December 2018
Så blev det december og det er tid til årets sidste nyhedsbrev.
Når vi tæller sammen hvad der er indrapporteret af fangster på ribeaasystemet.dk af laks,
havørred og bækørreder som er hjemtaget og genudsat i år, er tallene markant lavere end
i 2017.
Ser vi på laks, er der i år registreret 4 laks (1 over 75 cm & 4 under) mod 25 laks sidste år
(22 over 75 cm & 3 under).
Ser vi på havørreder er der i år registreret 65 havørreder, mod 129 havørreder i 2017.
Ser vi på bækørreder er der i år registreret 36 bækørreder, mod 72 bækørreder i 2017.
Vi vil ikke sige, at det har været en dårlig sæson; det har været en svær og udfordrende
sæson, når vi ser på hvor flot sommervejr vi har haft i lang tid. Desværre er det ikke lig
med godt fiskevejr, og specielt har den høje vandtemperatur og manglende nedbør været
en stor modspiller for lystfiskerne. Når det så er sagt, er det stadig et flot resultat med
fangsterne i 2018, når der næsten kun har været fiskere ved åen i en halv sæson.
I starten af november blev der elfisket på strækningen fra Kastrup til broen ved Gramvej.
Det blev fanget færre havørreder end sidste år og i år blev der ikke fanget nogen laks.
Det giver lidt stof til eftertanke. Det står dog ikke alene med sommerens vejr og
manglende nedbør. Ribe Sportsfiskerforening arbejder hårdt på at forbedre
passageforholdene i og omkring Ribe by, hvilket også er væsentlig faktor.
I forsommeren blev bestyrelsen sammen med Haderslev kommune inviteret af
fiskeriforeningen Gelså, til at komme ud i naturen og se de nye stryg ved Kastrup og
Arnum broen. Ved Kastrup betyder det også, at den gamle fredningszone nu er fjernet og
der må fiskes helt op til broen.
Det bringer os ind på et andet vigtigt emne - vandpleje.
Der er oprettet en vandpleje-gruppe som skal varetage vandpleje, restaureringsprojekter
og andre fiskepleje-aktiviteter i hele Ribeåsystemet. Gruppen er opdelt i 4 områder så man
dækker alle tilløb i Ribeåsystemet. Gelsåsammenslutningen af 1976 er den ene gruppe.
Vi mangler hjælp til vandplejen, er der nogen i jeres forening som vil hjælpe til og
være en del af vandpleje gruppen?
Det er ikke et krav at man skal bo lokalt, bare man har lyst og kan hjælpe til. Jo flere vi er,
jo nemmere er det for os alle at løfte opgaverne. Det er vigtigt at vi vedligeholder vore
vandløb, og ikke mindst er det vigtigt for vores laksekvote. Dette har før ligget under SU,
men som noget nyt er det lagt ud i den nye vandplejegruppe - derfor har vi brug for jeres
hjælp.
Venligst del budskabet rundt i jeres forening og til dem som vil hjælpe til, kan henvende sig
til formanden på mail: allan@allank.dk eller telefonisk på 23 73 10 93
Nyhedsbrevet udgives af Gelsåsammenslutningens bestyrelse og udsendes bl.a. til sammenslutningens
foreninger. Nyhedsbrevet kan frit citeres med kildeangivelse.
Bestyrelsen opfordrer foreningerne til at videreformidle nyhedsbrevet til foreningernes medlemmer.
Gelsåsammenslutningen af 1976

