
fiskeRlBEtragtninger
Medlemsblad for Ribe Soortsfi skerforenins

Læs i dette nummer

Referat fra generalforsamlingen
Holgers nys e-mail adresse
Nlt fta DSF

Fiskekonkunence i august
Fra mgdlemmer
Premieresamling
Flytning
Vandmangel
Abejde ved åBn - OPMB
Vandmangel
Vedtaget
generalforsamlingsforslag
Husk,. . , . . . . , . , . . , . , , . , .
Indlæg:
VesteråJiskekonkunence

Nr
Nz

rå--rtaA

Ø'

Hjemmesideadresse
www.nDesDons sKer.oK

26. fugangnr,2
ultimo juli 2008



Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening
Fom.nd .-n.lt tta.
B.rg€ Rlh, Rylevænger 4,6760 Ribc hriisribcaAnotdcl dk ?5-4lO?59

D.. Z.€. Ni.k!n, Nyæj 13, 6660 LinEup ,oeelrddbm.il.dl 7+850716

Horg.r Sfi.n$n, BøBe Allc 33. 6760 Ribe . he{A!dj$!a!L1k 7542t730
Be.ryr.lrar!.{l.|no..
ll.nrlk Ar.kcn, 6760 Ribc hca,amsl5.r€le.dk 7 5423729
CrBGn Krm. J.nsen, Højfup Landevcj s5, 6s80 vamd'up okj@hdÅrlibr..com 40204167
n dla(Lufi.) l|. Jc|M. 6t60 Rib. l(trsibtnsbfrnd dk 75-421358
P.r Rudb.clq 6100 Hlde$l€v p.mdb.cl(@nohail.con 24$7E.4'55

H..drdg V. A.d.ruc4 Xloingvej ) 8, 62,10 Løsunllosrcr 74,834618
C.Et r 

^nd.r!.n, 
Frifcldr 3,6280 Højef 25465594

- NlehMlch&len, Engpdken 30,6760 Ribc 43988293

Udvrlg I Rlbe Sporisfisk.Iforcnlni
(h.rv.trd.hc lll forn.nd!ne urd.Btr .C.t)

ElnskeoBmåredel
Ahdudvdg.t

Udlqjnins K2

Junior.ld.ling
Indvcjning !ffisk

HcnrikAxehcn,
DdZoeEå
Holcd Sø6aL
Dm Zoesr,
BøracRiis,
tLnri! Axcl6.
Drn ?.c€d,
Børæ Riis / Lufle
fl.nnk Arcb.n
gE$$-K4$J!!s!!, +-llnail I ckj@lm8lstiber.con
Bord. Riig

Tåniit8 dlild pl ph&.r lld.ine V. and.lg

(ll.tri.nd.h. dl oprynrkoordln.lor Johtr Schnlda di fia220Jq
BlntNh$n, Sp. Møll€vcj 139, 6705 Bbj.Bø
Knud EdkJc|g, Tmskld.vEtrgd 5, 6760 Rib.
Tornmy And.Mn Alsldc 46, fiifddt 6760 Skr|b.k
FlmKru$ hnscn Rosengad. 60, 6600 vqien

0lllRmEtrlgtdng.n
Eftcdryk tilladt vld anSilclsr lf kilde
R.dåLtion: Holg.r Sar!r|.n og bl{dudwl8cl
T€gningfl Andr.lt Niehan
Hjcrnnerid€ !!!ad&&l)$0ilqlt8
D.dlitr. for cr. tllL.llDEb.sanhs.r .r | . olo.. 2009



Generalforsamling i Ribe
Mark Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 14l3 2009

Dagsorden efter lovenei

1. Fremlæggelse og vedtagelse afdagsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning. (herunder joniodederens beretning)
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Per Rudbeck (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Mads ørnbjerg (modtager ikke genvalg)
1 . suppleant Carsten Kruse Jensen opstiller tjl bestyrelsen,
Anbefales af bestyrelsen.

7, Eventuelt.
Herunder uddeling af pokaler og amerikansk lotteri

V€lkomst ved 8ø196 Riis

De afdøde Niels Black og Kent Ole Petersen mindes.
'1. Vedtages.
2, Dan Zoega vælges som dirigen'

DZ: "Tak for velget, formalia er overholdt".
3, Gennemgået ved formand Børge Riis. (Se fiskeRlBEtragtninger

26 årgeng 1..marts 2009, Junio6eretning gennemgået ved
Carsten Kruse Jensen,

Fra salon. "Kunne d€r være et link på hjemmesiden, hvor man kan
tllmelde 6ig nyhedsmail?"
Dz: "det gør vi i nær fremtid"
Fra salen: 'Kunne der ligge en arbejdsliste på netter?'
DZ: Det overvejes. Du er åltid velkommen til at melde dig - du vil i
lkke blive forbigået",
Fra salen: Jeg har købt et gæstekort til en bekendt, På koriet står
der at man må tiske på et stykke af Flads å, men det er ikke RSFS



vand. Hvordan hænger det sammen?
Børge Riis: En lodsejer har ringet og spurgt om RSF ville leie
stykket ved bistademe på sydsiden. Det ville vi gerne. Lodsejeren
har endnu ikke meldt retur, m6n I hører nærmere.
Fra salen: Må vi fiske det
BR: Nej det må vi ikke. Der tilføjes evt. rettelser på kortet.
Fra salen: Hvor ator er slrækningen?
BR: Fra pkt, 41 - og op mod dambruget.
Fra salen: Hjemmesiden skal rettesl
BR: Den rettes.
Fra salen: Det er fint med info i bladet, men det er dyrt, hvis de
tl€ste alligevel får nyhedsmail. Det kunne man overveje at udgive
elektronisk.
BR: Vi får ikke tilskud, så det er fuld pris de gange bladet udkom-
mer. Anden info kommer pr, nyhedsmail. Tidligere var der ikke
stemning kun tor et elektmnisk blad-
Fra salen: Fik I vandet? (SydEiden af Flads å ved blstaderne)
DZ; vi åtuenter svar fra lodsejeren.
Frå salen: KunnE mån rykke udgivelsen af bladet, så referatet
Kommer tidlig€re?
BR: Der er 3 udsendelser af bladet. Selve generalforsamllngs-
blad€t, 6n midt på året med indbydelse til bl, a, liskekonkunence
samt ån sidst på år€t. Roferatet kommer relativt hurtigt.
Fra salen: Kunne d€r være en udglvelse i mej m6d referat?
BR: Jo, dor kommer et bled i måj. Vi tro€d6 der var tid når gena'
ralforsamlingen holdes d, 14l3, men r€gnskab, blad, møder, kon-
trakter samt klargøring til premi9ren falder sammen, 8å der har
været meget travlt.
Fra salen: Hvordan s€r den samlode fangstrapport ud?
BR: Holger ved det . det kommer i næste blåd.
DZ: Der udgiveB et blad I slutningen af maj,
4. Regnskab genn€mgået af Holger Sør€nsen.
HS: Der €r feng€t 900 fisk i alt, D€r er 350 A-m€dlemmer, og et
ove6kud Då 38.000,- kr.
DZ: Spørg8må1, kommentar€r til regnskabet?
Fra salen: Vedr. Konting€nt tll DSF. Hvad får vi for pengene?
BR: Det står imln formåndsb€retnlng. Vi kan altld henvende o8, de
arbejder for vor€s sag. Efler min mening er vi ilde stedt uden DSF,
vl er nødt til at betale for det. Vl vil ikke melde os ud. Det koster
114000 om året - ca.
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Fra salen: Hvor meget billigere ville kontingentet blive, hvis man
maldte sig ud?
BR: Omkring 250 kr.- bill igere.
Fra salen: Der er en væsentllg stignlng i udgifter ved møder ge-
neralforsamling og medlemsinfo. Hvad er grunden?
BR: Det er blad og porto. Efter aftale med revisoren er fl6re poster
slået sammen. I punkt 2 er øvrige indtægter slået sammen til eet.
DZ Vores revisor har ikke haft anmærkninger til regnskabet,
Fra salen: En garantkonto vilde ikke udbetale. Vi kan ikke regne
med pengene i den forstand. Vi ved ikke om vi nogensinde får
pengene?
BR: Vi skal underskrive to ærsoner, når pengene skal flyttes.
en garantkonto kan ikke flyltes, men når de bliver frigivet flyttes
de m€d garanti. Det er mig €n gåde, hvorfor vi har så mange
penge stående på en garantkonto.
Frå salen: Der er underskud på kontingentet, da der er 50
medlemmer. der ikke har betalt. Vi skal finde et beløb for at få
balance.
BR: Det skal vi ikke. Vi har en forventning om, at mgdlemmerne
kommer fordi der kun kan være 350 medlemmer på A-stykket, der
6r attraktM. Med renteindtægiten kunne vi reelt undvære B-
medl6mmerne.
HS: det afgørende er, åt vi hår 350 A-medlemm€r.
Fra salen: De mange penge vi her stående i Frøs Herred, hvordan
er de sikret?
DZ: De er sikret via staten,
Fra oalen: Der er store admlnl8tr€tionsomkostninger, Hvordan
hænger det sammen?
HS: Der er købt 2 nye computere, låvet nye kor1. Paplr, Brande til
K2 er også under den post,
Fre selen: Vedr. kontingent til forbundet. Jeg menor dot er dumt
ikke at være medlem af DSF, - peng€ne er givet godt ud.
Fra salen: Jeg kan tilslutt€ mlg. Foroningen ville ryge på 'blstand',
hvls vi udmeldte os. Udmeldsl8e er direKe uansvarlig, Hvls der
indfør€s 6n laksekvot€, vil d€r ikk€ msngle medlemm€r.
Fra salen: det er €t flot regnskab, vi skal nok få medlemm€rn€. Det
6r en fantastisk renteindtægtl
Fra sålen: Jeg nævnte ikkg udmeldelse af DSF, det var kun til
debat.
Fra salen: Hvorfor er regnskabet ikke underskrevet?



DZ: Det er lige blevet underskrevet.
DZ: Regnskabet er godkendt.
5. Ved Børge Riis
Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt S 3 stk. C1
Antallet af fiskende i Ribe Sportsfiskerforening afgøres af bestyrel-
sen under hensyn til fisketryk. Antallet af fiskende oplyses af be-
styElsen ved hvert års generalforsamling. Antal fiskende på A-
stykket udgøres stadig af de 350 anciennitetsmæssige ældste
medlemmer.
Bsgrundelsei Hensynet til fisketryk under hensyntagen til en evt.
laksekvote.
Fra salen: Hvad er den nærmere begrundelse?
BR: Det er vores B-vand, Det drejer slg om. Det er et godt lakse-
Vand, og naturen er følsom. Hvis der er f. eks. 475 medlemmer
Og bestyrelsen bedømmer, at det er nok, har vi muligheden for at
At 6ige stop.
DZ: Da laksekvoten kom iVarde å, stog antallet af medlemmer.
Det vil ikke være rimeligt overfor vores trofaste medlemmer.
Fra sal6n: Er det for at begrænse entallet af medlemmer?
BR: Dat afgørendE er, at I som har udholdt frBdningen, også 6kal
Have gavn af, når den ophæves. Vi vil gerne være på forkant, så vi
Kån undgå trængs€l og overendte vande p,g.a, en laksekvote.
Så muligheden er derfor begrænsning,
Hereft€r afstomning
DZ: forslaget vedtåges med 100%
6. Ved Børge Riis
Per Rudbeck genv6lges til bætyrElsen
1. suppleant Carsten Kruse Jensen vælges til bestyrelsen i stedet
for Mads ørnbjerg, der ikke modtager genvalg,
Nlels Mlchaolsen vælg6s som 3. suppleant.
7. DZr der er forslag om at lave et brohold:
Fra Henning Kristensen: Jeg vll gerne toreslå, at man lavet et
brohold dgr kan løse opgav€rne med at renovere broerne på A-
system6L
OZ: det er vedtaget. Henning Krist€nsen du 6r formand for bro-
holdet.
Fra salgn: Jeg mangler kort.
DZ: Kortet hår fejl, derfor.
Fra salen: Hvem skal man tilmelde sig lil for at få nyhe&mail?
DZ: Tilmelding til Børge.
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Fra selen: Jeg har hørt om enkelte, der lisker på gæstekort på A-
Stykket. Er det ikke ulovligt. V€d bn/fiskeri kan man så strafb
oersonen?
BR: Gæstekort udstedes ikke tilA-stykket. Man er enige om, atjo
mindre man snakker om d€t ulovlige fiskeri des bedre,
Fra salen: Jeg er enig, jo mindr6 snak des bedre.
Fra 8alen: Vedr. fisketegn, så stiger prisen i februar tll 140 kr. Det
kosted8125.- kr. i Januar.
Fre sålenr Er der planer om genslyngning i Gels å på B-stykket?
BR: lkke så vidt vi er orienterct
Fra salen: Angående effiskeri, hvor skal man henvende sig for at
deltage?
DZ Det er Tom Donbæk, der slår for elfiskeriet via Samarbejds-
udvalget.
BR: RSF er utilfredse m€d informationsniveauet omkring €lfisk-
eriet, der gøres opmærksom på det i Samarb€jdsudvalget.
Fra Balenr Der er mange, der gerne vil vide, hvornår €lfiskeriet
foregår.
BR: Der er mange af de, som her bevis på elfiskekursus, der ikke
vil hgve oodateret deres elflskebevis. Vi skal have rib€folk med i
vort eget vand.
Frå selen: Har de nuværendo folk el-fisketilladelss?
BR: Det går jeg ud fra.
Fra salen: Vi har kun el-fi8ket 2 gange, så muligheden for et
komm€ m€d er mindre i forhold til tidligere.
DZr Elfisketilladelsen ligg6r i Semarbejdsudvalget, MEn 8kål
henvgndo sig til Preben Nielson eller til Tom Donbæk
Fra ealen: Giver Kassereren øl?
DZ: Det var i pausen
Udd€llng af pokalor v6d Børgo Rlls
Håvorredpotalen:
S€nior Benny M€ldgåard, Rlbe
Junior Thomås Andersen Skærbæk
Goddopokalen:
Senior Jacob Vinter lsaksen
Junlor: Thomas Andersen
Gartner Mathles6ns mlndopokål
Aage Lysen, Gram

7,5 kg. 85 cm.
3,1 kg, 62 cm.

3,9 kg, 81 cm.
1,7 kg. 60 cm.



Vindere gt hjemmesidokonkurrence
August. Bent Nielsen, Vamdrup havørred 5,95k9 73,5 cm.
Sept. Henning S. Kristensen, Ribe havørred 5.9 kg 76 cm
Okt. Benny Meldgaard, Ribe havørred 7,5 k9.85 cm.
Lodtrækning om gavekort mellem indberettede fisk fra hjemmesi-
oen.
Vjndere blev: Erik Erbs og Carsten Andersen
DZ: Tak for god ro og orden.
Djrjgenten takkes for sin styring af generalfonlamlingen,
Derefter amerikansk lotteri og gule ærter

Referant Mads ømbjerg

NYT - NYT. NYT
Holger Sørensen - kassereren i
Sportsfiskerforening har fået ny
denne er :

Ribe
E-mailadresse og



Nyt fra DSF
(Uddrag fra et forbundsbestyrelsesmøde - Kort notits)

"Omkring tildeling af laksekvoter ser det nu ud til, at
Direktoratet er på vej ud af busken. Udspillet
imødeses."
Det er med spænding og afuentønde glæde, vi imødøser et udspil
omking laksekvoter. Men vt at jo mange som skal -,/ bør - /
måske bøf - / ikke bør tilgodeses ll Mmge torskø ige å grene,
lrvor laksen befinder sig pe forske ig lidspunftl og i varierendø
antal,
Al|efede nu, på dette ,id ge tldspunkt sporer man at spændlngan
begwd€r at indfinde sig. Vl er aom sagt mange forske ige partet I
Nbe åsystemet I
For et nævno de mang€ : Vester å konsordlet" Det frie fiskeri I
Ribe østarå og omkring Rlbø, Fæ eslorden vød Vaming,
S'€vnageryård stykket, Gr€v6n på Grcm Slot semt foreningeme
Alstuttet Samatuajdsu(tualgot for Rlbe åsystemet
I Cud ved hvor mange *, har sldstnævnte tage.' 3tg af el,lisked
,avl og udsetnlng. Sider' v, s,andsodg med avl har Samarbej&-
udvalgat bl.a, taget slg af rcstaure ng semt eft€ldet for at laksøn
akulle kunne rcNoducerc slg, - alt I samafteldø med torsk.lllg.
myndlghødor,
Så - udgn at foregrlbø beglv.nhedemes gang, så lmødøser vl en
Rvotøa d. ng med stor spandlng 12010, hvor laksøfrcdnlngen
ophørar ll
Defior her vt sea i korten6, at vl skulle have en fælles fangst-
stadsuk . I hvert titfælde for lorenlngeme i Sam.fuetdsudvatget I
tørate omgang. En fangststetlstik hvortll vl Indberell€r vorc
fangster at taks, og med tlden, også andre fangstør,Denne alde er
nu tllgæ,nge g. Gør Jer selv og Rib€ Sportstak€rtorenlng on
kæmpe tlenøste ved, allerede nu, at benytte dønn. hlemmeslde (
med tlden får vi et link til d.n.



Adressen er:
www. ri b e a a svste m et. d k

Det letteste er, at I selv prøver at sætte ier
ind i, hvordan fangsbtatistikken virker, samt
hvordan I loggerjer ind på denne. Hvis ikke
det lykkes første gang - prøv igen I
MedlEmmor, som ikke 6r i besiddelse af sn PC', bør alliers
sig med on, som har, og få ham til at skrive en evt. fangst
ind På sidsn' 

Formanden

Vilde ørreder klarer sig overraskende
g0dt otr". *.o,, o* 

^o*
29. maj 2OO9 kl. 04:O0
Oprindelige ønedbestande har ovsrlevet &tiers miljøødelæggelser og
udsætning af øn€der fra dambrug, Men samtidig er bestanden i vores
største vandløb gået tilbage, viser dna-analyser fta DTU Aqua.
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Ny fofskningsresultater fra DTU Aqua indeholder både en
solstrålehistorie og en nedslående beretning om de danske
ørredbestande.

Sammen med forskere fra Dalhousie University i Halifax, Canada har
dansk€ forskere anvendt dna-analyser af 60 år gamle ørredskæl og
sammenlignel dem med analyser af nutidige vilde fisk i vandløb langs
d6n jysk€ vestkyst.

Målet var at undersøge, hvordan miljøødelæggelsar og udsælning af
dambrugsørreder hår påvirket ørfedbsstandene genetisk

For professor Micha€l Møller Hansen, DTU Aqua er resultåtet på
samme tid nedslå€nde og overraskende positlvt.

,Den gode nyhed er, åt der fakti8k ef noget tilbagel På trods at at vi
har lavet en masse ødelæggelser med spæninger og ud8ætningor af
figk - så viser vores Enalysef, åt der stadig er en stor del åf de g6netisk
oprindolige bestande, som er bevaret. Der €r stadig stor biodiversitet,
m8n fler€ ai bestandene €r stærkt påvhkede af udsatte
dambrugsørreder, og der er stor forskel frå vandløb til vandløb,( siger
han,

Fo6k6rne har hafl 6t eneetående matedale til rådighed i form af gåml€
skæl fra Storå og Skjern A i nord til Ribe A i syd, og rosultåtet er netop
publiceret i det intemational€ tidsskrifl Molecular Ecology.
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Ribe A i top, Skjern A i bund
Analyserne vise,, at de. er stot forckel
på, hvor solide genetiske spor
dambrugsfiskene har sat sig i de
forskell ige vand øb. Solstrålehlstorien er
Ribe A, hvor den oprindelige bestand
med Michael Møller Hansens ord har
klarct sig 'forbløffende godt':

)På trods af at der i Ribe A blev sat
over en million dambrugsfisk ud i
' l990erne, så er der i dag kun '14
procent gener fra dambrugsfisk i den
nuværende bestand.(

De bækø$ed-stammer,som
dambrLrg har opdrættet i
mange g€nerationer, bliver
ikke længere udsat idanske
vandløb.

Siden 2006 er der kun udsat
yngel, som er afkom ai lokale
vildfisk. Samtidig ef
satsningen ifiskeplejen i dag
skiftet, så man fokuserer på at
forbedre levevilkårene for de
vilde bestande frem for på
udsætning.

Den nedslående histode er fra Skiern A, landets største
vandløbssystem, Aen er gået fra at have en af landets største vilde
bestande af ørreder til en ganske lille bestand. Genetikerne måler
dette som antal lisk, der giver deres gener videre til næste generation.
Jo færre fisk, des mere stiger risikoen for indavl og tab af variation,

I dag har Skjern A den mindste oprindelige bestand blandt de
undersøgte åer, med kun ca. '130 fisk som giver deres gener videre til
næste generation. Til sammenligning er der i Ribe Å tale om en
genetisk bestandsstØrrelse på ca. 600 fisk, hvilket er t€et på, hvad den
ville være under naturlige omstændigheder.

Samtidig består ikke mindre end 64 procent af den nuværende
genpulje i Skjern A af ørreder fra dambrugsstammer.

Dvores beregninger viser, hvordan små bestande påvirkes mere af
udsætninger end store bestande. Bestanden rSkjern A er blevet så
voldsomt påvirket, fordi bestanden af vilde figk allerede var knaekket
inden udsætningerne. Oprindeligt havde Skjem A, den største vilde
beetand, men siden blev bøtten vendt. Man fik ødelagt miljøet og
gydestederne i åen med spæringer og udretning åf åstrækninger, og
da bestanden gik ned, så forsøgte man at afhjælpe det ved at udsætte
opdrættedo fisk.(
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Gyder på forskellige
tidspunkter
Når de vilde bestande trods alt
har klaret sig så godt, som de har,
så skyldes det, at de er tilpassede
livet i deres h.iemvandløb, mens
dambrugsørrederne er tilpasset
helt andre forhold. Selv i Skjern A
findes der ca. ti procen: fisk, som
er helt oprindelige og ikke har en
dambrugsørred blandt deres
forfædre. Meget overraskende
viser det sig, al disse få
oprindelige øneder alle gyder
senere om vinteren end
hovedparlen af bestanden, som €r
blandet op med dambrugsørreder.

,Man har åvret på yl"i::i$iil':å:X"JJifiiifi'"
dambrugsønederne, så de gydår gener. d6rgør, al lokalevilde
tidligt på sæsonen. Når de er beslande klaler sig godt (Folo:
bleieisat ud ivandløbene, harde Lin€ Reoh)
typisk pafret 6ig med den del ef
de vilde fisk i åerne, som også er genetisk programmerede til at gyde
tidligt. Den del af den opdnd€ligo bestånd, som gydsr s€nere på
sæson€n, er derimod i mindre grad blevet opbland€t med
dambrugsøn€derne, Det €r dog en stakket frist, €ft€rhånden som d€r
bliver fler€ opblandede fisk og også gydEtidspunKeme bliver mere
sammenfaldends, så det bliver 6pændende at følge udviklingen
ftemover.(

Kortlægger forskellene
Michael Møller Hanssn og hans kolleger ved oTU Aqua i Silkeborg
arbejdsr nu vldere på at kortlægg€, hvad det €r tor genor, som gør' al
dambrugsfisk har klaret sig dårllgero i naturen end de oprindelige
bestande.



)Det er vigtigt at finde ud af, hvad det er
for gener, som gør, at de tokale vilde på videnskab,dk:
bestande klarer sig bedre end
Tremmede' fisk. Nogle at de gener, vi
har i kikkerten, har al gøre med 

udbrvder-fisk ovedever

bestande er helt uddøde. Samhdig kan
vi blive klogere på. om bestandene kan omsti e sig tit fremtidens
miljøændringer, såsom klimaforandringer. <

resislens mod sygdom og
temperatu.tole.ance. Den viden kan vi
bruge, når vi skal vætge fisk til at sætte
ud i vandløb, hvor de oprindelige

Derfor aatte
man ørreder ud

En million. Så
mange
dambrugsopdrætt
ede ønedef blev
sat ud i Ribe A i
løbet af goerne.
Og billedet er det
samme imange
andre danske åer,
hvor man siden
starten af 1900-
tallet og frem til for
få år siden har sat

Sunde fisk er kvalitetsfisk

Skibsylagt[uel koralrev

Forskern6 hår analyser€t 60 df ga'ni6 sk4lfra
of ieder (Foto Thomas Damm Als )

opdrætsfisk ud i stor stil for at styrke bestandene og sikre lystfiskere
fangst på krogen.

Udsætningerne blev ikke foretåget udon grund. I samme periode gik
be6tandsstørrelserne nemlig kfaftigt ned på grund af spærringer i
vandløbene og ødeleeggelse af ørredens gydeplqdser og levesteder.
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Siden har genetiske undersøgelser gjort os klog6fe. En bækørred
overfladen se forholdsvis ens ud, men dna-prøver afslører, at fiskere
varierer genetisk,

ørreder fra dambrugsstammer klarer sig markant dårligere i naturen
end de vilde bestande. Sætter man tilstrækkelig mange
dambrugsørreder ud ien vild bestand, kan de ikke desio mindre
ødelægge de vilde bestandes genetiskE egenskaber. Derfor
udsætter man i dag kun øneder, derer afl(om af vildfisk fra det lokale
område. Mest af alt satser man dog på Et restaurere de ød€lagte
vandløb, da det er den eneste langtidsholdbare løsning.

Den europæbke ørrcd eller havørred/bækørred

Den europæiske ørred, eller bæk-, sø- og havørreden, 6om den også
hedder, er en helt anden art end regnbueørred, som stammer tra
Nordamerika og alene bruges i opdræi.

Bak-, 8ø og havørred er samme art og bestand - de er bar€
forskellige økotyper. Det betyder, at de sagtens kån gyde med
hinanden og få alkom, der igen kan blive til de tre forskelligo
økotyper.

All€ tr€ deler d€ samme gydepladser og indledende opvækstpledser
i vandløbene. Der er fleEt hunner blandl havøned6r og flaat hanner
blandt bækøneder. For begges vedkommende oirka 75 proo€nt.
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Fangststatistik for 2008

EO
oo
N

g
Ø

(g
tt

x

N

7

E

N

a
I

F
F

s
@

N i I

lr E ! 4,,

t6



Havørred fordelt
åmdmqr.

apJil mal luni iuli augu
st

sept okt. i alt

Ftao3 a 12 17 11 59
G6ls å t7 16 5'1 t ' t 6 69 96 438
Ribe å ,l,l 14 15 20 ' t0 77
Hlortvad å 1 2 I 15 15 42 l0s
Samm. I 9 9 ' t8 45
i alt 25 24 79 '| 59 134 '| 30 177 728

Laks fordelt
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Størrelser
Havørreder cm Kg

Flads å 61,1r 2,84
Gels å 60,13 2,86

Rlbe å 60,15 2,44
Hjortvad å 61,'t9 3,02
Samm. 59,91 2,89

I alt 60,8,t 2,86
Genudsatte 52,22 2,12

Totalfan gst i kggsr I
Fangst i kg. Kg

Flade å 162
Gels å 1.244
Ribe å 219
Hjortvad å
9amm. 128
I alt 2.068

største havørred stør6te laks
19 stk over6,00 kg 39 over 8o cm,
4 stk over 8,00 kg 3 over 100 cm.

aller største laks 1 121 cm.

6tørste gedde ca,7,00 kg ca.l00cm

Genudsatte fisk
Bækørred
Godde

HavøJted
Regnbuer 20
Stalling 18
Laks 161
I alt 315

PS: Hsrtil kommer, at de ca, 40 medlEmmer, dor har udmaldt
sig, måske har fånger nogle få fisk, lfølge Futtone formEl
ekal en laks på l2l cm. Vej6 18 kg, For at få konfitåt .t,016.

Holgsr

Fultons formel = vægt i gram * 100/ længde3
Aftså 18000*1001'121o = 1,016 Hvilketerfint.
Havørreder skulle helst nå op på over 1,1

Holger
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Fiskekonkurrence
Ribe Sportsliskerforenings medlemmer
indbydes hermed til fiskekonkurrence i

foreningens vande fredag, lørdag og søndag
den 21., 22, o923. august 2009.

Tidsputrkt : Fiskekonkurrenc€n starter fredag den 2t. august kl. 21.00 og
sluttet søndag den 23. August kl. 14.00
Pris og tilmelding : Det er gratis at deltage i konkunencen, der kun er for
medlemmer afRibe Sportsfiskedorcning. Der er ingen tilrnelding - man går
bar€ l 8ang,
Fisk€vlud : Konkurrenc€n foregår i foreningens vande i Hjortvad 4 Flads å
(opshøms Harr€by Bro kun på sydsiden indtil Bikasseme) samt på A - styklet
i Cels, Flads og Ribe å. B€mærk, at fisk fanget på Gelsåsammenslutningens
vand, opstrøms Celsbro, ikke deltager i konkunencen,
HUSK - mor mÅ kun firke der, hvor mqd har fiskekort til i torvejel.
Base for konkurrencen : Dette er Kaltofwej nr. 2 ( K2 ),
Indvejnlng I Al indvejning foregår på K2, lndv€jningen er åb€n, som anført i
prograrnrnet Fisk kan yderligere indvejes, hvis der er konxro llant€r til stede på

Forylejnlng : Under konkurrencen kan der købes kaffe og rundstykker
lørdag og søndag kl, 7,30 - 9.00, Pølser og kartoffelsalat samt drikkevarer kan
køb€s under hele arrangomentet.
Præmieoverrækkelse : Uddeling afpræmi€r foregår på K2 søndag kl, ca,
14.15,
Præmier : Der er pokal til største præmieredo fisk. Desuden er der
sponserede grojpræmier til største havøned, stalling, bækømed og gedde samt
præmie til størst€ j un iorfangede fisk,
Overnatnlng i Undor konkunencen er det tilladt at opsætte telte på
toltpladsen i baghaven på K2.
Der kan hentes vand på K2, ligesom dor her kan benytteB toiletfaclliteter.
Parkering i Under konkurrencen er det tilladt at parkere på græs-arealet
vest for laden på K2,
Program for konkurrencen : Se efferfølgende side.
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Bestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer og andre besøgende diss€
dage. Der vil være alle tiders mulighed for 9n kombination af socialt samvæt
spætrdende fisk€ri samt masser afhygge, og forhåbentligt Iår vi nogle flotte
fisk at s€. Så riv et par dage ud af kalenderen og tåg ud i naturcIL men husk
telt, sovepose og fiskegr€j. Andet behøver du ikke.

l/I SES Bestyrelren

PROGRAM
Konkurr€ncestart Fredag 21. august KI.21.00
Indvejning fredag Kl .23.00-24.00
Indvejning lørdag Kl, 07.30-09.00
Indvejning søndag Kl, 7,30.9,00 Kl. 12.00-14.00
Kaffeogrundstykker/indvejning KI.12.00-14.00
Forplejning/indvejnin Kl. 13.00-16.00
Krejlermark€d (Køb, salg, bytte) Kl, 15.00-17.00
Fluekasteinstruklionv. instruktørKr, Kjær K!,23.00-24.00
Konkurrence slut.

Pokal- og præmieoverrækkelse Kl, 14.15
Hereffer afslutning og amerikansk loneri.

Lordag eftermiddrg.,,........

Ds vi ve.d, at fiskeri kan være ret Eå kræv€nde rent rysisk, har vi ig€n i år
indlagt €t p.r afslapningstimer lørdag oftermiddag fra kl, 13 - t6, Vi atholdor
ngmlig Krejlermrrked på K2, hvor du kan komme og sælg€ oller købe, som
du hsr lyst til. Tøm rygsæk og liskesksb for alt ovorflødigt og tag det med på
K'rojlermarked. Kom og gør an god hsndel. Du skal ikke tilmelde dig på
forhånd. Du kommer bare og findrr dig ot bord. Alt kan sælges og alt k.n
købes, lig€ fra kroge til fiskestnnger afcnhver alder og art. N,4 eller gammolt
- det er underordn€t. Kom - og lsd os få nogle hyggolige tirner ud afdet.
Dor bliver også mulighed for at pudse fluegrejet af under Kristian Kjærs
kyndige instruktion, Det foregår også lørdag eftermiddag fra kl. 15 - 17, hvof
Fluekost under alle formor ksn afprøves, Så vi håber på stort fremmøde
denne eftermiddag.
Hyggeligt samv€e. og fiskesnak en d€n en€ste garanti vi giv€r.
Forplejning kan købes under h€l€ snangemcnt€t.
Vi glæder os til at s€ og møde rigtigt mango mennesker, gamle som nyo
medlemmer samt andre, som bare vil besøge os. A116 er velkomne.
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Muligheden er også til stede for at møde d€ fl€ste fra bestyrelsen, og dermed
Iå en snak med bestyrelsesm€dlernmer, som man måske endnu ikke rigtigt
kender.

VI SES Bætyrelser

Fangster i foreningens vande i
forår og sommer

Det er absolut glædeligt når medlemmer indberetter fangster og gode
oplevelser. Det er altid en spore for endrc til at fr gnisten og komme af
st€d til åen. Denne form for spændende læsning trorjeg a1le nyder at
fordybe sig i.
Hemed vil vi hinge en stor TAK til medlemmer som sender en
beretning eller indberetter fangster
til undertegnede eller andre fra bestlrelsen.
På den måde er der altid nyt stof til fiskezuBEtragtninger,
Følgende er indkommet :

HEt BøRGE ............
vil geme dele en lin oplevelsc med jer/dig

Min kone ogjeg var en tur til Ribc å, Kfisti himmelfertsdag, i håb om rnlskc
at overliste en nyopstegen havøfied, cllcr on 6f de flotte bækørrgder som
findes i Ribe å. Vi fiskede begge med spinder, og da vi kom om til et sving
som jeg tidligere har fanget både laks og havørr€d i. foreslog jeg min lillo
kone Jj€tte, at fisk€ svinget og dot lillg stryg som også er der igonnem.
i allerførste kast fangede Jette on stålling pÅ 42cm, i næste kast fangcdo hun
on stalling mere, d€n var 40cm lang. hun v.r glad og stolt. dojligt at have on
hustru, som man kan delg fiske oplav€lserne og glæderne sammen med,

v€nlig hils€n Carl Quist

llej Børge.....,......
Samme dag om effermiddagen Klistihimmclfartsdag, tog min kon€ J€ttg og
jeg ud igen til Ribe å. Vi fangede begge, 2 stk. aborrer, som kom ud igsn do
de var for små. Pludselig mærkede jeg et kraftigt ryk i stangpn, og det var i
hvert f6ld ikke en lille abone.

2l



jeg kaldte på Jette som stod og fiskede 30 m. fra mig om at tage nettet med.
Kulne mærke det var en stor fisk, og pludselig shøg fisken 50 m. med lynets
fart op af åen. Jeg sprang efter den over stok og sten og høje brændenæller for
ikke at miste fisken.
Pludselig blev linen slap, og konen og jeg blev enige om at jeg nok havde
mistet den. Da linen igen blev stram og stangen bøjede helt ned i håndtaget.
nu strøg fisken den anden vej ned afåen 30 m. og væltede sig i overfladen og
slog med hov€d€t. nu kunne vi se det var €n stor laks.
Kom helt til at rysto på hændeme og Jette havde det bestemt ikke bedre hun
skulle jo nette laksen for mig. et kvarter senere forsøgte Jette at nette laksen
med det resultat at hun faldt i åen, .sikken dramatik.
Måtte fighte laksen med venstre hånd og trækk€ Jette op med højre hånd, men
da Jette var oppe igen smed hun sig friskt ned på knæ og fik laksen flot i
nelIeL
Efter et hurtigt billede kom fisken på hoved€t i åen igen, 7.250kg 97cm

VENLIG IIILSEN Carl Bent Quist

(Billeder ophængt på K2)

FraTommy Andersen, Skærbæk :

12. apnl 2009 : Havøned på 49 cn. fta Gels å.
Fra Stig Guldborg, Ribe :

27 . maj 2009 : Fanget havøned på 8 I cm. og 7,3 kg. i Ribe å på
wobler. (Billede ophæng på K2).

Fra Tommy Andersen, Skærbæk :

l ljuni 2009 : Kristian AndeNen (Junior),fanget en gedde på 80 cm, og
3,5 kg. på blink i Gelsåen.
Stort TILLYKKE fta redaktionen.(Tilmeldt juniorpokal€n)
12 , juni 2009 : Thomås Andersen ( Junior ) fang€t €n havøned på 69
cm,- og 3,5 kg. på wobler i Flads Å. Også stofi TILLYKKE fra
redaktionen. 1 Tilmeldr juniorpokalen .1
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Fra Henning V. Andersen, Løgumkloster :

lT.juni 2009 : Niclas Andersen, (Junior), fanget en havørred på 50 cm.
og 2,0 kg. på A - stykket i Cels å. Stort TILLYKKE fra redaktionen.
18. juli 2009 : Hendng V. Andersen fanget en havøned 80 cm. og 5,3
kg. på A - stykket i Gels å.
Havøreden blev fanget på flue om aftenen.

Tak for beretningerne.
Spørgsmålet er om de alle er kommet med, da der også kommer beretninger
til foreningens hjenmeside. Men fortsat KNÆK & BRÆK selv om vi
mangler meget vand i åemo endnu.

Redaldionen

Premieresamling den 4. April2009
Endelig oprandt den L April hvor fiskegrejet kunne blive afprøvet.
Men det er den første lørdag i april, hvor Ribe Sportsfiskorforening afholder
den efterhånden traditionsbundng Premiercsamling. Spænd€nde er dot også at
se, om der blivor fanget nogen fisk ?
I år blev der kun fanget ån havørr€d, Det var best',relsesmedlem Csrsten
Kruse Jensen som fangede en blank lillo havøn€d på 1,35 kg. Men d€t var den
første havørr€d, som blev tilmoldt vor hjemmeside i år, så den bliver
premieret mod on flaske Dr, Nielsen. STORT TILLYKKE.
Dagen var præget af godt vojr, men det kunne ik*e lokke medlemmer til
Promieresamling. Der kom ce. 15 ud ovor besD"relson ,- lidt skuff€nde I Men
Tek til de fremmødte.
Men hurnøret v.r højt ved de frernmødte og kaffen og rundstykkeme var godt
varm€. Vi havdo nogle hyggelige timer på K2 sammen mod den praglfulde
natut,
Dejligr at vi har Kaltoftvej 2 ( i daglig tale omtalt son K2 ).
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Flytning?
Husk at meddele ny adresse både til os og til DSF, hvis du flytter. I dag
var der hele 9 medlemmer fra vores kartotek, der havde fors-kellige -
adresser hos os og hos DSF, og det er meget bøvlet at finde ud af. 

r

Vandmangel.......
Ingen tvivl om at vi mangler vand i vore vandløb endda ret så meeet !
Men det gjorde de også på celsbro Dambrug i slutningen afjuni.

6n af vore opmærksomme medlemmer havde bemærket af næsten al
åens vand blev taget ind på darnbruget, med det resultat at der var en
kraftig strøm fra udløbet fia slambassineme os ud i aen,
Åens opgangsfisk bliver rihukker afdenne sGrke strøm og forsøger ar
gå op i åen ad den vej.

Esbjerg kommune blev kontaktet af foreningen og allerede samme dag
til aften meldte de tilbage.
De havde straks leageret på opkaldet, og var taget til Gelsbro Dambrug,
Det var et ulovligt forhold med vandindtaget, som var indrettet såledei
at der kunne tages mere vand ind på dambruget end der var tilladelse
til. Fofioldet blev krævet bragt i orden på stedet, hvilket blev
efferkommet.

Dejlig at vore myndigheder reagerer så hurtigt, og at vore medlemmer
€r opmærksomme,
Stor TAK til alle parter.
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Sol, sommer og varme , men ikke ret
meget nedbør !

Som overskrifter lyder, så har vi haff en formidabel sommer med
begrænset nedbørsmængde,
Det lyder måske mærkeligt, men området, vi bor i, har ikke Iå€t rct
meget nedbør, i hvert til fælde ikke set i forhold til det øvrige Danmark,
og heller ikke set i forhold trl hvad vi plejer at fi.
Vi, der går og fisker effer havøneder, kan ikke lide den lave vandstand,
og indtil rtu har denne været ret lav. Så fangsten af havøreder ha.r
været r€lativt begrænset, - indtil nu.
Efteråret kommer, - det ved vi, og regrcn kommer ogsÅ, - det håbel vi.
Hvad merc kan vi gøre end at håbe. Men vi fonøger alligevel, om der
ikke skulle være en enkelt fisk, sot! vil bide på krogen.
Om ikke andet så er det d€jligt, at vi har en stoNlået og pragtftrld natur
at færdes i.
Knæk & Bræk den resterende del af sæsonen' 

Fo"-"nd"o

Indlæg til fiskeRlBEtragtninger :
OPRAB tre formåndån for arbolde ved åsn.
Kærc mcdlystfisk€r€ vi har i foreningon en utrclig engagor€t og rktiv
b€gtyrllsc, som fortjencr stor ros for d€res indsats. B€rtyrels€n katr dog ikke
lave slt, det er derfor vigtigt,.t vi dor vil 'nyde'også cngang imellern vil
"yde". På goneralforsamlingen, hvor j€g pA egen opfordring blev valgt tll
formand for arbejde vod åen, opfordrode jcg til, at medlornmrme meldh sig til
arbejde vod åon. Jeg hsvdo den teori , at dor i medlenskrodsen var mange
eff€rlønnarc 6om mig sclv, der havde god tid på hverdagc til st toge €n tøm .
D€r er nig bek€ndt ikl(e nogen som har ncldt sig. Vi har cll€]s haft et forå.
og forsornmer , hvor del var let at ferd€s v€d åen , Jeg sk8l hgrmod opfordrg
tilot nan nelder sig und€r fanem€, Bevi kan hav€ ethold klar,om ik*a før
såtil næste sæson , tilmelding til formandcn allor undertagnode .
Med vonfig hilsen Henning Steen Kristensen Tlf,20695125

Mail.hsk-handel
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Generalforsamlingsforslag blev
enstemmigt vedtaget !

Besqrelsens forslag til forfuets generalforsamling fik en virkelig god
modtagelse blardt medlenmeme. Resultatet blev nemlig enstemmigt
vedtaget.
Næ\,'nte forslag indgår i Ribe Sportsfiskerforcnings vedtægter som et
n)4 punld $ 3 stk. Ct.

FoNlaget lød : Anta et øJ"Jtshende i Ribe
Sportsfrs ketjorcning aleørcs øf besttrelsen
under hensl tilfisketryk, Antallet af
fakende oplyses tf bestyeken ved hvert
åN generulforsamltng.
Antal frskende på A-stykket udgorcs stadig
øf de 3 50 aftclennitets- mæsslgt ældcte
medlemmer.

Grundlaget for forslaget var at kunn€ regulere fisketryktriet, hvis Ribe
Sportsfiskerforening fik tildeh en eller laksekote på et eller andet
tidspunkt i fremtid€n. Bestlrels€ns holdning er også, at de trofaste
medlemrner foreningen har haft gennem d€ mange år, laksen har vælet
fredet, også skal have lov til at opleve laksens delvise ftigivels€ uden at
fi sketrykket eksplodercr.
Der skal være mulighed for at prøve
ftemtiden.

HUSK:
Den opbakning du giver din forenlngs bestyrelse blandt andet ved
al møde op til arrangemetrter o. lign,, erlig med den €ngagem€nt
og ildhu, som du bliver mødt mcd fra denne.
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Vi har modtaget!
Hej Børge

Som du jo måske har hørt så er der en flok 'Storfangeme" der geme vil
prøve at arrangere fiskekonkurence i Vesteråen, det finde.jeg fint, så
der er bestemt at det køer lødag den l2l9 fra kl 5 til 17.

Præmiepuljen er ø I 5000 kr. indtil vid€re, der fiskes kun havørred,
deftagels€ i konkurrencen koster 50 kr, fof medlemmer afkonsortiet,
for ikke medlemmet kommer der så et konkunencedagkort til 130 kr.
dette kort giver adgang til fiskeri på samme stlæk som medlemskort.

Storångeme og jeg har bestemt at oveGkuddet fra konkunencen skal
gå til Dansk Laksefond, alle indtægter på dagen både dagkon og
deltag€r kort gfu til dette.

Yderlig oplysning kan ses pA www.ribe-vesteraa.dk

Konkunenc€ns indvejningsteh står hos Ribe Jagt og Fiskeri, der udover
at vær€ storsponser også er behjælpelig med indsamling af prærnier,

Kolkurrenc€ tel€fon er 24258017 hvis der q spørgsmåI, eller mail
temeS@stofanet.dk

Venlig hilsen
Gert Mikkeken

P1t : Drt var lkkc muliSt at kople.e den flotte konkurrenc.plakat

TABT / FUNDEI
Jtrgen Hamrn ?? (Vl har 2 dci hed&. drt $mme) har tabt sln
Stargspids ved Stavn4er .llcr på A - stykkct'
Hcnvendelre tll Henr{k ell€r Brrge
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