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Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening    

Formand 
Børge Riis 

Rylevænget 4,  
6760 Ribe 

briisribe@stofanet.dk 75410759 

Kasserer 
Elsebeth Andersen 

Kløjingvej 18 
6240 Løgumkloster 

elsebeth-v-
andersen@mail.dk 

28100914 

Næstformand 
Henrik Axelsen 

Jasminparken 6,  
6760 Ribe               

hca@post5.tele.dk 75423729 
23201529 

Bestyrelsesmedlem 
Anton Schmidt 

Tvedgade 5,  
6760 Ribe 

easchmidt@stofanet.
dk 

75423712 

Bestyrelsesmedlem 
Erik Erbs 

Margrethevej 20, 
6500 Vojens 

e.erbs@webspeed.dk 23238129 

Bestyrelsesmedlem 
Henning V. Andersen 

Kløjingvej 18,  
6240 Løgumkloster 

elsebeth-v-
andersen@mail.dk 

74834618 

Bestyrelsesmedlem 
Niels Faddersbøll 

Haderslevvej 103,  
6760 Ribe 

nifmbp@os.dk 40238824 

Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Frost 

Ribevej 78, Sdr. 
Hygum, 6630 
Rødding 

jorgen@anatomic-
sitt.dk 

28113974 

1. Suppleant 
Simon Riis 

Gråbrødregade 10, 
6760 Ribe 

sjr@teliamail.dk 31502602 

2. Suppleant 
Jan Møller Pedersen 

Gyvelparken 52,  
6760 Ribe 

seatrout@stofanet.dk 75445236 

3. Suppleant 
Finn Dahlin 

Gammelby Strandvej 
6, 6700 Esbjerg 

fdahlin@live.dk 4063 3616 

 

Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening 

Henvendelse rettes til formændene som er understreget 
Vandpleje  Niels Faddersbøll, Jan Møller Pedersen,  
Elfiske og materiel Henrik Axelsen 
Bladudvalget  Niels Faddersbøll, Finn Dahlin  
Hjemmeside  Henrik Axelsen 
PR  Simon Riis 
Kontraktudvalget Børge Riis,   
Arbejde ved åen Henning V. Andersen  
Udlejning K2  Jørgen Frost, tlf. tid onsdag 18.00 – 20.00,  
Pokaler  Børge Riis 
Tabte/fundne ting Jørgen Frost 
Juniorafdeling  vakant 
Indvejning af fisk Børge Riis  
 

Kontrollører ved åen  

(Henvendelse til opsynskoordinator John Schmidt tlf. 42 28 20 38) 
John Schmidt,        Granly 46,  6760 Ribe   
Bent Nissen,          Spangsbjerg Møllevej 139, 6705 Esbjerg Ø 
Knud Erik Jensen, Tornskadevænget 5, 6760 Ribe 
Finn Kruse Jensen,  Rosengade 60,   6600 Vejen 
Tommy Andersen Algade 46  6780 Skærbæk 
 

fiskeRIBEtragtninger 

Eftertryk tilladt ved angivelse af kilde 
Redaktion: Niels Faddersbøll og bladudvalget 
Deadline for næste fiskeRIBEtragtninger er 15. maj 2012 
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Leder: 

Af: Formand Børge Riis 

 

Der kommer i år nye regler for Laksefiskeri i de vestvendte åer. Det 

er sådan, at hvis man ikke deltager aktivt i restaureringsarbejdet - så 

er der heller ingen laksekvote!! Sådan er reglerne. Så kan man tage 

dem eller lade være. Reglerne er bare sådan. 

 

Vi var til et møde i Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet, hvor 

reglerne blev stukket ud, og der var ingen tvivl: Man mente, det man 

sagde!! 

Så vil vi laksefiskeriet i Ribe Sportsfiskerforening, så skal vi bevise, at 

vi har deltaget i aktiv fiskepleje i vort vandsystem.  

Vi beklager, det man sagde, men man mente det virkelig. 

 

Hvad skyldes så dette?  Den nye Fiskerilov!! Som svar på 

ansøgningen fra Samarbejdsudvalget til NaturErhvervsstyrelsen 

skriver man kort og godt, at man ikke ser sig i stand til at opfylde 

vore ønsker, da vi ikke har opfyldt vore forpligtigelser (bemærkning 

til den ny Fiskerilov), mht. vandløbsrestaurering/ fiskepleje. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 10. marts 2012 
Af bestyrelsen 

 

Hermed indkaldes til RSF’s årlige generalforsamling som finder sted  

 

Lørdag d. 10. marts 2012 

i Ribe Mark Forsamlingshus, Koldingvej 5, 6760 Ribe. 

 

Dagsorden efter vedtægterne:  

1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens beretning. Regnskab udleveres på dagen. 

5. Indkomne forslag. (Se afsnit nedenfor efter dagens program). 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   

På valg er:  

- Jørgen Frost – modtager genvalg 

- Henning V. Andersen – modtager ikke genvalg, bestyrelsen 

foreslår at Finn Dahlin overtager 

- Niels Faddersbøll – trækker sig pga. manglende tid, bestyrelsen 

foreslår at Simon Riis overtager 

- Jan Møller Petersen foreslås til 1. suppleant 

- Elsebeth Andersen (foreningskasserer) foreslås optaget i 

bestyrelsen som derved udvides til 8 medlemmer (jfr. senere 

forslag til vedtægtsændringer) 

- Til erstatning af oprykkede suppleanter skal vælges ny 2. og 3. 

suppleant 

7. Eventuelt.  

 

 

 

Vanen tro varmer vi op fra morgenstunden med kaffe, rundstykker og 

kammeratligt samvær - og slutter af med gule ærter som foreningen 

er vært ved.  

 

Der vil være salg af øl, vand, små skarpe, pølser og brød mv., så 

ingen kommer til at vansmægte.  

 

Vi sætter borde op til krejlermarked, så medbring ting fra gemmerne 

som måske trænger til ”adresseforandring” – det kan jo nemt 

Program for generalforsamlingen 10. marts 2012 
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tænkes, at andre finder dem så interessante at de endda vil give et 

par håndører for dem.  

 

Der bliver også vist fiskefilm og lavet amerikansk lotteri, så der er 

lagt op til en traditionsrig og hyggelig dag.  

 

Vi medbringer også ”laminator” og kassererstempel, så du kan få 

pakket dit medlemskort behørigt ind.  

 

Kom og giv dit bidrag til at gøre dagen hyggelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

 

09.00 – 12.00 Krejlermarked, kaffe og rundstykker. 

Laminering / stempling af medlemskort. 

11.00 – 13.30 Fiskefilm i baglokalet. 

14.00 – 

ca.17.00 

Ordinær generalforsamling (efterfølgende punkter 

afhænger af hvornår generalforsamlingen slutter) 

Ca. 17.00 Pokaloverrækkelse 

Ca. 17.15 Amerikansk lotteri 

Ca. 17.45 Gule ærter og hyggeligt samvær 
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Godt to år er gået siden Holger sagde farvel. 

 

Intet er blevet det samme siden da! Selv om vi bruger Elsebeth så 

meget, som vi kan, og vi er meget glade for at hun ”i det hele taget 

gider”. Men Elsebeth: Du skal vide, hvor meget vi værdsætter det 

arbejde, du udfører. 

 

Året er gået med laks, laks, laks og atter laks. Jeg synes, der er gået 

en uendelig masse tid med, at fokusere på disse laks. Lakseregler er 

dukket op, der er skrevet op ad vægge ned ad stolper om dette 

fænomen. Jeg kalder det et fænomen, fordi jeg mener det er et 

fænomen. Det er trods alt ikke andet end laks, men det har fået hele 

den vestlige lystfiskerverden til at gå i selvsving.  

 

Bestyrelsesmøder. 

Siden sidst har vi afholdt 9 bestyrelsesmøder. Der ud over har vi 

afholdt udvalgsmøder, møder i Samarbejdsudvalget for Ribe Å 

systemet, møder i Gelsåsammenslutningen af 1976, møder med vore 

kontrollører osv. Kort sagt der har været en god dialog. 

 

Medlemstal og økonomi. 

Som sidste år. Men krisen kradser endnu og mærkes stadig blandt 

vore medlemmer. 

Men alligevel har vi lov til at være tilfredse. Et rimeligt år rent 

økonomisk set.  

 

Kontingent. 

Som I sikkert har opdaget, så er vort kontingent steget med 

inflationsraten på Nettopristallet. 

Det er den rate, vi skal indeksregulere med, på de kontrakter som vi 

indeksregulerer.  

Huslejen stiger jo også, ligesom vand, kloak, el og alt andet stiger. 

Derfor har vi været nødt til at hæve kontingentet efter at det har 

været uforandret i flere år.  

 

fiskeRIBEtragtninger 

Også i 2011 udsendte vi to numre. Her i 2012 er vi gået på nettet og 

har bragt det første nummer i rækken. 

Formandens beretning for året 2011 

Af Børge Riis 
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Vi sparer penge – og en masse arbejde - ved at sende bladet som E-

post og lægge det på hjemmesiden i stedet for at bruge postvæsenet.  

 

RSF`s hjemmeside 

Siden opdateres til stadighed. Der bliver lavet mange ting. Bl.a. 

fangstindberetninger og lakseregler og sidst er vort medlemsblad lagt 

ind. 

Men - vi mangler stadigvæk noget. Bestyrelsen pusler med en 

modernisering af hjemmesiden med nyt layout og omstrukturering og 

ændring af indholdet. Idéer er velkomne.  

 

RSF`s Nyhedsmail. 

Ikke udsendt mails i år.  

 

Fiskerikontrol. 

I 2011 var vore kontrollører på ca. 25 kontrolture og i alt blev 40 

personer kontrolleret. Ingen tvivl om at dette har en stor værdi. Der 

blev ikke uddelt nogen girokort  -  flot. 

 

Juniorarbejdet. 

Her i vinter har der ikke foregået nogen former for juniorarbejde, da 

vore juniorledere er rejst udenbys for at studere.  

Vi har haft forsøgt med klubaftener – også for juniorer, men der har 

ikke været tilslutning til dem. Der har ganske enkelt været for langt 

for juniorerne at transportere sig, da de bor spredt over hele 

landsdelen. 

 

Kaltoftvej 2 - Arbejde ved åerne. 

Kaltoftvej 2 fik den store tur i 2011. Vintrene er hårde ved et 

gammelt hus af den kaliber. 

Som sagt så skal huset have samme tur igen til næste år. Udenom 

passer Morten græsset og det holder han flot. Men vi kan altid bruge 

mandskab. 

Arbejde ved åerne kræver sine folk, men heldigvis har vi folk som 

Magne og andre hjælpere til at klare dette problem. Magne ordnede 

broerne, mens andre ordnede de ting som pressede sig på. 

Pladserne er der styr på. 

 

Kontraktarbejdet. 

Der går faktisk ikke et år, hvor der ikke skal fornys kontrakter. Så 

atter i år skal vi i ”sadlen” og ud at forny. Det er primært ved Gelså, 

det foregår. 
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Vandpleje. 

Der er ikke sket noget i 2011 med spærringerne i Ribe å systemet. 

Det gør der forhåbentligt i 2012. På en måde er jeg ked af at give 

mig af med at spå, men på den anden side forventer man også,  at 

jeg gør det.  

Men ellers er der ikke sket noget i åsystemet i 2011, - vi har ventet 

på at spærringerne blev sløjfet!! 

Niels Faddersbøll  har varetaget vandplejen – og redaktørposten på 

fiskeRIBEtragtninger, men føler ikke, han har tid, hvorfor han afgiver 

det igen og træder ud af bestyrelsen - det er vi kede af.  Stor TAK til 

Niels for, hvad han har gjort.   

 

DSF kongres. 

Det er i år vi skal til kongres.  

Jeg synes altid, det har stor værdi, at vi kommer og deltager. Men 

det kan jeg forstå, at andre ikke gør.  

 

Gelsåsammenslutningen. 

Der har været afholdt div. bestyrelses – og kontrolmøder med 

kontrollører samt generalforsamling, hvor man igen drøftede den 

manglende fjernelse af åsystemets spærringer. 

Vi er to mand fra RSF`s bestyrelse, som deltager i dette arbejde. 

 

Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet. 

Vi har kun diskuteret laks, lakseregler samt hvordan vi får 

spærringerne fjernet fra åsystemet.   

Jeg vil ikke komme med nogle regler her. Men vi har at gøre med en 

havørred å, men det er der jo divergerende meninger om. Vi skal jo 

åbenbart fange laks. 

Der har været stor diskussion (for ikke at sige strid) omkring 

laksereglerne og vi har brugt megen tid på dette emne gennem året. 

Indrapporteringerne mht. laksefangster forløb efter planen, og i år 

(2012) kræver man også at indberetning af havørredfangster gøres 

obligatorisk fra 2013.  

Fælles regler foreningerne imellem er også i høj kurs - hvis så bare 

man vil efterleve, dem som vedtages. 

Fra 2012 indfører Fiskeridirektoratet fælles fiskeregler for alle 

vestvendte åer, på trods af deres forskellighed. I skrivende stund er 

de endnu ikke endeligt vedtagne.  
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Sæsonen 2011 og de arrangementer vi afholdt. 

Året  2011 - en helt igennem dejlig sæson, hvor jeg mindes 

fiskekonkurrencen, hvor vi så hvordan åen steg og  steg. Vor 

laksekvote blev fisket op. Af arrangementer afholdt vi de sædvanlige 

uden undtagelse. Rimeligt godt fremmøde – men godt humør. 

 

Afslutning. 

Stor TAK for godt samarbejde skal lyde til alle som Ribe 

Sportsfiskerforening har haft forbindelse med  i årets løb. Jeg håber, 

at dette må fortsætte i 2012 og årene fremover. 

 

Tak til RSF`s bestyrelse, afgående bestyrelsesmedlemmer, 

kontrollører, elfiske- og udsætningsfolk, lodsejere samt alle vore 

trofaste og uundværlige hjælpere for et godt og særdeles positivt  

samarbejde. 

 

Endelig en stor tak til foreningens trofaste medlemmer og sponsorer, 

som fortsat bakker op om foreningen. 

 

Jeg håber, dette må fortsætte i årene fremover.  

 

KNÆK & BRÆK i 2012  

Børge Riis (Formand) 
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LOVE & VEDTÆGTER FOR RIBE SPORTSFISKERFORENING 
Af bestyrelsen 

 

§ 1. Foreningens navn. 

Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens 

hjemsted er Ribe. 

  

§ 2. Foreningens formål. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at 

fremskaffe fiskevand, sikre medlemmerne adgang til disse samt at 

ophjælpe fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande. 

  

§ 3.  Foreningens medlemmer. 

A.  Alle kan søge optagelse i foreningen. Kun medlemmer med fast 

bopælsadresse i Danmark er valgbare til bestyrelsen og kan opnå A-

medlems status. 

 

B.  Ansøgning om medlemskab skal ske til foreningens kasserer.  

 

C.  Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst 

medlemskort. På Ribe å, Gels å samt Flads å stykket fra Harreby Bro 

til Sammenløbet mellem Gels å og Flads å dog kun A-medlemskort 

(de 350 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer). 

 

C1  Antallet af fiskende i Ribe Sportsfiskerforening afgøres af 

bestyrelsen under hensyn til fisketryk. Antallet af fiskende oplyses af 

bestyrelsen ved hvert års generalforsamling. 

Antal fiskende på A-stykket udgøres stadig af de 350 

anciennitetsmæssigt ældste medlemmer. 

 

D.  Medlemskortet giver kun ret til fiskeri med èn stang ad gangen. 

 

E.  Medlemskortet giver ret til at kontrollere andre fiskende. 

 

F.  Enhver fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og sportslig 

opførsel. 

 

G.  Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen med 

omgående virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første 

ordinære generalforsamling. 

 

H.  Intet medlem må til egen fordel eje/leje fiskevand, hvori  
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foreningen har interesse. Det er ikke tilladt foreningens medlemmer 

at anvende eller røgte ruser eller andet selvfiskende redskab i vande, 

som er underlagt Ribe Sportsfiskerforening eller andre foreninger 

tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund. Dette gælder dog ikke 

lodsejere. 

 

I.  Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra og med 1. 

april og til og med 31. oktober. For Gelsåsammenslutningens 

fiskevand gælder Gelsåsammenslutningens til enhver tid gældende 

fredningsbestemmelser. (Se medlemskort og medlemsblad.) 

 

J.  Bestyrelsen fastsætter mindstemål samt fangstantal for Ribe 

Sportsfiskerforenings vande. Vedr. mindstemål m.v. henvises til 

medlemskortets bagside. Alle fangede fisk, der ikke hjemtages, skal 

straks efter fangsten skånsomt genudsættes, så vidt muligt i levende 

tilstand. 

 

K. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med 

regnorm eller kunstigt agn. Det er således ikke tilladt at fiske med f. 

eks. maddiker, rejer, sildestrimler og lignende.  

 

L.  Brug af fangstkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og med 

30. april. 

M.  Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af 

generalforsamlingen. Kontingentmæssigt ligestilles fremtidige 

æresmedlemmer med bestyrelsesmedlemmer. 

 

N. Der må i Ribe Sportsfiskerforrenings vande ikke benyttes orm til 

fiskeri i perioden 1/10 til 31/10. 

  

§ 4. Foreningens indtægter. 

A.  Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Det reviderede regnskab skal 

forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

 

B.  Prisen på medlemskort fastsættes af bestyrelsen. 

 

C.  Ved modtagelse af det første A-medlemskort, skal der ud over 

kortets pris, betales indskud, der udgør 400 kr. Dette indskud 

tilbagebetales aldrig. 

 

D.  For juniorer under 18 år betales nedsat kontingent. For børn 

under 12 år er fiskeriet gratis (gælder også nabobørn og børnebørn),  
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når de følges med et seniormedlem. kalenderåret er retningsgivende 

for, om man er junior eller senior. 

 

E.  Betales kontingentet ikke til foreningens kasserer senest 1. 

februar, betragtes medlemskabet som ophørt (udmeldt). 

  

§ 5. Foreningens bestyrelse. 

A.  Foreningens leder er formanden 

 

B.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælges af 

generalforsamlingen og afgår efter tur med 2 hvert år. Formand og 

kasserer bør ikke være på valg samme år. Bestyrelsen kan vælge en 

kasserer udenfor bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 

bestyrelsessuppleanter. Disse er på valg efter tur hvert andet år og 

deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Såfremt en 

suppleant indtræder i bestyrelsen, er han på valg det år, hvor den, 

han erstatter, skulle have været på valg. Såfremt en suppleant bliver 

bestyrelsesmedlem kan bestyrelsen indkalde den, der ved 

suppleantvalget fik flest stemmer uden at blive valgt. Følgelig skal 

der ved suppleantvalg altid opstilles mindst en mere end der skal 

vælges. 

 

C.  Revision foretages af en anerkendt revisor, der også opstiller 

regnskabet. 

 

D.  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal så 

vidt muligt bo i Ribe. 

 

E.  Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes i 

Ribe. 

 

F.  Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger ret til at afgive sin stemme. Ved stemmelighed 

træffer formanden afgørelsen (undtagen ved valg). 

  

§ 6.  Foreningens generalforsamling. 

A.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

B.  Generalforsamlingen skal indvarsles senest 8 dage forud, skriftlig i 

medlemsbladet "fiskeRIBEtragtninger" til alle medlemmer.  
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C.  Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest 

medio marts. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen 

skal være formanden i hænde senest 1. januar samme år. Såvel ved 

ordinær- som ved ekstraordinær generalforsamling  skal forslag 

sendes sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Kun 

forslag der har været offentliggjort i "fiskeRIBEbetragtninger" kan 

vedtages.  

 

D.   Indvarsling til ordinær generalforsamling skal indeholde denne 

dagsorden: 

1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens beretning. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Her skal navnene 

på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses, 

samt om disse modtager genvalg. Er et foreslået medlem ikke til 

stede, skal skriftlig accept foreligge. 

7. Eventuelt. 

 

E.   Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde 

dagsorden og en begrundelse for indvarslingen. 

F.  Følgende kan gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær 

generalforsamling: 

     1. Bestyrelsen. 

     2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. 

     3. Mindst 35 af foreningens medlemmer. 

 

G.  En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 

det fremmødte antal medlemmer.  

 

H. Til almindelig vedtagelse kræves almindeligt flertal. Ændring af 

love kan kun ske på en generalforsamling og kræver 3/5 (60%) af de 

afgivne stemmer. Ved ændring af § 3 stykke C. har kun medlemmer 

med A-medlemskort stemmeret. 

 

I.   Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.  

 

J.   Såfremt èt medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. 
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§ 7.  Foreningens opløsning. 

A.  Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en 

ordinær generalforsamling og efter ca. 3 ugers forløb på en 

ekstraordinær generalforsamling. 
 

B.   På begge disse generalforsamlinger kræves vedtagelse med 

mindst 3/4 (75%) af alle afgivne stemmer.  

 

C.   Ved opløsning skal bestyrelsen, på den ordinære 

generalforsamling, komme med forslag til anvendelse af foreningens 

ejendele og midler.  

 

D.   Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære 

generalforsamling skal påtage sig fordelingen af foreningens ejendele 

og midler. 

  

Lovene er oprindelig vedtaget i 1941, senere ændringer er påført. 

  

   

Ribe, marts 2010 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

Forslag til afstemning på generalforsamlingen 
 

1 (stillet af Niels Michaelsen): 

§ 3 L: Slettes fra vedtægterne.  

Nuværende tekst: ” Brug af fangstkrog er forbudt fra sæsonens 

begyndelse til og med 30. april.”  

 

2 (stillet af Niels Michaelsen): 

§ 3 N: Slettes fra vedtægterne.  

Nuværende tekst: ”Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande ikke 

benyttes orm til fiskeri i perioden 1/10 til 31/10.” 

 

3 (stillet af bestyrelsen): 

Såfremt vadehavsbekendtgørelsens bestemmelser om fiskeregler ikke 

er endeligt vedtagne, skal der stemmes om brug af modtageløse 

kroge. Det var en undtagelse, at vi i 2011 havde held til at stadig at 

benytte kroge med modhager. Vi kan fratages laksekvoten, hvis vi 
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gør det i 2012 og frem. Der henvises til kammeradvokatens udtalelse 

i forbindelse med Storå-sagen som præciserer, at samarbejds-

udvalget for et åsystem har ret til at fastsætte fælles fiskeregler, der 

skal overholdes som betingelse for at få del i laksekvoten. Vi mener 

ikke, at RSF har ressourcer til at gå imod kammeradvokatens 

udtalelser. Beslutningen i 2011 om ikke at følge Samarbejdsudvalget 

for Ribe Å systemets fælles fiskeregler har medført en betydelig 

ekstra arbejdsbelastning på RSF’s bestyrelse, særligt formand og 

næstformand.  

Forslag til formulering af tilføjelse (samme ordlyd som det der blev 

stemt om i 2011): 

”Der må kun fiskes med modhageløse kroge i alle RSF vande. Dvs. 

modhager forbydes. Dette gælder enhver form for fiskeri (flue, spin, 

wobler, orm, ……..). Enten skal krogen fra fabrikken være 

modhageløs, eller også skal modhagen inden brug klemmes ned eller 

slibes bort. ”  

 

4 (stillet af bestyrelsen): 

§ 5 B: Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 3 suppleanter. Hvert 

bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år. Herefter fortsætter teksten 

i § 5 uændret.  

Nuværende tekst der erstattes:  

”Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælges af 

generalforsamlingen og afgår efter tur med 2 hvert år.” 

 

Begrundelsen for ændringen er, at der er mange opgaver der skal 

løses af bestyrelsen, og dermed behov for flere hænder og hoveder.  

Bestyrelsen har de facto været udvidet med et medlem siden 

Elsebeth trådte til som kasserer uden for bestyrelsen. Det er egentlig 

dette forhold der formaliseres med vedtægtsændringen.   

 

Bestyrelsen vil i løbet af 2012, når Fiskeridirektoratets fælles 

fiskeregler for vestvendte vandløb er endeligt vedtagne og meldt ud, 

hyre en advokat til at gennemgå RSF’s vedtægter.  

 

Til generalforsamlingen i 2013 vil bestyrelsen fremlægge forslag til 

nye vedtægter med en moderne og konsistent formulering, 

reviderede regler vedrørende afstemninger på generalforsamlinger 

(så tvivl om udfald undgås) og fiskeregler som er tilpassede de nye 

bestemmelser for vestvendte vandløb som vi får bestemt af 

myndighederne.  
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Hvor blev fangstrapporterne af? 
Af Niels Faddersbøll 

 

Foreningens fangststatistik for 2011 kan desværre ikke 

offentliggøres. Det er der en ret enkel forklaring på, nemlig, at vi kun 

har modtaget ca. 25 % af de tilbagemeldinger vi skulle have haft.  

 

Vi har, efter lang tids pres fra foreningens medlemmer, indført 

mulighed for betaling via netbank – og det har rigtig mange benyttet 

sig af, i alt omkring 350 personer. Af disse har kun 60 benyttet vores 

hjemmeside til fangstindberetning!  

 

Det er trist og naturligvis helt uacceptabelt, især på baggrund af, at 

svarprocenten hidtil har ligget omkring de 95 %.  

 

Retfærdigvis for alle de som ikke har indberettet rettidigt skal siges, 

at indberetningsmodulet på hjemmesiden kom ret sent i funktion, så 

nogen kan måske have oplevet at forsøge at indberette forgæves.  

 

Det tager vi i bestyrelsen konsekvensen af og  

 

forlænger indberetningsfristen for 2011 til 31. marts 2012.  

 

Indberetningsmodulet på hjemmesiden fungerer let og bekvemt – og 

det kan bruges til løbende at registrere sine fangster. Det er endda så 

velfungerende, at RSF som den eneste forening i SU – Ribe Å har fået 

det godkendt til officiel fangststatistik som kræves fra DTU Aqua og 

Fiskeridirektoratet fremover.  

 

Altså: kom til tasterne og indberet din fangst inden udgangen af 

marts! Det vil gøre livet noget lettere for kasserer og for bestyrelsen 

– og du vil spare rykkergebyret på 200,- kr.!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra og med 2012 er det et krav fra Fiskeridirektoratet, at 

foreningernes fangststatistikker er indsendt inden årsskiftet.  
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Debatindlæg. Ingen orm i oktober – hvorfor nu det? 
Af Niels Michaelsen 

 

Jeg må indrømme, at jeg blev lidt forstemt, da jeg læste 

fiskeRIBEtragtninger nr. 2 - juni 2011, og nærlæste referatet fra 

generalforsamlingen i marts 2011. Her er jeg faldet over en 

generalforsamlingsbeslutning, der undrer mig meget, og som jeg 

bestemt ikke er enig i. Nemlig forbuddet mod ormefiskeri i oktober 

måned. 

  

At begynde at forbyde enkelte fiskemetoder i enkelte perioder er ikke 

en holdbar løsning. Jeg gætter (var desværre forhindret i at deltage i 

generalforsamlingen) på, at forslaget blev fremsat (og vedtaget) på 

baggrund af én enkelt ormefisker som løb ind i en stime laks og 

fangede 3 (tror jeg det var). Hvad nu hvis det have været en spinne- 

eller fluefisker? Skulle vi så have forbudt dette fiskeri? Jeg har da selv 

været heldig at fange 3 havørrede på samme dag (og tabte 3 

yderlige) – dette var på spin i august. Skal vi så forbyde spin i 

august?  

NEJ, det skal vi ikke! Vi skal give den enkelte fisker mulighed for at 

dyrke det fiskeri som vedkommende har lyst til. RSF’s vedtægter skal 

ikke lægge en begrænsning på dette. Det er en glidebane at indføre 

regler for at stoppe enkelte uheldige episoder.  

Det må alt andet lige være at foretrække, at vi fisker med frihed 

under ansvar. Hvis enkelte personer ikke kan håndtere friheden, så 

må man snakke alvorligt med dem, og ikke kollektivt ’straffe’ resten.  

Vi kan jo også forbyde fluefiskeri nu da stallingen er blevet fredet. 

Det er nok begrænset, hvad der fanges af stalling på spin og orm – 

hvorimod fluefiskeren har rigtig gode chancer. Eller hvad med at 

forbyde wobler – de fleste af dem har 2*3 kroge – dvs. 6 kroge der 

kan være temmelige besværlige at få ud af munden på en sulten fisk! 

Vi kan også forbyde fletliner, da de holder ’evigt’ i naturen, når vi 

mister dem. Eller hvad med fangstnet med snor og knuder – så der 

kun må benyttes dem af gummi, eller hvad med...... 

Nej, nej nej - stop alle disse forbud! 

  

Min pointe er, at disse forbud skal fjernes. Stod det til mig, så måtte 

vi gerne bruge gaf og fiske med orm (og gerne på modhageløse 

kroge) hele sæsonen. 

 

Mvh Niels Michaelsen   
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Svar på Niels Michaelsens indlæg  
Af Finn Dahlin 

 

Hej Niels 

 

Det følgende er kun udtryk for mine egne private holdninger til 

emnerne du her bringer op: 

Som du jo rigtigt bemærker, er jeg absolut ikke bange for at sige min 

mening, og jeg vil gerne komme med min uforbeholdne mening om 

emnet du skriver om her.  

 

Du har jo selv siddet i bestyrelsen, så du ved jo at man af og til er 

nødt til at lade personlige mærkesager gå lidt i baggrunden, da man 

jo her skal varetage flertallet interesser. Men som sagt, vil jeg gerne 

fortælle dig hvor jeg står personligt i denne sag, da det selvfølgeligt 

har betydning for, i hvilken retning jeg arbejder i bestyrelses-

sammenhæng.  

 

1. Jeg er dyb modstander af gaf! Jeg mener det er usportsligt og 

direkte dyremishandling (i utrænede hænder, dvs. de flestes). Hvis 

det stod til mig skulle gaf totalforbydes overalt, hele tiden! Dette 

redskab hører efter min mening ikke hjemme i hånden på en etisk 

ansvarlig lystfisker! Jeg har set flere videoklips på internettet, hvor 

mine tæer krummes 180 grader over folks ubehjælpelige forsøg på at 

gaffe laks! 

 

 

2. Jeg stemte faktisk selv for forslaget om at forbyde ormefiskeri i 

oktober (var jo ikke tilknyttet bestyrelsen på det tidspunkt). Jeg 

synes det var fornuftigt, og jeg så det faktisk gerne udvidet til en 

større del af sæsonen. Begrundelsen er, at det efter min personlige 

overbevisning, erfaring og kendskab til det, er en metode der skader 

og dræber relativt mange fisk pga. dybe krogninger (i forhold til spin 

og flue). Det er dog egentlig mest en etisk begrundelse, da jeg 

faktisk ikke mener, at det har den store betydning for den samlede 

bestands ve og vel. For mig er det etiske dog ret vigtigt, nok langt 

mere end for den gennemsnitlige lystfisker.  

Det ovenstående er dog klart under forudsætning af, 

at vi taler om brugen af almindelige ormekroge! 

Dvs. hvis der indføres nye fælles regler om tvungen 

brug af cirkelkrog til ormefiskeri, så ser jeg absolut 

ingen grund til yderligere stramninger, og i så fald 

vil jeg gerne bakke op at få fjernet forbuddet mod 
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ormefiskeri i oktober (på demokratisk vis selvfølgelig). 

  

3. Jeg er dyb modstander af permanent krav om brug af 

modhageløse kroge. Jeg mener ikke at det gavner specielt meget, 

eller redder bestandene samlet set. Det er en symbolsk administrativ 

bekvemmelighed, og det er den slags firkantede "papirnusser-regler" 

og begrænsninger jeg finder ødelæggende. Det er den slags, der er 

med til at fratage mig lysten til lystfiskeriet.  

Jeg bruger selv modhageløse kroge, og har gjort det længe… men 

kun på de tidspunkter hvor det giver mening: F. eks. når jeg fisker 

havørred om natten, kan jeg virkeligt ikke se hvad jeg skal med 

modhageløse kroge – man fanger absolut ingen laks om natten i 

Gelsåen, og de få fisk jeg fanger ved dette fiskeri, er altså 

udelukkende kvalitets fisk, som jeg vil have med hjem. Ligeledes når 

jeg fisker laks i april og maj; hvis jeg skulle jeg være heldig at få en, 

så ryger den altså med hjem, og så fisker jeg faktisk ikke efter flere 

laks i det å-system ...det med etikken igen. Selvfølgeligt er der 

nedgængere, men jeg har faktisk aldrig selv fanget en! Nej, når jeg 

vurderer at der er en væsentlig (40-50 %) chance for at fange fisk 

som enten skal genudsættes, eller fisk jeg vil genudsætte, så fisker 

jeg modhageløst.  

Jeg vil til enhver tid kæmpe for fleksible regler om modhageløse 

kroge; regler der både tilgodeser fisk og lystfiskere, ikke 

fordummende regler lavet efter princippet om laveste fællesnævner – 

så må man hellere slå ned på dem der ikke gebærder sig rigtigt. 

Dette bør selvfølgeligt primært gøres med råd, vejledning og træning 

(evt. kruser), sekundært med udelukkelse af dem der bare ikke vil 

opføre sig ordentlig og ansvarligt. 

  

 

Som du ser Niels, så er holdningerne forskellige: Alle vægter 

betydningen af tingene forskelligt. Vi er sådan set ikke uenige om de 

store linjer, kun lidt omkring hvilke specifikke tiltag der er ønskelige.  

 

Jeg arbejder (i bestyrelsessammenhæng) for at varetage flertallets 

interesser, og når muligheden byder sig, for ovenstående holdninger, 

altså så længe det ikke konflikter med flertallet af medlemmernes 

ønsker, eller med bestyrelsens arbejde. Men vær vis på, jeg lader 

ingen chance gå fra mig for at fremme mine holdninger! 

  

Mvh Finn Dahlin 
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Svar på Niels Michaelsen og Finn Dahlins s indlæg. 

Regeltyranni? 
Af Niels Faddersbøll  

 

Hej Niels og Finn 

 

Tak for indlæggene. Jeg synes det er dejligt, at nogen har lyst til at 

skrive og komme med indlæg. Det gør foreningen og bladet levende 

– og det er godt at det ikke er redaktøren og formanden der skal 

skrive alt til bladet.  

 

Hvad jeg skriver i dette indlæg står helt for min egen regning og er 

ikke udtryk for en fælles holdning fra bestyrelsen.  

 

Jeg er bare en helt almindelig lystfisker – ikke sportsfisker. Jeg fisker 

fordi jeg nyder at færdes i naturen og fordi jeg elsker den elektriske 

fornemmelse af spænding det giver, når en god fisk hugger. Jeg 

nyder også den følelse af frihed det giver mig når jeg kan gå, 

hvorhen jeg vil på 30 km fiskevand - eller tage min båd og sejle af 

sted i flere dage og fiske, hvor jeg vil uden, at nogen fortæller mig, 

hvor eller hvordan jeg skal gøre det i detaljer.  

 

Til gengæld hader jeg at miste en fisk der hugger. Jeg vil have den på 

land – og ikke nok med det, jeg vil også have den med hjem og æde 

den. Så primitiv er jeg – det ligger i min natur, jeg er jæger og fisker 

og jeg vil have mit bytte med hjem!!  

 

Derfor hader jeg af et godt hjerte alle de regler der trækkes ned over 

hovedet på os og besværliggør fiskeriet. Jeg mister lidt lysten til at 

fiske i sådanne gennemregulerede vande og tænker ”godt at jeg da 

stadig kan tage til kysten uden at blive kontrolleret og reguleret i 

hoved og r….!” 

Sådan føler jeg uden at tænke nærmere efter. Ikke mindst fordi jeg 

ikke er specielt dygtig til at fighte laks eller havørreder, for så mange 

har jeg slet ikke fanget. (Puh – det var slemt at indrømme). Jeg 

frygter at have gået i dagevis uden hug, for så – når hugget endelig 

kommer – at miste fisken fordi min krog ingen modhager har! 

Hvis jeg nu tænker mig godt om og lægger mine følelser til side, kan 

jeg godt se, at der er nødt til at være nogen regler, når vi er så 

mange om at fiske på en begrænset og skrøbelig bestand.  

 

Og her kan jeg kun være enig med jer begge to: Lad os få begrænset 

antallet af regler – og de regler der nødvendigvis skal være, lad os få 
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dem udformet, så de virker målrettet og præcist mod de problemer 

de forsøger at løse og ikke får en række utilsigtede virkninger.  

 

Man skal huske, at regler der savner en logisk og saglig begrundelse 

har tendens til at være meget svære at få overholdt. Hvor mange 

står ved et rødt trafiklys på en tom gade kl. 2 om natten og venter på 

grønt lys – selv om loven siger, at man skal? Nej, vel.  

 

Jeg tror på, at god personlig etik i forhold til fiskeriet er vigtigere end 

detaljerede regler.  

 

Desværre ser det ud til, at vi får trukket de unuancerede regler ned 

over hovedet fra myndighederne på trods af, at RSF har indgivet et 

høringssvar som netop forsøger at få en nuancering indført.  

 

Mvh Niels Faddersbøll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i 2012 
Af bestyrelsen 

 

 28. marts – klubaften på K2  

 Marts – april – arbejdsdage på K2. Nærmere dato kommer på 

hjemmesiden. 

 ?? April – Premieresamling.  Da vi endnu ikke ved, hvornår vi må 

fiske fra kan der ikke siges noget helt præcist om tidspunktet. Det 

bliver formentlig enten søndag d. 1.april eller mandag d. 16. april 

 23. juni - Sankt Hans på K2 

 17.–19. august – Fiskekonkurrence. Tidspunktet er flyttet til en 

uge tidligere end sidste år, da vi kolliderede med konkurrence i 

Sydvestjysk og med Tønder Festival, så nu er alt som det plejer at 

være igen.  

 ?? Oktober – Sæsonafslutning. Vi afventer den endelige ordlyd af 

Vadehavsbekendtgørelsen.  

 

Så snart vi ved noget mere præcist, vil det blive bekendtgjort på 

hjemmesiden.  
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Hvad blev der af vandløbsplejen? 
Af Niels Faddersbøll 

 

Der var en gang vi lavede vandløbspleje i RSF, men det er 

efterhånden ved at være længe siden. Jeg var med en forårsdag for 

en 4 – 5 år siden som helt nyt medlem. Vi fik fjernet et par små 

spærringer, lagt nogle sten i en bæk – jeg tror det var Rasselbæk, 

ryddet noget henkastet affald af vejen og sikret en brink der lænsede 

sand ud i et vandløb. Vi havde en rigtig god dag med hyggeligt 

samvær samtidig med, at vi fik bestilt noget.  

 

Dengang tænkte jeg ikke over det, men sådan en dag kræver en hel 

del forarbejde:  

 Der skal registreres steder, hvor der er behov for at blive gjort 

noget. 

 Der skal laves kort, så folk ved, hvor de skal hen og så 

myndighederne ved, hvor vi vil arbejde.  

 Tiltagene skal drøftes med bestyrelsen – og måske også lige 

koordineres med Gelsåsammenslutningen.  

 Så skal der laves aftaler med lodsejerne om at få lov at lave 

tingene. 

 Der skal også lige koordineres og ansøges om tilladelse hos 

vandløbsmyndigheden (kommunen). 

 Måske skal der søges midler (materialer, gydegrus mv.) hos DSF.  

 Hvis det er større projekter skal der måske også søges penge. 

 Der skal arrangeres transport, trommes frivillige sammen. 

 Der skal skaffes værktøj og maskiner til dette tunge arbejde.  

 Endelig skal de frivillige trommes sammen og der skal skaffes noget 

til halsen. 

 

Det er en kendsgerning, at sådan noget tager tid – meget længere tid 

end det gør at lave selve arbejdet ved vandløbet.  

 

Da jeg sagde ja til at komme i bestyrelsen i 2010 overtog jeg tjansen 

med at organisere vandplejearbejdet. Jeg syntes det var en rigtig 

spændende opgave – og i den grad relevant.  

Til at starte med fik jeg sorteret og kigget i alle de mapper og papirer 

jeg overtog fra min forgænger, og jeg fik lavet en opdateret liste med 

frivillige til arbejdet – 23 personer blev det til.  

Så fik jeg et bijob ved siden af mit almindelige arbejde (ved 

kommunen er man ikke så højt lønnet, så der skulle lidt ekstra på 

bordet). Det tog også en del tid. Og skæbnen ville, at den tidligere 
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redaktør af bladet stoppede i bestyrelsen, hvorefter den tjans også 

tilfaldt mig.   

 

Så var det, at jeg gik i stå med vandløbsarbejdet på trods af alle 

mine gode intentioner. Det er en skam og jeg beklager det, for det 

fortjener hverken foreningen, vandløbene eller de frivillige som har 

meldt sig og ikke hører noget.  

 

Af samme grund vælger jeg at stoppe bestyrelsesarbejdet, da jeg er 

nødt til at bruge mere tid på mit arbejde – altså det der giver brød på 

bordet. 

 

Lad mig slutte af med en opfordring: vandplejen er en vigtig del af 

foreningens arbejde – og som det ser ud fra 2012 og frem er en aktiv 

vandløbspleje i samarbejde med de øvrige foreninger i Ribe Å 

systemet en direkte forudsætning for at få del i en laksekvote.  

Derfor vil jeg opfordre til, at der kommer flere personer på 

koordineringen af vandløbsplejen. Meget gerne også personer der 

ikke er medlemmer af bestyrelsen, men som kan tage nogen af alle 

de planlægnings og koordineringsopgaver der følger med. Det er 

spændende arbejde, men det må ikke komme til at fylde så meget, at 

man kører sur i det.  

 

Vi har hårdt behov for nogen, der har mod på at tage en tjans med 

andet end det praktiske – så meld dig endelig. 

 

Der vil også være mulighed for at komme med på kurser hos DTU 

Aqua i vandløbspleje. Det er faktisk meget spændende!!!  

 

Jeg skal selvfølgelig nok levere stafetten videre til den eller de der 

kommer til at overtage.  
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Afsender:  
Ribe Sportsfiskerforening, 

Rylevænget 4, 6760 Ribe 

 
Returneres ved varig 
adresseændring med 
oplysning om ny 

adresse. 
  

 

Modtager: 

 

 

HUSK at meddele ændring af adresse ved flytning til forenings-

kassereren samt til Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 

HUSK at du selv skal tilmelde dig foreningens NYHEDSMAIL. Skifter 

du mail adresse, så husk at meddele det til foreningen. 

 

Kørselsvejledning 


