdldag Kaltoftvej 2
Besryrelsesmøde RSF
S@soflstårt i foreningens vande
Præmi€resandiu lGlioftvej 2
Flueff skeinstruktion på Kalioftvej 2
BestrelseEmøde RSF
Fiskekøluneoce i RSF udgangspunkt Kaltoftvej 2
S€1. Has fest lGltoftvej 2
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Så korn resuliateme fra DNA t€sten for simgfangede lats i 2002 og 2003. At døNne ud fra d€
ma$ge henvendels€r vi h€r fået, mÅ der vere en tlel slorirfBk€I€, som €r spændte Men nu kan

iås snei ær er Då srn plads, h€r i biad€t at srse rsk lil DannErks Fiskeriutdersog€Iser for& de
raier sie ria dl ai udfa,r; ånålls€r over vore '\ sdiskerfå!8ede" Ial$ Vi ved d€ iur neget travll
*id anit. ola øttyto, 

"om 
er viSrig€re Mor: TAK

D€t skal lige !æi,nes, at d€n størstr Iå1$, fånget i 200203, var "sÅ veslFk som nogen'" ftr nu at
bliv€ i DFU temrnoiogi.
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r.yltfiskepeget
Den 1. juli 2004 lempes den øwe grænse for hvornår man rent
alderdomsmæssigt skal være i besiddelse afet lystfisked€gn, sårntidig
med at priscn generelt stiger for et såda.nt.

Dvs., at er du mellem 18 og 65 år efter den L juli 2004, da skal du som
hovedregel være i besiddelse af €t lystfskertegn, når du tager på
fisketur.

For 12 måneder stiger prisen til 125,. kr., for en uge en stigning til 90,-
k. og for Cn dag en stigning til 30,- kr.

Hvorfor stigningen på et 12 måneders kort et støffe (250A) end
stigningen på øwige kon (20%) er uvist

Logikkcn i d€tt€ er umiddelbar wær at få øje på. I

Større udgifter.
I henhold til finangloven ophæves bladtilskudet til bl. a. foreningsblade
med virkning fra 1. mans 2004.

D!s. at vi efter delro dato il*e l@nger€ kan gøre brug afden specielt billig€
porto i forbindelso med udsendelse af ff skrRlBEtragnringer.
For at korrun€ med i nog€n af de nye ordninge!, skal vi udserde et artal blade,
son er h€lt ur€aligtisko for vor for€oing. KonsekveDsen bliver at vi rnå udsende
til gæld€nde poltosatso!.

M€d 4 udsendelse! pr. år bctyder det cn m€rudgift på aa. 5 - 6.000,- kr. pr. år.

B€st).Tolsen mcngr dgt er vigtigt at g oliont€rgt foroniagørs medlenrmer i så
stolt Et omfang som muligt, Derfor har vi besluttet, at der fortsat vil udkomme
4 blade pr, år på trods af udgiftsforøgelsal
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I skrivende stund ved vi endnu ikke hvad der reviderede bekendtgørelse
u. 6 (Vadehavsbekendtgørelsen) vil indebære.

Udløbstidspuoklet for b€kendtgørelsen var 31. dec. 2003. Deone er midlertidig
blevet foflænget til 29. februar 2004 og pt. ved vi int€t konkret om hvad den ny
bekendtgøretse vil få afindflydelse på volt Jiskeri,

Vi har dog klare forventninger om, at deD vil indeholde en laksefiedning samt
andre tiog, som vil tilgodese laksefiskene i vorc vandløb.

Meo vi må væbne os med tÅlmodighed. En ting er dog sikle4 og det er, åt
kommer deu forventede fredoing af latsen, da vil vi meddele/orietrtere om
dette i dagspressen, på foreningens hjemmeside www.ribesportsfisker.lL\ sarnt
hvor vi ellers har mulished fol det,

Bestyrelsen

neralforsamlin
På generalforsamlingen i december 2003 blev best,.telsens forslag, om
at fl)tte tidspunldet for generalforsamling til februæ måned vedtaget.
Pga, af den korte mellemliggende tidsperiode afholdes ingen general-
forsamling i 2005. Næste generalforsamling bliver således i februar
måned 2005,

ort over fiskevandet
Medlemmer med adgang til intemettet kan udprinte kort over for-
eningens fiskevand fra vores hjenneside !ågt lib9!p9:l$i!k9ld!.
Endvidere udleveres kortele ved vore fo$kellige arrangementer samt
ved henvendelse til en fia bestyrelsen eller foreningens kontrollører.
fusagen til at vi gør det på deffre måde, i stedet for at sætte kortele i
bladet er, at de nye kort er betydelig bedre end de gamle kort,



Korle nyheder fortsat
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era i Ribe

es 2004.

lfiskeri 200

Karneraoptagels€d aflivet i fube å er nu sar i drifr. Orn Inårl pt k r| se fisk Då
optagelseme er uvist, rDen de skal nik komme,
Kam€raet vhker også om natten, da d€r er b€lysning indbygget.
Set wrvw.fi skekamera.dk

Don^ 13. og 13. mafis aJholdes forbun&kongres iVejle. Mange ring bliver
Orøltet I cle to dage! hvor reprEsentanter for landots foreninqer mødes.
Er vigtiSt punkl pÅ dagsordenen dette Ar bliver valg afny fonnand ril
Danmarks Sportsliskerforbund.

Efrer. et €neståen& saina,bojde på tværs af elle A-syst€mets
foraninger, lykksdes det af jndfengå 140 laks hvoraf 56 btev gådkendte
tll avl. Alle fisk er støg€t på Oanmarke Conter tor Vitdtaks iskiern, oo
resultetei blåv det bedste nogånEinde: 12,7 liter rogn Åed d;
oprind€lige g€ner. Arbejdet med at rgdd€ d6n oprlndetige iaks i Ribe A
går i den helt rigtige retnlng ikk6 kun flek€mæs€igt. men så sand€tigt
098å såmårbejdsmæ8sigt, Dåt €r som om, at all€ nu har inds;t
vlgtigheden af et have 6t rigtig godt samarb€lde, hvor vi kan hjæloe oo
lEre af hinanden i hel€ A-8Ft€met, D€t lover godt for fremtiO-en. Sori
båkendt elfiEkås og avles der ikke længere på havørreder. I stedet
konverteræ udsætningsmidlern€ til reBtauierlng af havørr€dernes gyde.
og opvækstområder.

Dan Zoega
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n sod fisketu
Jeg vll her berette om en af bedste fisketure jeg havde sidste år. Ikke atjeg i år
2003 kan praie af de stiore fangster Og den her tur lå faktisk uden for
fiskesæsonen.

Men Bom led i vores handlingsplan for Ribe A systemet skal vi have registre.et
alle de små tilløb til åen.
09 sorn så mange gange før varjeg rnidt i november samm€n med min
bekendt Asbjørn ude at gå en turved et af de små tilløb til Hjortvad A. Et lile
vandløb def normalt er ca. 1 meter bredt og 10.30 cm dybt.

Det havde regnet kraftigt i dågene fofindgn, så d€r var ggdt med vand i den
lille bæk. Men vandet var flnt klart. Vi startede med et gå n€dstrøms for €t

registrere, hvor der evt. kunne lægge8 sten og grus ud € om, der 6vl var
spærringer o.l. der skal gør€s noget v€d. Oa vi havd6 gå6t nogle hundrede
meter flk vi øj€ på nog6t lldt fr6mme, der stak op afvandet. Da vi kom lldt
nærmere kunne vi se, åt det var to havørreder der stod mldt i bækken med
ryggen ude af vandet og var ved at gyde. Sikkeet syn.

Lidt længere nedstrøms er der et godt 6vlng, Da vi kiggede ned i vand€t kunne
vi lige undervore føddef se En ordentllg halefinne, dgr stsk ud under det
udhængende græs. Den fisk troede viEt, at vi ikke kunne 6e den. 10 metgf
nedstrøms herfor så vi en stor havøn€d, der gtrøg ind und€r modsatte brink,

Efter at vi var gåEt hele stræknlngen igennem 09 havde set flere havøffeder og
var på vel tilbage til bilen på hver sln slde åf bækken, sagde Asbjørn pludselig,
da vi kom lil et dybere høl 'hvad er det demedE". Jeg kiggedE ned og kunne
også se nog€t mørkt, Vår d€t en Eten €ller en pæl? Næh. D€t varen ord€ntlig
moppedreng al €n havørred, PludB€llg bqkkede den lidt | strømmen og stod
midt imellem 08 på ca. 20 cm vand mad rygfinnen ude afvandet. En havørred
på 5 - 6 kg. Vikunne tydeligt Be, at d€ns halefinne var slldt af anstreng€lseme
på gydepladEerne. Det var f stende at tage den med hænderne - det havd6
været årets fanggt - men vl lod den i lred.
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Da vi nåede op til broen igen, var min kæreste Elizabeth i mellemtiden konmet med
kaffe og kaae.
Og_da-vi stod og var ved at fiDde tingene frem, rAbte Asbjøm pludseljg
nede ftå brinken "nu koruner der 6n,,. Elizabeth og jeg nåede lige atsrikj(e hovedeme
ud over broen og kigge ned i våndet, da der tom en årrid på 2-3 -kg 

drønende opstrøms
med en ordendig bølge. Uroligt!

Oet var en_meget berlgende dag, og en stor oplevelse at se så meget liv i så
liJle et vandløb. Jeg håber at viom nogte år møder mange efterko;nere afde
navørreder, vi.så den dag, Som store Og flotte opgangsfisk. Og så iåoe.reg ar
a e vore vanotøb kommer,samme stånd

Knæk og bræk
Poul Køhler
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I RSF har vi en årlig løb€nde konkurr€nce, hvor man ksn vinde en pokal plus
en 00ct præm|e.
Hvis du ønsker åt tilmelde en fisk til pokSlkonkunencen kan du få den vejet og
målt hos

Poul Køhler, Blokvoj 2, 6760 Rlbe, tll 75 42 43 12 6ller

Børge Rils, Rylevænget 4, 8780 Rlb€, tlf. 75 41 07 59, mobil22 27 91 52.

Du kan også måle og vejo fl6ken selv og sonde tllmsldlngen m€d 2 vidners
underskrift tll 6n af ovennævnte. Husk åt tllmsldlngon sksl vær€ os i hænde
senest d, 14, november, Tllm6ldlngen skal 8nolvs fångtstdato og fangst-sl€d
(vandløb).

Hos senioreme uddeles pokaler for
8: Slørste hAVrrFd,
b: største laks (vær opmærlcom på 6n svt. lskr€frcdnlng),
c: sltrst€ bæk rsd ov€r40 cm.
ved evt, vægtllghed vindor d6n konego Rsk. Flskene sksl væ|€ fangst i RsFs
fiskevand.

Hoslunlorerne uddel€s 6n pokalforstør3t€ flsk fanget enten Itorenlngens
fiskovsnd eller på €n for€nlngstur,

Desuden udd€les Garlner Mathles€ns mlndeookal. Pokal€n udd€les tll et af
foronlngens medlemmer, der | år€ts løb ved bln optræd€n, hitlatlv, lderlg-dom
gller llgn. harg orl619 fortjent tll en vl*6110 påBkønnels€, M€dlemmoms or
velkomne tll et komme mEd forslag tll, hvem dorskal hav6 pokalen,
Bestyrslsesm€dl€mmer kan lkkg modtag€ denne pokal,

Knæk og bræk
Poul Køhlsr
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En lille hilsen fra Erik Skovby:
Bedre sent end aldrig, - kan vi fil svar i næste blad?
Jeg har snakket med et par medlemmer, . hvad med Vadehavet^y'esteråen og
uden for slusen?
Hvad siger I til rapporten, som siger at burlaks fra Norge fanges i Varde å?
Hvem vil passe på, at dø ikke kommor laks fra andre åsystem€r op i Ribe å?
Hvis vi køber fisk til å-systemet og vil have dem udryddet, kan vi lige så godt
givesystemet gift og så begnde forfra, så er der kun de fisk tilbage I øasker
Hvis biologeme vil noget andot, så s),nes jeg de skal betale for det (har de
penge med?). Hvis de mener de kan holde aadre laks fra at svømme iud i
systernet, så skel de tage pat€nt på det, men vi skal ikke være prøveklud,
Jeg hor ikke der findes laks, det er rene genetisk (Ribe stamrnen) i system€t,
Hvorfor ikke sætte d€ flsk tilbage, hvor de har det godt?
Kan vi ik*e tage havøred sammen med laksen, så har vi ren€ stammer i å-
systemet (ironisD,
Ved ftodning er det store spørgsmål ved genudsætningen, om de dør, . man
læser så meget.
Jeg kan ik*e smage forskel om det er en norsk, svensk eller irsk laks, når den
spises,
Jeg kan hellor ikJco mærke forskel, når man har en i den anden ende af linen,
Jeg er ellers godt tilfreds med fiskevanden og nyder det med stor intergsse,

Erik Skovby

Svar til Erik Skovbyr Tak for dit indlæg. Da de indlæg vi haf, modtaget
reelt omhandler de sarnme ting, har vi lavet en fælles besvarelse, hvorfor
der henvises hertil.

Bestyrelser

odta e indlæ

@w
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Et lidt længere indlæg fra Allan Dinesen

Bekvmdnger - et debaloplæs,..
Generalforsamlingen er vel overstå€t. BestyrelseD oplyste om opgaveme i det
forløbne år, og om hvad stråtegien vil blive i de år der kommer, og det er her
jeg får lidt bekymrede rynker i pander.
Best).relsen vil i €t bredt samarbejde satse på laksen - og kun på laksen,
Begrundelsen er tilsyneladende den, at man ig€nnem mango fu har sat
havøreder ud, og at enten kan de reproducere sig selv, eller ogsA kan de ikto -
fordi def ikke or gydepladser nok.
Bestyrelsen ser frem til forbedrede opgargsforhold i Ribe by og ved
damblugere, 08 en efterfølgende forbedring af rydomulighedeme i hele å-
systemet. Dette skal så på sigt være garåntien for en solid opgang i vorcs
fisk€vand, måske €ndda på højde mcd opgang€n i Karup å,
D€t lyd€r alt sammen udmærket, MEN - og der €r flere "men' oi'
Hvor lang er tidshorisonten, og hvad m€d opgangen/fiskeriet i den
mellomliggende periode.
Bestyrclser er, næsten, sikler på at de! i løbet af2004 vil komme en
laksefredning.
Dette er i og for sig helt OK - men, når der i de kommende år kun udsættes
Iaks, og når disse laks så bliver fredet, hvad er det så lige, jog skal forsøge at få
på kogen,
Det er bestyrelsens opihttelso, at nfu man nu igenneh en ålrækko har udsat
halvønedyngel, så bør disse fremover kunne reproduoero sig relv, og hvis de
ikke kan det, så er dot fordi forholdene i åen ikke er til det. Det er absolut en af
de ting, der bliver spændende at følge i ftemtiden, For mig er det bale
vanskelig åt få øje pA, at rydeforholdeng skullg være gode nok for havøneder,
når de ikke er det for laks??
Et forbat arbejde ned også at se pA udsætning€r af haveønedyngel kunn€
måske også have positiv effekt,
Man børjo også huske på, at mang€ taler om en helt speoiel "Ribe stamme" af
korte og kraftige havøneder. Den bør vel også plejes.,.
Hvomfu bliver opgangs- og S/deforholdene forbedret, og hvomår vil vi som
sportsfiskere få gavn af disse tiltag?
Jeg har en lille bange anelse om, at der med lethed kan gå mellem 3 og 5 år,
hvis opgangsforholdene overhovedet bliv€r forb€dret! | !
Efter min bedste ovorb€visning er der lidt for mange "hvisse.", i bestyrelsens
handlingsplan:
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hvad nu hyis forholdene ved dambrugene ikke forbe&es foreløbigt?
Hvad nu hvis forbedringerne i Ribe by trækker ud, og først bliver .ealiseret om
3-4at ' l
Hvad nu hvis det viser sig at udsætningeme af laks ikke få.r det ønskede
resultat?
Hvad nu hvis det viser sig, at havøredeme ikke er i stand til at reproducere sig
selv under de nuværende forhold?
Hvis bare et åfovenstående "hvisser" viser sig at blive realitet, så kall fiskeriet
i vores tiskevand gå hen og blive en ren katastrofe. Jeg har en bred forståelse
for at mån soft sportsfisker ikke kun skal koncentrere sig om at der er
mulighed for at få fisk på krogen, man skal naturligvis også interessere sig for
at bestanden affisk i åen er sund og levedygtig og med mulighed for at
reproducere sig selv - også på bekostling af eventuelle fang$trnuligheder,
Men som sportsfisker er man 4ltså også interesserct i at en gang imellem at få
noget på Ioogen, denrc ohanoo efjeg belgmret for vil blive mindsket
væso[tlig i de kotunende år, såfremt man i RSF udelukkende vil koncentrere
sig om laksepleje,
Jeg er bange for at vi med lethed kån kommo ind i en meget lang pe ode med
faldende opgang og dermed også (meget) miDdre rnuligh€d for at fÅ noget på
lsogen.
Og hvad med bækøneden?
Man har i mange år betragtet laksen som en truet fiskeart i vores A.system,
Ingen tvivl om at detio har være1en dgtig b€tragtning, menjeg €r overbevist
om, at bækørreden er mindst lige så truet i Ribe å-systernet, D9r er meget få
eksemplarer tilbage i Ribe å-Cels å. Jeg har hørt begruldolser somi'lar4en vi
har da sat havøneder ud, og det erjo samme art",
Det holder bare ililce i virkelighedens verden, Proc€ntd€len af 

'rgel 
med

vandre-ingtinkt fra havøneder er ca. 90%, det vil sige at kun omlaing 10%
bliver tilbago i åen. Dette er langfra nok til at oprotholde en levedygtig bestand
åf bækørreder.
Derudov€r har b€styrelsenjo b€slutt€t IKKE at udsætte havøneder i de
kommonde årl I I
En anden begrundelse for ik*e at pleje udsættelser af bækørreder har været, at
bækøneden tilsyneladende iklo har været i stard til at reproducerc sig selv,
Dette kan væro figtigt, der er bar€ ingen, der ved noget om det,
Bækørrederno i å-systemet har været udsåt for nøjegtig det samme soln alle
an&e fiskearter i åen, forurenin& dårligere gydefofiold og sidst men ikke
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mDdslt overfiskning.,Derudo\er har ingen haft særlig i[reresse for aL pleje
åens bestand. med opfiskning afbækørreder fra eger å_sysrem dl)ngeipl;je og
udsætning, Der har til tider været udsætninger af faagstrnodne bækÅeiei i -
dele afåsyst€m€t. Dett€ har barc ikke noget med )atg;lpleje for bækøneder at
gøfe,

Jeg er ikke - og bliver heller ikle den store lakse/havøned-killer, og kan derfor
fint leve med at tage ud for at fiske i et fiskevaqd, hvor der er fis( iden at
faage noget -_så er det jo bare mig, der ilJ<e er dygtig no( men tråen på, og
r iden orn. ar der er en fisk iåen. gør arjeg øger riiå;n igen og igen. -
Men at tagc på fisketur tit et fiskevandihioråer sort seiik*e"eåsk, og
demed heller ikke fange noger. gør mit syn pÅ fiskevandet en hel dei
anoened€s,
Det er min opfattelse at besty€lsen OGSÅ skal gøre en irdsats for, at aler er
noget al fiske efier i den periode, der unægtelig vil gå fi-a 20Ol til effetcten af
de eventuelle liltag ornkring gydo-bpgangsforhold træder i kfaft,
Med sidsre.å$ fangsrmæssige dårlige resultåt i baghovedet. og med fremridens
handlrngspian torån os! kan der på Sigt ske er fsld i flere år, før dor atter er en
romunrg opgang I åen.
J eg iAber j eg tager gruelig fej I i o\ ensdende berragtninger og ser frem r i I
nogre gooe svsr lra b€sfyralsen.

Allan Dinesen

Svar til Allan Dinesen: Tak for dit indlæg. Da de indlæg vi har modtaget
r€elt omhandler de sanme ting, har vi lavet en fælles beivarelse, hvor-for
der henvises hertil.

Bestyr€lsen

var til Erik og Allan!
Først tak for Jeres indlæg til bladet. Det er det vi ønsker, nemlig respons
og dialog fra og med foreningens medlesnner.
Nu til det essentielle, hvilket geme skulle være tilfredsstillende svar på
alle.Jercs spøgsmåI. Jeg har valgt at lave et fælles svar på indlæggene,
da disse-reelt omlundler det samme, uerr ig en elt, laks;frednin;;ami
et stop for udsætninger:



ffskeRlBEtragtnineer sid. 3 I

Jeg vil slarte med afslutringen på Allans indlæg, Du har ret i dine
rornaontnger, Ior clu lager totalt grurdlæggende fej I i mange afdine
benagtninger....
Ribe Sportsfilerforenings bestFels€ satser fortsat l0O% på å_systemets
bavørreder i et bredt og sundt samarbejde med de øwige foreninger i å-
sysrcmet
Det er her Handlingsplanel for restauering kommer ind i billedet. Den
onhandler primært alle de små bække og vandløb, hvor systemets
havørreder skulle have gydet. hvis gydefårholdene og adgangen til
olsse nåvde vænet der-
Det er disse utilfedsstillende forhold vi ønsker at ætte oD Då.
I det øjeblik et lille wndløb er restawerer og adgangsmuiighedeme ril
vandløbet er til stede, da tager fiskene grdeiorhotaene i b"-ridOelse.
Dette sker næstcn øjeblikkeligt, så selv om tidshorisonten Då
Handlingsplanens firldfcrelse €r 8 - 9 år,så får vi en accelererende
effekt, som vi g€me skulle kunne mærke år for fu.
Den totele effekt vil selvfølgelig først være til stede, nÅr arbeidet er
tiletrdebragt, men at å-system€ts håvønedbestand bankes tilbase dl
næst€n nul, skal msn absolut ikke frygte.
Når vi snakker Handlingsplan for Ribe å-sysremer snakker vi også
spærringer i små vandløb, og så e! det sårs naturligt at focusere-pÅ de
store spærdnger, som vi også har i å-systemet, Her tænkes Då
spæningeme i Ribe by, ved å-systemels ro dambrug, i Gram by samr
engvandings anlæget i Kastrup enge. Ved lav vandltand er disie steder
vanskeligt passable. Dette ønsker vi også ar få gjort noger ved!
Værktøjeme hedder Eu habitatsområdir, Snæbåhandlågsplan, re.,ision
af Vadehavsbekendtgørelsen m. v.
FoJskeme har fundet en spir*el rest af ea gammel laksestamme,
Ribelaks€n ell€r Vadehavslaksen om man vil. Dette kan ikke diskuteres
- dette er faka.
Denne stamme har overlevet alt (rent genetisk), hvad vi mennesker hu
serveret genrcm hundrcde, ja, nåske tllsind år. Dvs, det er en vildfisk
med u$oligt stærke gener.
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Denne ståmme ørsker man (ikke bax€ bestlralseb i RSF) at bibeholde,
. men vil i hvert tilfælde forsøge på det.

Man finder også ud af, al vort å-system runmer andre næsten uddøde
fisk bl. a. havlambret og soæbel.
I EU'regi registreres Ribelaksen, havlambretten og snæbelen mv, nu på
en liste ovqr truede dlrearter.
Det næste der sker'er, at bl. a. Ribe å-systemet udpeges som EU
habitatsomrade. Dette ratificeres (fint ord for vedgå€lse) af don danske
regering. Dys. at det darske folketing/regering har forpligtet sig til at
sørge for, åt forholdene hvorunder disse truede dyrea.rter lever iktrre
foninges. Men ikke nok med dette, for uanset hvordan forholdene har
været, så forpligter man sig til a1 gøre dem optimale for at sikre fftens
overlevelse, ergo en forbedring,
Forbedf,er vi adgargs- og gydeforholdetre for de specielt tluede alter, da
forbedres forholdene også for de ø1f ige arter i å-syst€met,
Nu er laksene jo også en højt værdsat fisk blandt sportsfiskere, og da
havøneder og laks ikke gyder de samme stoder i åen, så er denne v€l
også værd at satse på,
Det maa gør afpositive ting for at redde den ene eller dæ anden art, vil
have en positiv afsmittende effekt på andre arter.
Så det vi gør for at redde laksen, snæbelen osv. tilgodes€r også åens
havønedbestand,
Sammen med bandlingsplanens gennemførels€, nogle rene sidege'
vmste!.
Vi (alle foreninger i å-systemet) vil ikke fiede laksen ad fiivillighedens
vej ! Hvorfor vil vi ikte det?
Fordi hvis vi gør det, så læner myndighedeme sig atter tilbage, - ligesom
man har gjort tidligere.
Nu tvinger vi dem reelt til at for€tage sig noget, . for man harjo vedgået
sig de forpligtelser, som der lå i at bevare ademes ovedev€lse.
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Derfor går vi ind for at laksen fiedes en årrække, - men ved lovgivning.
Ikke bare blandt sportsfisker€ i å-systemet, men også i Vadehavet,
blandt fritidsfiskere, å-systemets erhvervsfisker osv.
Dvs., at m)'ndighedeme nu også bliver nødt til at se på sidstnævntes
spælrende !et!
Snæbelhandlingsplanen har været på gaden ca.3/t fu. Her har
m),ndighederne også store forpligtelser, hvorfor arbejdet her kører i højt
gear samtidigt med alt andet.Hyad kan denne så bidrage med udover at
tilgodese forholdene for snæbelen? Økonomi via EUI Snæblen kan ikke
forcere forhindringer, og da Østeråomddet pdmært er udset som
opvækstområde for snæbelyngel, da skal der foretages noget ved
spæringeme i Ribe by, Vi forventer, at der etableres en til to
faunapassager i Ribe by, Dette vil ikke blot være til snæbelens fordel,
men så sandelig også for åens øwige fisk. Den ftie opgang vil i givet
fald værc sil(Iet. En €kstra fordel for havøned og laks.
Som I kan se, så foregåx der rigtigt mange ling på en gang, men man kan
jo altid udtykke skepsis til resultatet og tidsrammeme. Det er let, Men
der sker virkelig noget nu!
Ville det være bedre blot at fortsætte med"at spise hovedpinepiller"?
Man kan snakke om s),rnptombehandling eller handling. Vi har valgt det
sidste i en god to og med det bedste sigte for å-systemet samt dens
indbyggerc.
Vi kan selvfølgelig ikke sikre os mod at andre stammer vandrer ind i å-
systemet, men i den periode, hvor Ribelaksen skal have en hjælpende
hånd, - da gi' r vi den en.
J€g håber, at svaret er dækkende for d€ maage spørgsmål, som åbenbart
stadig rurer sig. Harjeg iklrc svaret uddybende nok, da er I velkomne til
at henvende Jer, så vil jeg geme forklare yderligere

Med venlig hilsen
Børge Riis
Formand
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emrerellue
Her har | årets premierefluer på nær den fra Hjortvad A, som
desværre ikke nåede deadline til dette blad. I år har vi valgt at
;dvide sortimentet med en 'Ribe nr. 4", således at vi nu hvert år
får bundet 4 nye premierefluer. Alle fluer kan ses ifaryer og med
opskrift på foråniågens hjemmeside. Her kan du også se sidste
års fluer.

Gels nr,04
Kieerct og bundet af Hardy Rasmussen, Ribe

Rør: Fra vatpind, ca 4 cm
Tagr Flad sølvtinsel
Ribr Oval Sølvtinsel
Backop: Cul dubbing, 8ul PaLrn€rhackle,

vinge: Egemhale med gule sPidser
Forkop: Sortdubbing,sortpalrnerltackle,

Vinge: Sort egemhalo
Fronthaoklei Orange grizzly
Kinder Hel blå !er, lige så lange som røret

Ribe nr. 4
Kreerct og bundet afAndreas Nielson, Ribe
Se næste side
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Laks str. 2-6
Oval sølv
Guldfasan - tippet
Rød uldgam
Oval Sølv
Bagefst halvdgl - flad sølv
Fonest halvdel- blå floss

Palmerhackle: Gul hane over blå floss
Vinge: Rød, gul og blå polarræv

Øverst sort bjøm el. lign,
Hackle: Trout blå perlehøne
Hovedr Sort

Flads 04

Kreerel og bundet afHardy Rasmussen, Ribe

Krogl
Tag:
Hale:
Butl:
Ripr
IGop:

Hale:
Krop:

Rib;
Fronthackle: Blå indfarvet guldfasan
Undervinge: Ræv
Overvinge: Brunpolanæv

Krogstøn€lse: 8 . 2
Bindetråd: Sort hoved

Rød indfarvet hane bundet som hackle
L halvdel rød flush
2. halvdel orange polarræv
Oval guldtinsel
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Fredningstider og mindstemå
Gældende for vestvendte åer med udløb iVadehavet

Da der kan være specielle ftedninger for de enkelte åer,
bør mao kontakte de respektive foreninger.
Laks 1/11, - ll3 min. 60 cm.
Havøred 1/11- l/3 min. 40 cm.
Bækølred 1ll1- l/3 min. 30 cm
Bækøned 1/11- l/3 min. 40 cm (Hjortvad å)
Skrubbe 15D - l4/5 min.25,5cm
Stalling "1513 - l5/5 min. 35 cm.
Gedde 1/4 - l/5 min. 45 cm
Sandart U5 - 31/5 min. 50 cm.
Å1 i ferskvand min. 45 cm,
Regnbueøned : Ingen fredning og min. måI.
Abone : lngen fredning og min. måI.
Snæbel : Totalfredet hele året

Cenudsætning af fisk sl<a.I ske så henslnsfirld som muligt,

Nedfaldsfisk skal genudsættes omgående, da disse er totalfredede.

MHT. laks: hold dig ori€nteret, da vi forvcnter en laksefredning


