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Leder: 

Af: Formand Børge Riis 

 

Endnu et ”fiske-år” går på hæld….. 

Det har været et år med mange oplevelser ved åerne og lækker 

natur, med tilhørende ”hug” og fangster. 

Men også et år hvor vi i bestyrelsen har haft hænderne oppe af 

lommerne både mht. vandpleje, udsætninger, vedligeholdelse af 

Kaltoftevej 2, vedtægter m. m. 

 

Hvad end vi vil det eller ej, har bestyrelsen vurderet at ville overgå til 

elektronisk indbetaling af kontingent. Dette gør vi i oprigtighed med 

en vis forsigtighed, da vi ved det vil berøre jer. Nogle vil tænke ”Det 

da på tide – det er jo så nemt” mens andre vil tænke, ”Åhh nej – det 

kan jeg ikke finde ud af”.  

DSF overgår til elektronisk indbetaling via NETS og vi mener at vi må 

følge med, da vi ellers vil blive hægtet af. 

Men vi vil gøre alt for at hjælpe de som måske får problemer, husk 

venligst dette.  

Der sker hele tiden noget og bestyrelsen mener ikke at have lagt på 

den lade side. 

    Formanden  

 

Hermed, tillader jeg mig, at fortsætte Formandens leder, som 

bestyrelsesmedlem, en del af bladudvalget, og søn af Formanden. 

Til information, må jeg meddele at Formanden, min far, d. 14-11-

2012 blev indlagt på Sydvestjysk Sygehus, som følge af en blodprop i 

frontallappen (panden). Han er pt. overflyttet til Grindsted Sygehus, 

på Neurologisk afdeling, for genoptræning. Uden at ville gå alt for 

meget i detaljer ligger hans lammelse i hals muskulaturen, hvilket pt. 

giver ham et synkebesvær. Men det går fremad og han har en god 

gejst.  

 

I den ombæring, er der, indtil videre, sket en rotation i bestyrelsen, 

hvilket vil sige at Henrik Axelsen er indsat som Formand, og Erik Erbs 

er indsat som Næstformand.  

 

Tilmed skal det meddeles at bestyrelsesmedlem, Finn Dahlin, af 

årsager, har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker 

Finn for det gode arbejde. 

 

    Simon Riis 
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Referat af RSF’s årlige generalforsamling d. 10-03-12 

Referat: Simon Jensen Riis 

 

Formanden bød velkommen og bad os mindes Flemming O. Andersen 

Vejle, Viggo Ahrensberg Vojens, Johannes & Gade Køge, som døde i 

årets løb. 

 
Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden 

 

Forretningsorden var delt ud ved bordene, - vedtaget. 

Valg af dirigent: 

Jørn M. Schmidt foreslås til dirigent af bestyrelsen – dette vedtages. 

Dirigenten konstaterer at formalia er overholdt i henhold til 

foreningens vedtægter. Herefter overtager dirigenten dagsordenen. 

Formandens beretning:  

Fremlagt i foreningsbladet fiskeRIBEtragtninger 2012 nr. 2 

 

Dirigenten: Indvendinger omkring formandens beretning.? 

Salen: Hvornår kommer de regler frem på tryk som vi nok skal til at 

efterleve.? 

Formanden: Sandsynligvis efter 01-04-12 

Henrik C. Axelsen: Det bliver senest d. 31-03-12 

 

Niels Faddersbøll: Jeg har skrevet Formandens beretning ind i bladet 

og må korrigere en fejl, omkring det her med indberetninger af 

havørredfangster. Hvis ikke jeg tager fejl er det allerede gældende fra 

2012 

HCA: Nej, det er allerede i år der skal indberettes, dvs. sidste års 

fangster, og det kniber lidt, kan jeg se. Men vi har lidt tid endnu, til at 

rette op på dette problem. Indberetningerne er obligatorisk fra DTU 

Aqua. 
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Fra salen: Hvad så med os, som har udfyldt fangstrapporten, på 

bagsiden af indbetalingskortet….Vi skal ikke til at lave en ny vel? 

 

HCA: Vi har haft nogle store problemer med GIRO. Vi har fået papirer 

tilsendt fra banken, hvor der kun har været kopieret på den ene side, 

der hvor poststemplet er på, og vi kunne se hvem der har betalt, 

men den anden side, var ikke med. Og det er faktisk derfor vores 

fangstrapporter er mangelfyldt. Vi har fået adgang til billederne på 

netbanken, så det lysner mht. indberetningerne. - Man er velkommen 

til at gå ind og dobbeltchecke sine fangster. Er den tom, kan man jo 

udfylde den.” 

Niels Faddersbøll: Jeg vil godt lige supplere Henrik A. mht. det med 

fangsterne. Vi havde jo i bestyrelsen nogle ret store diskussioner om 

hvorvidt vi skulle tillade indbetalinger via Netbank. Det var jeg meget 

imod, fordi jeg mindes da man i sin tid begyndte på Netbank som 

mulighed til indbetaling af jagttegnet. Indberetningsprocenten faldt 

dengang fra 95 % til 50 %. Det har man kæmpet med, nu, i snart 10 

år, for at få den op på de 95% igen. Nu er vi egentlig ved det samme 

problem, da vi jo kan se at der ikke er mange der har fået indberettet 

deres fangster. Der er mange der har betalt via Netbank, men glemt 

at indberette via hjemmesiden. På den baggrund har vi forlænget 

indberetningsfristen til udgangen af marts måned. Dertil har vi set os 

nødsaget til at indføre et bødesystem, da det ikke kan være rigtigt, at 

det ikke kan lade sig gøre. De som ikke kan finde ud af at få det 

gjort, de kommer til at betale. Og de som så ikke kan finde ud af 

heller at få betalt, ja de ender med at ryge nedad i rækken til B-

medlemmer og videre ud. Fordi det har noget at gøre med respekt for 

de mennesker der sidder og udfører et stort stykke frivilligt arbejde, i 

RSF’s bestyrelse. Det er dem der har alt arbejdet med at registrere 

alle dataene. Sørg for at gøre livet lidt lettere for de mennesker som 

sidder og udfører arbejdet, i foreningen.” 

Salen: Nu er jeg jo ikke nogen EDB-nørd, og der er sikkert også 

andre her der gerne vil indberette, men ikke kan finde ud af det. Men 

jeg var på hjemmesiden, og jeg forsøgte da, alt hvad jeg syntes jeg 

kunne finde ud af,men jeg fandt aldrig nogensinde ud af hvor jeg 

skulle trykke henne, for at kunne lave nogen indberetning, så jeg 

ringende så til Henrik A. og fik så hjælp den vej. Men jeg syntes 

aldrig jeg har fundet ud af hvor jeg skulle trykke henne, og det er da 

måske en af årsagerne til at der er nogen der ikke har fået 

indberettet. 
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HCA: Det er den der grønne knap, der måske er lidt for camoufleret. 

Vi overvejer at give den en anden farve, eller evt. flytte den til 

menuen på hjemmesiden. 

Salen: Skal det så være ligesom med indberetningen ved laks, at den 

dag man fanger den, der har man så og så mange dage til at 

indberette sin fisk? 

HCA: Det bestemmer du selv. Hvis det skal gå efter DTU Aqua, så vil 

de have fangstrapporterne inden årsskiftet.  

Salen: Jamen hvis nu man indberettede den i den uge man fangede 

den i, så, er man fri for at indberette ved årsskiftet. 

HCA Ja, men det blander vi os ikke i. Den indberetning du laver 

kender kun du. Vi mener vi får den mest ærlige indberetning, når det 

foregår anonymt.  

Salen: Henrik, jeg forstod på dig at indberetningerne også kunne 

benyttes til at føre personlig fangst statistik? 

HCA: Ja, den kan benyttes som statistik og man kan gå år tilbage, og 

tjekke sine evt. fangster. 

Salen: Man får så meget forskelligt at vide fra flere forskellige sider. 

Kunne RSF ikke gå ind og skrive noget. Og så de der formænd-SU-

formænd og alt det der, med deres ”de har fuld opbakning fra deres 

bestyrelser”- som er purre løgn og opspind. Hvorfor f…..  kan man 

ikke bare få en klar udmelding? 

HCA: Altså, hvis det er de nye fiskeregler, så må jeg sige at RSF’s 

bestyrelse blev informeret d. 26-12-11 fra SU, hvorpå, vi fik tilsendt 

det her notat.Tilmed blev der indkaldt til et møde d. 04-01-12, hvilket 

man må konkludere er med meget kort varsel det. Idet hele taget var 

det meget hektisk. Vi har længe ventet på dette møde, der faktisk 

skulle have været afholdt tilbage i november, men pga noget 

omrokering i regeringen og ministeriet m.m., så har man udskudt 

mødet. Men så det er gået rigtigt stærkt. Og så var der et møde d. 

04-01-12 hvor RSF ikke var repræsenteret. Der var 2 personer fra 

SU. Den ene var Preben og den anden var Claus Julius, og deraf har 

vi fået referat af hvad der var sket, og kunnet danne os et overblik 

over ”skaderne”. 

 Salen: Det er lidt svært når man står der og er medlem af 2 

foreninger og hører noget fra begge lejre, og Preben fortæller han har 

opbagning fra hist og her, og så er det løgn og latin. 

Salen: Det ville være rart at RSF meldte en holdning ud på 

hjemmesiden, til diskussioner og problematikker, i stedet for at det 

skal læses rundt på diverse internetforas m.m., som eksempelvis på 

Gert Mikkelsens hjemmeside. Rart med noget mere information. 
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HCA: Det har vi lagt ind under fanen ”fiskeregler” på hjemmesiden, i 

god tid. I dag har foreningen åbenbart et tilsyneladende mangelfyldt 

informationsflow. Tidligere, var der opbakning omkring flueklubben 

hver onsdag aften og udover at binde fluer, også mulighed at høre de 

sidste nyheder, samt en dialog med repræsentanter for bestyrelsen. 

Dette er noget vi i bestyrelsen syntes er kommet til at mangle; men 

kan jo kun eksistere med bl.a. opbakning fra medlemmerne.  

NF: Det er meningen at fiskeribetragtninger skal overgå til 

hjemmesiden, med sin egen fane, så vi er fri for at sende ud med 

post, herved sparer vi både penge og tid. Tilmed er det bestyrelsens 

tanke at mere og mere information, skal ledes denne vej. 

Salen: Det lyder da fint det der med at informationerne skal ud via 

hjemmesiden, men det er jo nok ikke alle der benytter sig af, eller 

har internet. 

NF: Til det må vi bare sige at de som ikke har adgang til at gå på 

nettet, de har altid mulighed for at gå på biblioteket, og få en 

bibliotekar til at hjælpe sig. 

Elsebeth V. Andersen: Til de som ikke benytter pc/internet: Hvis i 

tilmelder jer, kan i få bladet pr. post, som hidtil. Og til de som ikke 

kan finde rundt i at udfylde fangstrapporter m. m., så ring, jeg 

hjælper gerne. 

 

Kasserens beretning 

 

Elsebeth V. Andersen; ”Vi ligger stort set på det samme antal 

medlemmer i år, der er en lille nedgang. Det er utroligt dejligt at se 

så mange der har benyttet Netbank i år. Dette har bevirket at op mod 

95% har betalt til tiden i år, modsat andre åringer. Der kommer 

rykker på hvis ikke der betales til tiden da vi ellers kommer til at 

betale unødigt mange penge til DSF. Udover det har det været et 

fornuftigt år og jeg er glad for arbejdet.” 

Dirigenten Det var Elsebeths ord omkring kontingent registreringer, 

og den daglige økonomi og de dilemmaer med at få folk til at betale 

til tiden m. m. 

Regnskabet er udleveret her på generalforsamlingen til alle rundt ved 

bordene. Skal regnskabet gennemgås? 

Salen: Med de nye kontingenter vi får, uanset hvad de er blevet 

amortiseret til og jeg skal komme efter dig, hvordan ser resultatet så 

ud til næste år, har i en fornemmelse af det? 

Henrik Axelsen, bestyrelsen; ”Når renterne igen stiger, vil 

underskuddet tilpasse sig. Vi kører ikke forening for at få overskud, 

det skal blot løbe rundt.” 
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EVA: Vi har nogle større udgifter i forbindelse med revisoren der 

skulle lave den daglige bogføring + regnskab. Tilmed har vi udgifter 

til bladet. Dette ophører også i 2012.” 

Dirigenten (revisoren): ”Jeg vil godt indskyde en bemærkning. Den 

tidligere kasserer havde bogført i en menneskealder. Da han døde, 

kom Børge og Henrik ind til os på kontoret og bad os om hjælp, da 

der var ting som Holger ikke havde fået gjort helt færdigt. Man har i 

bestyrelsen , siden Holger døde, intensivt arbejdet på at finde en der 

kunne og vil stå for økonomien, og i den forbindelse har man fået 

Elsebeth på banen omkring kontingent delen .Men det er også planen 

at få Elsebeth kørt ind under bogføringsdelen.  

Salen: Sådan i hovedtal, så er der jo altså et minus på 7000,- i 

medlemskontingent og et minus igen på 8000,- til Forbundsbetaling. 

Og så er der en minus renteindtægt på 17 000,-, hvordan kan det 

hænge sammen? 

BR: Banken giver ikke den tilsvarende rente mere. 

 
Indkomne forslag 

 

Nr. 1 

Forslag til afstemning er stillet af Niels Michaelsen, og er et forslag, 

om ændringer af vedtægterne § 3L slettes fra vedtægterne. 

Nuværende ordlyd i RSF’s vedtægter er: Brug af fangstkroge, er 

forbudt, fra sæsonens begyndelse til og med 30.april. 

Der blev foretaget skriftlig afstemning: 

I alt 71 stemmer, 34 stemte for forslaget, 33 imod, 3 blanke og en 

stemme ugyldig. Forslaget blev ikke vedtaget, da der kræves 

3/5 flertal 

 

Nr. 2 

Forslag til afstemning er stillet af Niels Michaelsen, og er et forslag, 

om ændringer af vedtægterne § 3. N slettes fra vedtægterne. 

Nuværende ordlyd: § 3 N: Der må i RSF’s vande ikke benyttes orm til 

fiskeri i perioden 01-10 til og med 31-10. 

Skriftlig afstemning: 

42 stemte for forslaget, 24 imod og 5 blanke stemmer. Forslaget 

blev ikke vedtaget. 

  

Nr. 3 

Forslag til afstemning er stillet af bestyrelsen, og er et forslag, om 

tilføjelse i vedtægterne pålydende: ”Der må kun fiskes med 
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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 modhageløse, eller også skal 

modhagen inden brug klemmes ned eller slibes bort. 

Skriftlig afstemning: 

Der blev i alt afgivet 67 stemmer. 39 for, 22 imod og 6 stemmer 

blanke. Forslaget blev ikke vedtaget, 

NB: 12. marts 2012 tiltrådte NaturErhvervstyrelsen ny 

bekendtgørelse gældende i vort fiskevand og som juridisk 

overflødiggjorde denne afstemning.  (Se regler for fiskeri på 

hjemmesiden)   

Nr. 4 

Forslag til afstemning er stillet af bestyrelsen, og er et forslag, om 

ændringer i vedtægterne pålydende: § 5B: 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.”  

Ingen indvindinger ved dette forslag – forslaget vedtaget. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Dirigenten: På valg er Jørgen frost – modtager genvalg.  

Hermed Genvalgt. 

Dirigenten: ”Henning V. Andersen modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Finn Dahlin. Hermed valgt i bestyrelsen. 

Dirigenten: ”Niels Faddersbøll trækker sig grundet manglende tid. 

Bestyrelsen foreslår, Simon Riis. Hermed valgt i bestyrelsen 

 

Jan Møller Petersen foreslås som 1. suppleant. Hermed valgt til 1. 

suppleant.  

Dirigenten: Der skal findes 2. suppleant til bestyrelsen. 

Fra salen foreslås: Henning Kristensen” – Henning modtager valg 

som 2. suppleant. Valgt ind som 2. suppleant. 

Dirigenten: Der skal findes 3. suppleant til bestyrelsen. 

Fra foreslås salen: Stig Guldborg – Stig modtager valg som 3. 

suppleant. Valgt ind som 3. suppleant 

Dirigenten: Elsebeth V. Andersen foreslås til optagning i bestyrelsen. 

Er der andre forslag på kasserer posten, i stedet for Elsebeth, ellers 

kan vi konkludere at bestyrelsen er konstitueret. Elsebeth modtager 

valg. Elsebeth er optaget i bestyrelsen som kasserer. 



fiskeRIBEtragtninger 10 

 
Salen: ” jeg tror ikke der findes nogen der har så konservativ 

holdning til alt ting som vores forbund. Det er nødvendigt at råbe 

vagt i gevær engang imellem. DTU er rådgivende. De tiltager sig 

efterhånden en magt som…, ja vi kan nævne dansk 

naturfredningsforbund, men bortset fra det, så syntes jeg der skal 

opponeres mod dette. 

Salen: ”Nu når vi skal i gang med alt det her vandpleje her, var det 

så ikke en ide at referater fra bestyrelsesmøder, at de kunne komme 

ud på hjemmesiden også. Så kunne alle medlemmer se hvad der 

foregår. Jeg har været i en forening i Haderslev, og der har vi altid 

lagt referater ud om hvad der foregår og hvad vi har gang, og det har 

jeg følt var godt for de andre. I RSF aner man ikke en kæft om hvad 

bestyrelsen laver. Kunne man ligge det ud på hjemmesiden?” 

Dirigenten: ”Der er ikke flere markeringer under evt., og jeg vil 

herfor takke forsamlingen og hæve generalforsamlingen, og takke for 

god ro og orden og den fine opførsel fra alles sider. Tak!” 

Formanden :  En stor TAK til dirigenten for en godt ledet 

generalforsamling – hvilket udmøntede sig i 2 flasker god rødvin. 

Vi går nu over til hjemmesidens ”månedspræmier” hvilket gavekort a 

kr. 150,- til Jagt og Fiskeri i Ribe. I august måned vandt Frode Olsen 

med en HØ fra Hjortvad å på 85 cm. og 9,3 kg. I september måned 

vandt Søren Ingversen , Gram med en HØ fanget i Ribe å på 94 cm. 

og 10,3 kg. (Årets største). I oktober måned vandt Harley Petersen 

med en HØ fanget i Flads å på 97 cm. 8,8 kg. 

Søren Ingversen modtog ydermere Årets Havørredpokal + en flaske 

whisky. TILLYKKE til de 3 fangere. 

Hjemmesidens 2 lodtrækningspræmier (2 gavekort a kr. 500,- fra 

RSF) gik begge til Martin Schack fra Ribe, der havde været utrolig 

flittig med indmelding til hjemmesiden. Men han havde jo også været 

dygtig til at fange fiskene. Stort TILLYKKE. 

Herefter gik vi i gang med det længe ventede Amerikanske lotteri. 

Det forløb som sædvanligt hyggeligt. 

Endeligt kom tiden så til de længe ventede GULE ÆRTER med 

tilbehør, - de smagte uforglemmeligt. 
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Snæbel projektet! Endelig er de i gang…. Og snart færdige! 

 

Ribe Å afvander et opland på 975 km², og dannes ved sammenløbet 

af Gels Å og Fladså 7-8 km øst for Ribe. Vest for Ribe by løber åen 

gennem marsken og munder ud i Vadehavet gennem Kammerslusen. 

 

I Ribe Å kan snæblen kun trække op til stemmeværkerne i Ribe by, 

og kan ikke komme længere. Men ved opgang gennem RSF’s B-

medlemsvand, Hjortvad Å, der løber til Ribe Å nedstrøms for Ribe By, 

kan det lade sig gøre. Men det er ikke nok.  

 

I Stampemølleåen i Ribe er opstemningen og vandkraftværket fjernet 

umiddelbart i starten af august i år, og det lange stryg opbygges i 

skrivende stund, samtidigt med at vandspejlet i bybilledet skal 

bibeholdes da, hele problematikken i denne del af projektet bl.a. har 

lagt sig på de grundejere der har været nervøse for om deres huse 

ville synke eller ”sætte sig”. Alt dette for at snæbelen frit kan vandre 

gennem hele Ribe Å systemet. 

 

I Fladså er Stemmeværket fjernet, og det gamle åløb uden om 

dambruget er genskabt, og vandet strømmer allerede igennem de 

smukke sving, trods de grove entreprenørmaskiner der har nedlagt 

området. Men til foråret 2013 kan vi alle nyde de smukke 

områder,der igen vil være forholdsvist grønne. Forhåbentlig med et 

godt ”hug”. 

 

Vi i bestyrelsen er svært tilfredse med at det fysiske arbejde er gået i 

gang og ”skrivebordsarbejdet” er lagt på hylden for denne gang. Vi 

har ventet længe, og ved generalforsamlingen i 2011 var der 

foredrag ved Jan Steinbrink, der repræsenterede Naturstyrelsen og 

gav de opmødte medlemmer viden omkring projekterne i Ribe Å 

systemet. Inden sæsonens afslutning sidste år blev stemmeværket 

/turbinen ved Stampemølleåen lukket ned i forbindelse med 

projektet. Nye indsigelser, kan være årsagen til at projektet endnu 

engang skulle komme til at gå i stå. Dette betød at Stampemølleåen, 

ingen vandføring havde, og lignede mest af alt en henlagt branddam. 

Vi havde grund til at være nervøse for opgangen på daværende 

tidspunkt, men hvor skulle vi få svar på det. Det var jo kun gisninger. 

 

Men uanset hvad, så er vi utaknemmeligt glade på RSF’s vegne, og 

dennes samarbejdspartnere. Vi glæder os til at nyde en, 
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forhåbentligt, endnu bedre opgang, smuk teknisk ingeniør arbejde, 

natur og gamle naturlige genoprettede sving. 

 

 

 

”Der er ulve i mosen” 

Dette gamle ordsprog kan måske blive noget vi skal vende os til, i 

nærmere fremtid.  

Da den sidste ulv blev skudt i 1813 ved Estvedgård nær Skive, gik 

der ikke længe før end at ordsproget blev lavet om til det vi i dag, 

kender som ”Der er ugler i mosen”…. 

Ulven (Canis lupus), eller den grå ulv, er et rov-pattedyr, der lever i 

Europa, Asien og Nordamerika. Den er Europas næststørste rovdyr 
kun overgået af den brune bjørn. 

Ulven holder til i skov og på steppelignende arealer, hvor den jager i 

en stor flok, kaldet et kobbel. Den jager både mus, lemminger, harer, 

ryper, får, rensdyr og elge. Et kobbel ledes af en han og en hun, 

kaldet alfaparret. Ulven bliver op til 1 meter høj, 1-1,5 meter lang og 
vejer 30-80 kg. 

For godt 15.000 år siden begyndte mennesket at tæmme ulven og 

bruge den som vagthund eller jagthund. Den sidste ulv i Danmark 

blev skudt i 1813 ved Estvadgård nær Skive, men der er observeret 

en ulv i Sønderjylland omkring årsskiftet 2009-2010, da flere af 

hinanden uafhængige observationer tyder på, at en enlig ulv har 

krydset grænsen til Danmark. 

Nu er der så, tilsyneladende observeret en ulv i nærheden af Thy. Jeg 

syntes det er en spændende og fascinerende tanke at, eller om 

Danmarks skove og mindre naturarealer ville kunne rumme et sådant 

prægtigt rovdyr. Den har ret til at være her, for den har været her før 

– sådan er det. Nøjagtigt som bæveren, odderen, bisonen m.fl. Men 

hvor er grænsen? Der skal være fungerende harmoni. Ulven spiser 
får, kanin, ræv, rådyr, mus, rotter m.m så føde er der nok af.  

Hvem ved, måske vi skal vænne os til tanken om et møde med dette 

rovdyr, på en tur til åen. Jeg kunne i hvert fald sagtens forestille mig 

http://da.wikipedia.org/wiki/Rovdyr
http://da.wikipedia.org/wiki/Kobbel
http://da.wikipedia.org/wiki/Meter
http://da.wikipedia.org/wiki/Meter
http://da.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland
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en ulv stå og spejde på bakketoppen nær Karkovgård, ved A-stykket 

med en fuldmåne i baggrunden….auuaaauuuUU. 

Knæk og bræk af Simon J Riis 

 

Nyt fra Vandplejeudvalget 

 

Som det nok er mange bekendt har vi i vandpleje udvalget i RSF 

været travlt beskæftiget hen over sommeren og her i det begyndende 

efterår med tilrettelæggelsen af restaureringen af Kjemsgård bæk. En 

spændende og udfordrende opgave som faktisk krævede vores fulde 

opmærksomhed, og som er en længerevarende proces fra man 

starter og til det sidste grus er lagt på plads.  

Og jeg overdriver nok heller ikke ved at sige vi vist til sidst var lidt 

stressede Stig og jeg. I forbindelse med et sådan projekt skulle vi 

have diverse tilladelser i orden inden vi kunne få grønt lys. Det 

handler blandt andet om Lodsejer tilladelser, Kommunale tilladelser. 

En beskrivelse af projektet. Og en afventning af indsigelsesfrister. 

Fremskaffelse af grus og i videst muligt omfang anskaffelse af 

maskinel hjælp og transport af grus osv. Men det lykkedes os at få 

det hele til at gilde/falde på plads. Lodsejerne tog vældig pænt imod 

os og var positivt indstillet, kommunen behjælpelig med at få vores 

grus leveret ved åen.  

Maskinkraft blev så hjælpsomt stillet til rådighed fra en af vores 

medlemmer Søren ”Murer” fra Gram. Og resterende køremåtter og 

mini-dumpers blev lejet fra firmaet Del-Pin, betalt fra SU under Ribe 

å-systemet.  

Sidste indsigelsesfrist på vores projekt var onsdag den 10 oktober. 

Og efter kontakt med Vejen kommune fik vi så endeligt grønt lys.  Vi 

skal gerne erkende, at havde vi selv kunnet bestemme havde vi 

gerne set et sådan projekt kørt af stablen i ex. vis maj/juni. Blandt 

andet pga. vejrforhold. Men skulle vi ha del i fremtidige laksekvoter 

ja så var det nødvendigt vi allerede i år kom i gang. Og indrømmet 

vejr-guderne  havde vi jo ikke de bedste kontakter med så desværre 

blev vi ”tildelt” 14 mm regn med det til følge at bækken ”steg” og 

blev uklar og de omkring liggende enge blev særdeles bløde. Så 

selvom vi havde og brugte køreplader blev arealerne noget opkørt 

efter vores ”felttog” langs bækken.  

Lørdag den 13 mødtes vi med alle de tilmeldte frivillige ca. 18 

medlemmer og efter en hurtig kop kaffe blev der arbejdet hårdt på at 
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få færdig gjort vores projekt med at udlægge de ca. 25 tons grus. 

Der skal i denne sammenhæng sendes en STOR TAK til alle 

fremmødte – rigtig dejligt i ville bakke os op! På selve lørdagen var 

vejret dog med os med frisk vind og solskin. Og ca. kl. 13.30 var vi 

færdige hvorefter der var servering af lækker grillmad som Jørgen 

Frost havde arrangeret, som et tilskud til de sultne arbejdsfolk, betalt 

af SU i Ribe å systemet.. Mindes endnu duften hen over engen fra 

den sydende grill. Det blev varmt modtaget af alle fremmødte. 

Alt i alt en rigtig go dag for vores fisk og vores vandløb i Ribe å 

systemet. 

   

   Af Jan Møller Petersen 

 

 

 

PBS / Nets opkrævning af kontingent 

 

Fra 2013 vil i modtage en opkrævning fra Nets via DSF 

Vi har valgt at overgå til deres system idet de nu kan opfylde vores 

betingelser. 

Alle medlemmer vil modtage en opkrævning den 25 januar , med 

betaling d 2-2-2013. Man kan nu 

tilmelde sig PBS, eller vælge at få tilsendt et indbetalingskort fra 

Nets.  

Første gang vil i alle modtage et indbetalingskort. 

Fremover skal i ind på DSF's hjemmeside og printe jeres 

medlemskort ud, 

dette erstatter vores tradtionelle medlemskort. Der kan være 

medlemmer der ikke har mulighed for at printe deres kort ud, de 

medlemmer kan tage 

kontakt til DSF eller kasseren, så får i et kort tilsendt. 

Til de medlemmer der er i flere foreninger, når vi overgår til det nye 

betalingssystem i 2013, slipper for at betale dobbelt kontingent 

til DSF. 

Så har jeg en bøn til jer alle, jeg har brug for at få jeres mail 

adresser så jeg kan få dem sat ind i vores system, men også DSF' 

System. 

Dette er så i alle kan logge ind og udskrive jeres medlemskort. 

Venligst lad os hjælpe hinanden ogsend mig en mail og skriv jeres 

navn og adresse, på forhånd tak. 

 

     Elsebeth Andersen 
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Jeg modtager ikke Sportsfiskeren 

 

 

Jeg modtager ikke Sportsfiskeren 

Hvis i ikke har modtaget jeres månedlige blad, vil jeg bede jer om at 

Sende mig en mail eller ringe så vi kan få bragt det i orden. 

 

     Elsebeth Andersen 

 

 
 

Etik, tale pænt, hilse & forståelse 

 

Mange gange i år har jeg talt med frustrerede RSF medlemmer, som 

har oplevet nogle få personers utroligt dårlige opførsel ved åen. Det 

drejer sig om en lille håndfuld medlemmer, der ganske bevidst og 

med en utrolig nidkærhed, altid skal møve sig ind foran andre 

fiskende, selv når der kun er de 2 personer ved åen. Jeg har selv 

oplevet det 5 morgener i streg, på stykket nedenfor automaten, og 

mange andre har oplevet det samme. Der har dog været problemer 

på stort set hele A-stykket af Gels og ned til efter sammenløbet! Og 

alt i alt har jeg kendskab til godt 8 personer, der bare ikke kan finde 

ud af de (indtil videre) uskrevne regler om hvordan man færdes og 

tager hensyn til sine medfiskere.  

Problemet er størst morgen og aften, men der er også rapporter om 

lignende episoder om dagen, især omkring Skovsvinget.  

Vi forsøgte med en lille "opsang" i foreningsbladet sidste år, men 

desværre er tingene bare blevet værre her i år, da alt for mange 

oplever at nogle få brodne kar bare ikke kan eller vil starte opstrøms 

andre fiskende...  

Det kan simpelthen ikke passe at vi ikke kan finde ud af det her! I 

mange andre foreninger er der dyb respekt om de uskrevne regler, 

og ældre erfarne fiskere vejleder altid nyankomne i en god tone. 

 Hvorfor kan vi ikke finde ud af det i RSF? Er det mon på tide at tage 

hårdere fat? Det kan vel ikke passe at gode solide medlemmer skal 

begynde at melde sig ud af foreningen i frustration over det her?  

Jeg har selv holdt en lang pause med fiskeriet i RSF, pga. disse 

kedelige oplevelser. Når man er kørt forgæves fra Esbjerg 5 

morgener i streg, i forsøget på at få et første træk på de 100 meter 
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der er ens favorit, så bliver man træt... ikke over ikke at komme 

først, det er spillets regler, men TRÆT af at den samme person, 

morgen efter morgen, kommer spurtende ned over marken for at 

starte 100 meter foran en, præcist der hvor man gerne ville fiske 

igennem... og når der så vel at mærke ikke er andre end os to ved 

åen.  

Bestyrelsen ser alvorligt på det her, og overvejer alvorligt at indføre 

mere håndfaste regler for at sikre en god oplevelse ved åen for alle.  

     

     Finn Dahlin 

 

Til dette indspark af Finn Dahlin, ovenfor, kan det oplyses at 

bestyrelsen taler om at opsætte start/stop markeringer op på 

strækninger hvor der rapporteres om lignende problemer. 

 

  
Kvote på laks til hjemtagelse 

 
Varde Å var det første vandløb i Danmark, hvor laksen blev 

totalfredet. Det betød, at man ikke måtte hjemtage laks i perioden 

2001-2003. Varde Å var også det første vandløb, som fik en kvote, 

idet man for sæsonen 2004 fastsatte et antal laks, lystfiskerne måtte 

hjemtage fra Varde Å-systemet. Denne ordning har fungeret lige 

siden.  

Laksen er fredet i de otte største laksevandløb med udløb i Vadehavet 

og Vesterhavet. Der er mulighed for, at der kan ansøges om 

dispensation til at hjemtage et begrænset antal laks i de otte 

lakseåer. Der blev i 2011 søgt og bevilliget dispensation i alle otte 

vandløb. Hidtil har det de fleste steder været almindelig praksis, at en 

lystfisker kun må fange én laks i hvert vandløb, således at der ud 

over det samlede antal laks, der har måttet fanges i hvert 

vandløbssystem, også har været en personlig kvote for hvert 

vandsystem. Såfremt man i fremtiden ønsker, at flest mulige skal 

kunne hjemtage en laks, kan ordningen udvides til, at den enkelte 

lystfisker i alt/samlet kun må hjemtage én laks årligt fra de vandløb, 

hvor der er fastsat en kvote. 24  
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Ordningen har hidtil været forvaltet således, at kvoten har været 

åben, fra fredningstiden for laks ophørte den 1. april, og indtil der var 

hjemtaget det antal laks, som var fastsat i kvoten for det enkelte 

vandsystem. I de vandløb og på de strækninger, hvor kvoten hurtigst 

bliver opfisket, betyder det i praksis, at der er stop for hjemtagelse af 

laks i maj/juli måned.  

Den beskrevne måde at forvalte kvote-ordningen på kan være 

uhensigtsmæssig i forhold til at høste jævnt på de forskellige typer af 

laks, som vandrer op i de danske vandløb.  

Bestanden af atlanterhavslaks i Danmark er opdelt i tre typer 

henholdsvis smålaks, mellemlaks og storlaks.  

Smålaks, også kaldet lille sommerlaks eller grilse, har tilbragt ½-

1½ år i havet, vejer omkring 2,5 kilo og måler ca. 65 cm.  

Mellemlaks kaldes også stor sommerlaks eller multi-sea-winter 

salmon. De har tilbragt 2-2½ år i havet, vejer i snit 6 kilo og måler 
omkring 84 cm.  

Storlaks, også kaldet vinterlaks, påskelaks eller multi-sea-winter 

salmon, har tilbragt 3 år i havet, vejer i snit 9 kilo og måler omkring 

97 cm. I denne kategori findes også laks med 4 år i havet, som i 

gennemsnit vejer 17 kilo.  

 

De tre grupper af laks udgør hver især en unik genetisk ressource, 

idet deres forskellige livsstrategi til dels er arveligt betinget. De 

vandrer også op i vandløbene på forskellige tidspunkter (figur 3). 

Især er bestandene af tidlige opgangslaks (multi-sea-winter salmon) 

på et historisk lavt niveau i alle laksevandløb i hele laksens 

udbredelsesområde. I nogle lande er der tale om et kollaps i 

opgangen af forårsfisk. Blandt de mulige årsager kan være, at netop 

de tidlige opgængere beskattes særligt hårdt, da de er eftertragtede 

trofæfisk.  

Den genetiske ressource bør forvaltes, så den bliver bevaret i 

bestandene. En undersøgelse udført i Gudenåen i 1900-1915 viste, at 

de første store laks går op i vandløbene næsten et år, før de skal 

gyde (42).  

Først i løbet af juli måned er alle tre grupper reelt repræsenteret i 

vandløbet, idet de tidlige opgangslaks har fået selskab af de 

mellemstore sommerlaks og af smålaksen. I juli er kvoterne som 

oftest opbrugt i de større vandløb, og det betyder, at der ikke bliver 

høstet jævnt på de tre grupper af laks. Det er altså primært de meget 

tidlige opgængere, der bliver høstet på.  

Man skal være opmærksom på, at uanset om man ændrede reglen, 

så kvoten for fisk, der må hjemtages, første åbnede 1. juli eller 



fiskeRIBEtragtninger 18 

1.august, ville mange lystfiskere vælge at genudsætte de mindre laks 

i håb om at kunne hjemtage en større laks. Dermed løser man altså 

ikke problematikken med, at der vil blive hjemtaget for mange store 

laks (hunlaks) og for få små laks 25.  

 

 

 Kilde: DTU Aqua, Notat om regler for laksefiskeri 

 

    Simon Riis 
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(hanlaks). Derfor bør kvoten deles op i to; henholdsvis store laks 

(over 75 cm) og små laks (under 75 cm). Denne model har været 

gældende praksis i Skjern Å i 2010 og 2011. Det forhold, at en del 

laks skal måles, giver længere håndteringstid, hvilket ikke gavner de 

genudsatte laks. Der er umiddelbart ikke forslag til andre modeller, 

som tager højde for, at opgangen af laks udgøres af forskellige typer 

af laks, herunder smålaks, mellemlaks og storlaks.  

En sæsondelt kvote kan være en løsning, som både tilgodeser en 

større beskyttelse af forårslaksen og en bedre udnyttelse af 

sommerlaks og grilse. En sæsondelt kvote, hvor man kan hjemtage 

laks i udvalgte perioder, kan muligvis forlænge det samlede tidsrum, 

hvor man kan fiske på en bestand, og hvor det er muligt at hjemtage 

fangsten.  

Da man ved, at fiskeri efter laks i de varme sommermåneder er 

forbundet med høj dødelighed på de laks, som genudsættes, er der 

grundlag for at ændre forvaltningen.  

Ved først at lade kvoten for laksefiskeri åbne den 1. juli, når de høje 

vandtemperaturer forekommer i vandløbet, vil hjemtagning af laks 

overvejende ske, når der alligevel er forventet høj dødelighed blandt 

genudsatte laks.     Simon Riis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustrationen 
viser resultater fra en 
unik undersøgelse 
gennemført i årene 
1900-1915, hvor man 
indfangede og målte et 
stort antal laks, der 
vandrede op i 
Gudenåen. Der er ikke 
siden gennemført 
tilsvarende 
undersøgelser. Den 
stiplede linje viser et 
gennemsnit for 
vandføringen 
(kubikmeter pr. sekund) 
ved Ulstrup i perioden 
1974-2004 (42).  
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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 


