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Formanden har ordet

Håber alle er kommet godt ind i 2018, og er klar til nye fiskeople-
velser langs Sønderjysk Sportsfiskerforenings fiskevande. Det nye 
fiskeår startede for alvor søndag den 21. januar kl. 8.00 i modelflyve-
renes klubhus ved Slivsø/Hoptrup Å. En tradition hvor de morgenfri-
ske plejer at møde op, starte dagen med rundstykker, kaffe og en lille 
en til halsen. (Mere herom andet sted i bladet).

Som altid når der tages hul på et nyt fiskeår, ligger der mange op-
gaver som skal løses i løbet af året i foreningen. Der er generalfor-
samlingen i marts måned, og så de aktiviteter som arrangeres i løbet 
af året. Følg med på vores aktivitetskalender og støt op omkring ak-
tiviteterne. 

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder ordinær kongres den 10.  
og 11. marts 2018 på Vingsted Centeret hvor undertegnede vil væ-
re til stede, og repræsentere foreningen. Der skal på den kommende 
kongres vælges ny formand. Vores nuværende formand Verner 
Hansen har valgt at stoppe til denne kongres, efter mange år på  
posten.

Resten af foråret indtil slutningen af marts måned er der stadig 
klubaftener. Husk at møde op – der fortælles mange gode historier 
om årets fiskeri, og oplevelser langs vores fiskevande, og her kan 
knyttes bekendtskaber med andre, som har lystfiskeri som fritids-
interesse.  

El-fiskeri efter laks i Ribe Å Systemet 
den 9. og 10. december 2017 
Samarbejdsudvalget elfiskede efter laksemoderfisk i weekenden 
lørdag den 9.- og søndag den 10. december 2017. Lørdag blev der 
elfisket i Fladså fra Fole Dambrug til Harreby bro. Og søndag i Gels 
Å fra Gelsbro bro til Poulsen plads. Elfiskeriet gik fint, dog var der 
nogle udfordringer i forbindelse med den høje vandstand i Ribe Å 
som besværlige gjorde elfiskeriet. I alt 98 laks – 50 hunner/48 han-
ner er hjemtaget til DCV i Skjern. DTU fortsatte mandag med elfiske-
ri i Hjortvad Å, udelukkende for bestandsundersøgelsen af laks. Fra 
Danmarks Center for Vildlaks kom retur den 22. december med 41 
laks, de er alle blevet udsat ved Stavnagerbro. Af de resterende laks 
der blev strøget hos DCV, er nogle blevet brugt til laboratorieprøver 
(stikprøver), medens resten er destrueret, da de ikke skønnedes at 
have nogen chance for overlevelse ved udsætning.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand

Nr. 49 · 13. årgang
Februar 2018

Udgives 4 gange årligt:
Medio februar, maj, august og 
november.

Redaktion
Niels Ole Kjær 29 62 29 79
Mail: niels.ole.kjaer@skolekom.dk

Peter Krüger 74 53 39 43
 21 20 16 12
Mail: amazon@bbsyd.dk

Foreningens bestyrelse
Preben Nielsen 74 61 80 70
 22 31 24 31

Peter Krüger  74 53 39 43
 21 20 16 12

Kaj Olesen  74 52 81 53
 29 70 81 53

Allan Kjærgaard  23 73 10 93

Erling Rostermund  40 45 41 69

Martin Skov  74 82 22 10

Jens M. Madsen  74 82 11 20
 23 38 81 56

Bent Olsen 74 54 18 15

Michael Røge

Lars Røge

Forside
Får han den?

Billede
Lasse Aditya Kjær

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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Rådhuscentret 25
6500 Vojens 
Tlf.  74 54 11 07
 74 59 12 16 

Åbningstider: 
Mandag-fredag 10.00-17.30
Lørdag  10.00-13.00
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Hej og godt nytår. Og velkommen til det 
herrens år 2018.   

Nyt år, ny redaktør, efter at Finn Uld-
ahl takkede af, efter at have stået for 
Lystfiskeren i mere end 12 år. Tak for 
indsatsen Finn!!

Hvad kan vi så vente os af det nye år? 
Ja når dette læses, har der været pre-
miere i Hoptrup Å og vi går mod lysere 
og forhåbentlig varmere tider. Dyring-
kær åbner for almindeligt fiskeri 1. marts 
(husk at du som medlem fisker til halv 
pris fra 1. marts -31. oktober, du sparer 
både penge og støtter samtidig forenin-
gen) og får mulighed for at fange nogle 
flotte regnbueørreder og guldørreder i 
søen. Endvidere er der også et spæn-
dende karpefiskeri efter meget store 
karper i søen. Husk at orientere dig om 
regler ved klubhuset.

Mange af os ser frem til laksepremi-
eren den 16. april i de vestvendte åer. 
En dato, der altid ses frem til med spæn-
ding og for mange søvnløse nætter lige 
op til. En dato, der betyder lige så meget 
for lyst- og sportsfiskeren som for buk-
kejægeren, der har den 16. maj som en 
magisk dato.

Er jeg heldig at fange en premi-
erelaks? Møder jeg ræven ude ved åen, 
hvor den plejer at dukke op? Ser jeg 
igen isfuglen og kronhjorten? Møder jeg 
de sædvanlige hyggelige fiskekamme-
rater og får en (pralende) snak om sæ-
sonen, der lige er gået?

For mit eget vedkommende kan jeg 
kun sige, at jeg glæder mig helt vildt 
til laksepremieren og sæsonen 2018. 
SELV OM jeg ved, at jeg »bliver skuf-
fet«.

Skuffet på den måde, at jeg næppe 

kan overgå min sæson 2017, fordi jeg 
(som du kan læse om andetsteds i bla-
det) fangede 11 laks i Fladså i 2017 og 
havde samtidig 7 andre på krogen, som 
desværre af den ene eller anden grund 
snød mig.

Men uanset hvad, ser jeg frem til pre-
mieren, ser frem til at få frisk luft ved åen, 
ser frem til at få gået nogle kilometre i 
den fantastiske natur, vi har langs vore 
vandløb, og ikke mindst ser jeg frem til 
at møde de gode fiskekammerater, jeg 
har fået ved at fiske i Sønderjysk Sports-
fisker Forenings fantastiske vande.

Med ønske om et godt fiskeår for os 
alle sammen ønskes du »stram line«.

Niels Ole Kjær

PS: kontakt mig endelig, hvis du har lyst 
til at dele en af dine oplevelser eller et 
billede fra fisketurene med os andre. 
Det handler lige så meget om godt kam-
meratskab, små fangede fisk som det 
handler om trofæfisken og rekorderne.

Tlf.: 29 62 29 79 
Mail: Niels.Ole.Kjaer@Skolekom.dk

Redaktøren har ordet
Af Niels Ole Kjær
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Generalforsamlingsforslag:
Nuværende tekst:
6.3. Foreningens højeste myndighed er 
generalforsamlingen. Der afholdes ordi-
nær generalforsamling hvert år i marts 
måned. Den ordinære generalforsam-
ling skal mindst have følgende 

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af årsregnskab til 
  godkendelse.
 4. Fastsættelse af optagelsesgebyr 
  og kontingent.
 5. Uddeling af præmier. 
 6. Valg af formand - kun i ulige år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Ny tekst: 
6.3. Foreningens højeste myndighed er 
generalforsamlingen. Der afholdes ordi-
nær generalforsamling hvert år i marts 
måned. Den ordinære generalforsam-
ling skal mindst have følgende 

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af årsregnskab til 
  godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Uddeling af præmier. 
 6. Valg af formand - kun i ulige år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Generalforsamling den 14. marts
Af Preben Nielsen

Der afholdes generalforsamling i Æ” Fiskehus Råstedhøjvej 10, 6510 
Gram, kl. 19.30. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 
Se mere på www.sydfisk.dk

Invitation til premiere i de vestvendte åer
mandag den 16. april 2018

Kom og vær med til en traditionsrig premieredag. Se om vi får et lige så fantas-
tisk premierefiskeri som sidste år. Mød gamle og nye fiskekammerater. Der er 

morgenkaffe i »Æ fiskehus« mandag den 16. april fra klokken 7.00 
med Sønderjysk Sportsfisker Forening som vært.

Og du er velkommen igen til middag, enten til at spise din medbragte 
mad, eller nogle af resterne fra morgenbordet. Samtidig er der varm kaffe 

på kanden efter en måske kold premieremorgens fiskeri.
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www.sydfisk.dk
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Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

www.davidsen.as

9

Arnum EL-Service
Vestergade 30 - Arnum - 6510 Gram
Vi træffes døgnet rundt på tlf. 74 82 63 23

EL-Salg Gram
Kongevej 15 - 6510 Gram
Butik 74 82 63 25 - Elektriker 74 82 63 23

ÅBninGStidEr Arnum
Torsdag-fredag kl. 11.00-16.00

ÅBninGStidEr GrAm
Mandag-fredag kl. 09.30-17.30
Lørdag kl. 09.30-12.30

Efter aftale

• Kursus- og konference faciliteter
• 3-stjernede hotelværelser

Nørregade 2A | 6500 Vojens | Tlf. 74 54 13 31 | hotel@hotel-vojens.dk | www.hotel-vojens.dk

• Helaftensarrangementer fra kr. 498,-
• Á la carte restaurant

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-12.30

GENERALFORSAMLING 2018
I SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING

Onsdag den. 14. marts kl. 19.30 i  Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10 i Gram
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Generalforsamlingen kan under punkt 12 ikke træffe beslutninger eller holde bindende af-
stemninger. Der kan rettes henstillinger til bestyrelsen, fremsættes ønsker, afgives meld-
inger og debatteres. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2018.       

På vALG ER
u. pkt. 6. formand Preben Nielsen Ikke på valg.

u. pkt. 7. best. medlem Peter Krüger Ikke på valg. 
   best. medlem Kaj Olesen På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem Erling Rostermund På valg. Modtager ikke genvalg.
   best. medlem      Jens Møller Madsen      På valg. Modtager ikke genvalg.
   best. medlem Allan Kjærgaard På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem Martin Skov Ikke på valg.
   best. medlem Bent J Olsen Ikke på valg.
   best. medlem Michael Nielsen Ikke på valg

u. pkt. 8 best. suppleant Michael Røge På valg. Modtager genvalg.
   best. suppleant  Lars Røge På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 9 revisor   Finn Jess Hansen Ikke på valg 
   revisor  Hans Fürst Sørensen På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 10 revisor suppl. Peter Fürst På valg. Modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

GENERALFORSAMLING 2018
I SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING

Onsdag den. 14. marts kl. 19.30 i  Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10 i Gram

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
	 3.	 Aflæggelse	af	årsregnskab	
 4. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
 5. Uddeling af præmier
 6. Valg af formand – kun i ulige år

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt
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Her i januar måned er det dejligt at kun-
ne tænke tilbage på de fantastiske ople-
velser i det forgangne år, som man har 
været vidne til.

Claus Emsen (alias Mr. Vibrax) fangede 
i slutningen af august en imponerende 
havørred på hele 7.850 kg i nattens 
mulm og mørke, hvor han måtte have 
hjælp af Ivan (alias Mr. Gels Å) med lan-
dingen, som i den grad blev dramatisk, 
da hans net havde sat sig fast i en pæl 
og var umulig at få fri.

Mr. Vibrax måtte ringe til Mr. Gels Å, som 
befandt sig 1,5 km derfra og sætte ham 
ind den svære situation, han måtte løbe 
op til sin bil køre ad lumske markveje og 
foretage hasarderede manøvrer for at 
nå frem til en tvivlsom parkeringsplads, 
hvorefter en lille maraton med forhin-
dringer af div. hegns tråde blev gennem-
ført i et tempo, som nok ville overraske 
de fleste. Fisken blev landet og vi mød-
tes ved Kastrup sluse til en lille andagt.

Den næste på 6,700 kg blev fanget ved 
10-tiden en lørdag formiddag ganske 

De tre store fra Gels Å
Af Michael Nielsen

Claus Emsens havørred fra Gels Å.
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udramatisk på min Møresilda 16 g. Dog 
ville den gerne gemme sig i grøden, 
men efter lidt tovtrækkeri fik jeg den 
i nettet. Det hele tog ikke mere end en 
halv time, så var jeg tilbage ved bilen. 

Den sidste – men så sandelig også den 
største på hele 8,260 kg blev taget af 
Mr. Gels Å på et nyt blink han havde fået 
af en af gutterne fra Ribe.

Som sædvanlig havde vi delt os. Dennis 
var også ved åen med sin fluestang – 
det siges at han har søgt luftfartsvæsnet 
om overflyvningsretten til dele af Gels 
Å med sin specielle flue – om han har 
fået svar vides ikke. Midt på formidda-
gen ringer jeg til Ivan for at fortælle ham 
at jeg havde landet en halv meters fisk, 
han siger så, at han også har fået en, 
men den var lidt større, så han mente, at 

vi godt kunne mødes ved Åbøl bålplads, 
så kunne vi få vores kaffe og wienerbrød 
da vi nu havde fået fisk. Jeg må sige 
den var væsentlig større end min. Han 
havde ret den gode Ivan, den var bare 
enorm, sikke en fisk. Glæder mig helt 
vildt vi skal i gang igen.

Knæk og bræk
Michael

Michaels havørred fra Gels Å. Ivans store havørred fra Gels Å.

For 6. år i træk fastholder Sønderjysk 
Sportsfisker Forening kontingentsatser- 
ne. Opkrævningen af kontingentet tilgår 
dig fra Danmarks Sportsfiskerforbund i 
løbet af januar eller februar måned.

Husk, at du efterfølgende selv skal 

udskrive medlemskort for 2018 fra for-
bundets hjemmeside. 

Har du problemer med at udskrive 
medlemskortet, så kontakt kasserer Kaj 
Olesen, da han har mulighed for at hjæl-
pe dig videre.

Kontingentsatser 2018 
Af Niels Ole Kjær

Deadline til Lystfisker nr. 50
15. april 2018
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Februar
Mandage 10.00 - 12.00

19.00 - 21.00
60+
Klubaften
Æ Bindstouw, Danmarksgade 8, 6500 Vojens

Tirsdage 19.00 - 21.00 Klubaften
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Sidste onsdag 
i måneden

19.00 - 21.00 Klubaften
Dyringkær, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

MaRTS
Mandage 10.00 - 12.00

19.00 - 21.00
60+
Klubaften
Æ Bindstouw, Danmarksgade 8, 6500 Vojens

Tirsdage 19.00 - 21.00 Klubaften
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Onsdag den 14. 19.30 Generalforsamling
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Sidste onsdag 
i måneden

19.00 - 21.00 Klubaften
Dyringkær P&T, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

Lørdag den 24. 10.00 - 15.00 Grejmarked
Køb, salg og bytte
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

april
Mandag den 16. 7.00 - ? Premierefiskeri vestvendte åer - Ribe Å

Kaffe og rundstykker i klubhuset.
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Fredag den 27. til 
søndag den 29.

Barsøtur
Info: Lene tlf. 29 42 78 77
Tilmelding: Go-Fishing, Haderslev

maj
Søndag den 6. 7.00 Dyringkær Put&Take Fiskekonkurrence

Fang den største og flotteste fisk.
Dyringkær P&T, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

Søndag den 20. 9.00 - 14.00 Lystfiskeriets dag
Dyringkær P&T, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

juni
Lørdag den 30. 17.00 - ? Fiskenat

Dyringkær P&T, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

auGuST
Søndag den 12. 10.00 - 14.00 Fiskekonkurrence for skolebørn

Fuglsø, Jernhytvej, Vojens

aKTiviTETSKaLENDER 2018 Se også på www.sydfisk.dk
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1. marts  
Start som P&T for ikke medlemmer.

6. maj  
Konkurrence om at fange den største og 
flotteste fisk. Årets store konkurrence om 
mange flotte præmier.

20. maj   
Lystfiskeriets dag og hyggedag. 
En rigtig hyggedag for hele familien.  
Alle fisker gratis fra 09.00 til 14.00.

30. juni  
Fiske nat. 
Her er det igen hyggen, der er i højsædet. 
Vi fisker hele natten, men vi tænder også 
grillen, så vi kan varme os med en gang pølser. 
(Eller evt. nyfanget ørred hvis man er så heldig)

31. oktober 
P&T lukker. 
Herefter er der kun medlemmer der må fiske. 
(Husk kun 1 stang og max to fisk pr. dag)

De enkelte aktiviteter vil blive beskrevet med 
opslag her ved søen og vil herudover kunne 
læses på foreningens hjemmeside: 
www.sydfisk.dk

aktiviteter ved Dyringkær 2018

lørdag d. 24. marts 2018 
kl. 10.00-15.00

Grej
markeD

Sønderjysk Sportsfiskerforening 
afholder Grejmarked i klubhuset, 

Råstedhøjvej 10, 6510 Gram.
 

Alle nuværende eller tidligere 
medlemmer som vil købe eller sælge 
fiskegrej er velkommen denne dag. 

Mød op og udnyt muligheden 
for at lave en god handel. 

Tilmelding ikke nødvendigt.  

Bestyrelsen
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tHermoruden

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

SikkerhedSfilm · Solfilm
ButikSruder · termoruder

v/Erling Rostermund
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens

Tlf. 40 45 41 69 · erling@omegaglas.dk

Kære medlem

Mod forevisning af gyldigt 
medlemsbevis til 

Sønderjysk Sportsfiskerforening 
ydes der rabat ved køb af 
termoruder eller diverse.

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

             Grill-EXperten 
 

Østergade 28
6500 Vojens
73 54 01 10

Stensbækvej 16 · Arnum · 6510 Gram · Tlf.: 7482 6490 · Fax: 7482 6598
Mail: oc@ottochrestensen.dk · www.ottochrestensen.dk

Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S



15

Alle som har en lystfisker gemt i maven kan 
prøve fiskeriet i Dyringkær Put & Take, ganske 
gratis. Kom og prøv de mange gode oplevel-
ser ved fiskevandet

På dagen er der mulighed for at prøve at  
fiske. Der vil stå en erfaren lystfisker parat 
til at hjælpe dig med at komme i gang. 
Medbring fiskestang – har du ingen så ring 
– vi vil så prøve, om vi kan skaffe en »låne-
fiskestang«.

Arrangementet afholdes ved Dyringkær Put 
& Take Sø. Vi mødes ved søen, Ribe Landevej 
152, 6100 Haderslev (følg skiltene), hvor det 
er muligt at fiske efter regnbueørred, gedde, 
aborre, skalle, brasen, karpe og ål.

Alle er velkomne på Lystfiskeriets Dag, og 
gode oplevelser fylder mest, hvis du deler 
dem med andre. Så tag du bare din bedste 
ven, mor, far, bedstemor eller bedstefar med 
– her kan alle være med.

Lystfiskeriets Dag er et landsdækkende ini-
tiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund, 
hvor alle under kyndig vejledning kan prøve 
kræfter med lystfiskeriets mange facetter. 
Det sker søndag den 20. maj 2018, der er en 
lang række arrangementer over hele landet.

Arrangør: Sønderjysk Sportsfiskerforening, www.sydfisk.dk 

Preben Nielsen, formand, 30 85 11 01, preben.n@stofanet.dk

Fang fisk i Dyringkær Put & Take 
søndag den 20. maj 2018

Lystfiskeriets dag

Læs mere om arrangementet 
og Lystfiskeriets dag på:
www.sportsfiskeren.dk/lystfiskerietsdag 
eller www.sydfisk.dk

Mød op 
mellem kl. 9-13

og få en spændende 

dag og fang mange 

gode oplevelser!
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Sæsonen 2017 vil for mig komme til at 
stå som en sæson, jeg aldrig kommer til 
at glemme og nok aldrig kommer til at 
overgå.

Både fordi jeg mistede mit livs største 
laks (ca 110-120 cm) eller fordi jeg en 
anden dag måtte gennem flere hundre-
de meter vand og mudder op til navlen i 
det vanvittige forsøg på at lande en laks, 
der drev af sted med flere hundrede kilo 
grøde spændt mellem den og mig i den 
anden ende af linen. Det kostede mig ret 
meget vand i støvlerne, og derudover 
ødelagde jeg skridtstøvlerne, idet jeg 
måtte gennem et stort brombærkrat (det 
har skridtstøvler ikke godt af…).

Måske fordi jeg fik en ægte premi-
erelaks den 16. april efter kun en times 
fiskeri, eller måske især fordi jeg fange-
de 11 laks, hvor de 3 største var 101, 97 

og 97 cm, alle genudsat, da jeg hjemtog 
en laks på 92 cm på premieredagen.

Eller måske den dag, hvor jeg fan-
gede 4 laks for næsen af mine 2 gode 
fiskemakkere Robert og Allan …?

Hvad var så den  
største oplevelse?
Altså min premierelaks var en stor op-
levelse, men en endnu større oplevelse 
kom samme dag, hvor min søns kam-
merat Rasmus Schou fik en premi-
erelaks, for øvrigt hans første laks no-
gensinde, og så på over 9 kilo. 

Dagen efter kom så en stor oplevelse 
igen. Min søn Lasse fik hans laks nr. 2 
og fordoblede hans PR fra 4 til 8 kilo. 
Den første laks, han fik, var i 2011 og si-
den da har han stort set ikke fanget fisk 
på de fisketure jeg har slæbt ham med 

Hvad skete der lige for mig der? 
 Af Niels Ole Kjær

Niels Ole Kjær genudsætter laks på 92 cm fra oktober måned.
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på!! Så det er da en forbedring, der er til 
at føle på.

Hvad var det så der gjorde  
forskellen i 2017?
Tjaa, i alle de foregående sæsoner har 
jeg haft kontakt med laks og havørreder 
i åen. Jeg har fanget nogle enkelte, og 
mistet langt flere. Jeg har misundeligt 
lyttet til de andre fiskere og suget til mig 
af deres viden og så har jeg ellers tæ-
sket kilometervis af fiskevand igennem.

I 2017 har jeg koncentreret mig om 
færre strækninger. Faktisk er de 11 laks 
fanget på kun 4 pladser, mens de 7 mi-
stede fordeler sig over 2 af fangstplad-
serne og 2 andre steder i åen.

Jeg har fanget 2 på wobler og 9 på 
spinner. Blink har ikke givet mig laks i år, 
jeg tror der har været for meget vand til 
at de duede til mit fiskeri. Jeg har sim-
pelthen ikke kunnet få dem ned til fiske-
ne. 

Til gengæld gav blink mig nogle præg-
tige bækørreder i Nørreåen, helt op til 52 
cm. Disse fisk blev forsigtigt genudsat; 
sådanne store fisk skal vi passe godt på. 
Bestanden af dem er meget sårbar.

Med håb om en god sæson i 2018 
og mange hyggelige timer ved å, sø og 
kyst.

Rasmus Schou med 95 cm premierelaks fra den 
16. april 2017.

Lasse Aditya Kjær med 90 cm (lynende sølv) laks fra den 17. april 2017.   
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... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Vojens Boghandel
Rådhuscentret 23 · 6500 Vojens

Tlf. 27117955 · vojensbog@outlook.dk

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04
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Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04 V/ Peter tramm · faBrikSVej 11 · 6500 VojenS · tlf. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...
Vi gi’r op til 2.700,- Krogh’s Autoophug

Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram
Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk

•	Handel	med	nyere	
	 brugte	biler

•	Topprofessionelt	
	 autoværksted

•	Reparation	af	
	 alle	bilmærker

•	Skadecenter	med	
	 gratis	lånebil

www.auto-gaarden.dk

industrivej 68 · 6760 Ribe
Tlf. 76 88 98 88 · Fax 76 88 98 87 · mail@ribejagtogfiskeri.dk
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Så kom dagen, for årets sæsonpremi-
ere i Sønderjysk Sportsfiskerforenings 
østvendte Hoptrup Å. 18-20 medlem-
mer mødte op til fælles morgenkaffe i 
Modelflyvernes klubhus ved Silvsøen. 
Der var rundstykker med tilbehør, og 

basser til dem der var i sukkerunder-
skud og kaffe ad libitum. Snakken gik 
lystigt i klubhuset omhandlende fiskehi-
storier og andre genfortællinger, som ik-
ke tåler at komme på tryk. Ny indmeldte 
medlemmer mødte op for at få gode råd 
omkring fiskeriet langs åen og Slivsøen. 
Det er dog en fast skare af medlemmer 
som møder op denne morgen, år efter 
år. Det kølige vejr var medvirkende til, 
at flere blev siddende i det lune klubhus 
for at nyde kaffen nogle timer, inden fi-
skestangen blev fundet frem. Vandet i 
Slivsø og Hoptrup Å var meget klart og 
det var svært at færdes langs søen og 
åen uden at skræmme fiskene. Det var 
småt med fangster, men der var dog 
enkelte trykbølger flere steder, så fisk 
var der. Der blev fanget nogle enkelte 
nedfaldsfisk som straks blev genudsat. 
Mads Garde fangede en lille pæn blank 
overspringer midt på eftermiddagen.  

Over middag viste vejret sig fra den 
gode sidde med enkelte solstrejf og mil-
dere vejr. 

Sæsonpremiere i 
Slivsø/Hoptrup Å
21. januar 2018

Af Preben Nielsen
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Status for lakseudsætninger i 2017 i 
Ribe Å: Der er udsat 30.000 stk. ½-års 
laks og 8.200 stk. 1-års laks. De udsatte 
laks er omfattet af mærkningsprogram-
met som har til formål at dokumentere 
effekten af udsætninger herunder esti-
mere andel af lakseopgang, der er ba-
seret på hhv. udsætnings- og naturligt 
producerede laks. Mærkningen af ½-års 
og 1-års fisk består af en fedtfinneklip-
ning. Det er planen fremadrettet at for-
sætte mærkningen.

Det forventes at kunne opfylde fiske-
plejens udsætningsplan for laks i 2018. 
30.000 stk. ½-års laks og 20.000 stk. 
1-års laks i 2018. Udsætning af ½-års 
laks sker den 7. april 2018 og 20.000 
stk. 1-års laks den 13. oktober 2018. 

I efteråret november/december 2017 er 
der lavet opgangsundersøgelse i Ribe 
Å. Resultatet er endnu ikke offentlig-
gjort. 

Der kommer en ny »Forvaltningsplan 
for laks« hvor der er fokuseret på adap-
tiv forvaltning. Adaptiv forvaltning er en 
praksis, hvor man til enhver tid anven-
der det bedst tilgængelige videnskabe-
lige grundlag i forvaltningen. Adaptiv 
forvaltning bliver herved en løbende og 
dynamisk proces. Adaptiv forvaltning er 
et middel til at opnå mere effektive be-
slutninger og et bedre resultat. Et vigtigt 
eksempel på, hvordan den adaptive for-
valtning fungerer i praksis finder man i 
den måde kvoterne for hjemtagning af 
laks i de enkelte vandløb fastsættes. 
Udgangspunktet er, at bestandsopgø-
relserne, tilstræbes at foregå med 2-3 
års mellemrum. Resultatet danner ho-
vedgrundlaget for fastsættelse af kvo-
ten for hjemtagne laks, men andre for-
hold som f.eks. tidligere års fangster og 
forbedringer af levestederne kan også 
indgå i vurderingen. Derved sikres, at 
lystfiskere ikke hjemtager flere laks end 
det er forsvarligt i forhold til bestandsud-
viklingen.

Koordinationsgruppen for 
lakseudsætninger i Jylland 
(Ribe Å System) 
 Af Preben Nielsen



Lystfisker 
- se her!

Tlf.: +45 74 52 13 47
haderslev@danhostel.dk
www.danhostel-haderslev.dk

Danhostel Haderslev    
Haderslev Campingplads
Erlevvej 34   
DK-6100 Haderslev   

Lystfisker 
- se her!

Moderne vandrerhjem og 
campingplads – beliggende i 
naturskønne omgivelser, tæt 
på attraktive fiskepladser, og 
kun 10 minutters gang fra
Haderslev Centrum. 
Mulighed for slagtning og 
indfrysning af fisk samt salg af
fiskekort m.v.  
Vi giver gerne tilbud, incl. 
forplejning til grupper.

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 



Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!

Forsendelsesadresse: Sønderjysk Sportsfiskerforening · Nørbyvej 8 · DK-6200 Aabenraa


