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Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S

Formanden har ordet

Så er dette år ved at rinde ud, et år som vil blive husket for den alt 
overskyggende Covid-19, som har sat sit præg på alt og begrænset 
vores muligheder for at dyrke det fællesskab, foreninger af en hver 
slags kan give.

Hvad angår Sønderjysk Sportsfiskerforening som er din og min for-
ening, så er vi blevet ramt og begrænset, hvad angår samlinger til 
møder og klubaftener. Men til gengæld har mange fået øje på lystfi-
skeriet som en fælles aktivitet, der har kunnet samle familier og an-
dre. Vi har mærket en øget interesse for lystfiskeri og der har været 
mange forbi vores Put and Take sø og andre vande. Vi har også fået 
en del nye medlemmer.  

Sønderjysk Sportsfiskerforening er blevet holdeplads for Fiskeeks-
pressen – Fiskeri for alle. Så har du som skolelærer eller forældre 
til et skolebarn et klassearrangement eller holder I en gadefest eller 
firmatur og mangler fiskegrej til flere af deltagerne, kan du rette hen-
vendelse til os og låne traileren »Fiskeekspressen« med alt grejet.

Laksefangsterne i år har sat ny rekord. I alt er der fanget 761 laks og 
hjemtaget 109 laks ud af 195 eller 56% hjemtaget af laksekvoten, 
som Ribe Å Systemet havde fået kvote på i 2020. Det sender igen 
i år et uigenkaldelig signal til Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune 
om, at opgangsforholdene omkring Ribe By ikke er optimale når Ve-
ster Å Konsortiet har hjemtaget 24 ud af de 109 laks og de i Vesterå-
en af åens totale fangst af laks i hele Ribe Å Systemet på 761 laks, 
kan fange 457 laks, det svarer til ca. 60% af alle fangsterne i 2020.

Det bør give stof til eftertanke ved Naturstyrelsen og Esbjerg Kom-
mune. Samarbejdsudvalget arbejder på at forbedre forholdene, vi 
håber meget, det lykkes med tiden.

De østvendte vandløb lukkede for fiskeri den 15. november, så nu 
skal der findes alternative steder at fiske. Heldigvis er der mulighe-
der for fint geddefiskeri i vores søer; både Haderslev Dam og Slivsø 
byder på spændende fisker efter sømkasser, så fat fiskestangen og 
kom ud og prøv lykken. Husk der er åbent for medlemsfiskeri i Dy-
ringkær Put and Take i perioden fra 1. november til der åbnes for 
kortsalg igen til foråret den 1. marts.

Klubaftenerne er desværre aflyst foreløbig til efter nytår, så må vi 
se om Covid-19 igen tillader, at der bliver afholdt almindelige klub-
aftener. Når det igen kan lade sig gøre vil vi sende info over vores 
medlemssystem og hjemmesiden.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand  

nr. 60 · 15. årgang
november 2020

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

redaktion
Niels Ole Kjær 29 62 29 79
Mail: laksefiskeren70@gmail.com

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

Martin Skov  74 82 22 10

Michael Røge 60 48 96 62

Lars Røge 25 36 71 51

Forside
Venter på hug i smukke 
omgivelser ved Vedsted sø

Billede
Lars Ø. Jensen      TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?       LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN

SVØMMEHAL

STOR LEGE-

PLADS

ALLETIDERSHYTTE- FERIETLF. 74 58 41 70
WWW.GAMMELBRO.DK

S I N C E  1 9 5 8    · Å R Ø S U N D

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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Sønderjysk Sportsfiskerforening starter 
den nye sæson med premieredagen i 
Hoptrup Å søndag den 17. januar 2021. 
Der går det løs for medlemmer af Søn-
derjysk Sportsfiskerforening, og der er 
gode chancer for at få en regnbueør-
red på krogen, men der kan også være 
blanke havørreder eller en stor gedde 

i Slivsø. Der kan fiskes med orm, blink 
eller spinner. Sæsonpremieren starter 
med morgenkaffe kl. 8.00 i Modelflyver-
klubbens klubhus, som foreningen igen 
i år har fået lov at låne. Her går snakken 
villigt indtil solen står op og fiskeriet kan 
starte. Kl. 14.00 er der kaffe og hjemme-
bagt kage til dem, der har lyst.

Den 10. oktober 2020 er der udsat 
30.000 stk. ½-års laks i Ribe Å System, 

med en gennemsnitsvægt på 4,0 gram 
pr. stk. hvilket svarer til ca. 120 kg fisk.

• 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

... 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

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04

Sæsonpremiere i hoptrup Å og Slivsø 

Udsætning af lakseyngel oktober 2020

Sønderjysk Sportsfiskerforening er ble- 
vet holdeplads for »Fiskeekspressen 
– Fiskeri for alle«. Hvis I har et klas-
searrangement, holder gadefest eller 
firmatur og mangler fiskegrej til flere af 
deltagerne, kan I rette henvendelse til 
os og låne traileren med alt grejet.

Danmarks kyster, moler, åer og søer 
byder på fantastiske fiskeoplevelser 
for store og små. Med Fiskeekspres-
sen kan I komme godt i gang med at fi-
ske, uanset om I vil fiske makreller på 
molen, ørred på kysten eller skaller i 
søen. Fiskeekspressen er et landsdæk-
kende tilbud om udlån af grej til familier, 
foreninger, skoler, dagtilbud og andre 
grupper, der vil ud at fiske. Du kan be-
søge Fiskeekspressen, når den holder 
ved dit lokale fiskevand, og du kan selv 
låne en trailer til et fiskearrangement for 
grupper. Fiskeekspressens 10 trailere 
har hjemsted i alle dele af landet. »Fi-
skeekspressen – lystfiskeri for alle« er 
et 3-årigt forsøgsprojekt, der indgår i 
Regeringens sommerferiepakke ’Som-

mer i Danmark’ under initiativet ’Bedre 
muligheder for lystfiskeri’. 

Formålet er at undersøge, om mulig-
heden for at låne gratis udstyr – og få 
hjælp til at fiske – kan få flere til at blive 
lystfiskere. Projektet er finansieret af 
Miljø- og Fødevareministeriets natur-
målsmidler. Danmarks Sportsfiskerfor-
bund og lokale sportsfiskerforeninger 
står for driften af Fiskeekspressen.

Fiskeekspressen
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Der afholdes generalforsamling i Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram.

I henhold til vedtægterne § 6.4. Ordinære generalforsamlinger indkaldes 
via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og pr. mail til dem, 

der har oplyst mailadresse til Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsregister.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal sendes til et bestyrelsesmedlem senest den 15. januar 2021.

Bestyrelsen

Generalforsamling 
onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.30

Som det fremgår af nedenstående så har Sønderjysk Sportsfiskerforening følgende 
kontingenttyper. Det betyder, at alle nuværende medlemmer fortsætter på deres 
nuværende kontingenttype. Såfremt du ønsker at ændre din kontingenttype, skal 
du sende en mail til: preben.n@stofanet.dk med oplysning om din nuværende kon-
tingenttype, og hvilken type du vil ændres til. Alternativt kan du ringe på 30851101.

Kontingentsatser 2021

Junior Ikke fyldt 18 år Kr. 250,00

Ungdom 18 til 25 år Kr. 550,00

Senior 26 år og op Kr. 750,00

Familie 2 En senior og alle hjemmeboende børn under 18 år på adressen Kr. 850,00

Familie 1 Alle hjemmeboende på adressen Kr. 1.000,00

Passiv A Kun foreningsblad – intet fiskeri Kr. 120,00

Passiv B Medlem af DSF, foreningsblad samt Put & Take Kr. 500,00

Priser på kontingent 2021

I Sønderjysk Sportsfiskerforening har vi 
været heldige med, at få ret mange nye 
medlemmer i løbet af de sidste par må-
neder, hvilket vi er meget glade for. Dog 
er der åbenbart desværre forskellige 
opfattelser af, hvad tilbuddet om gratis 
fiskeri resten af 2020 og hele 2021 dæk-
ker over. 

Nye medlemmer betaler kontingent 
for 2021 og kan fiske resten af 2020 
uden kontingent (den del er gratis). Der-
udover betales ALTID halv pris for fiskeri 
i Dyringkær Put and Take (fra 1. marts til 
1. november). 

Ved fiskeri i Dyringkær put and take 
sø, skal der, som det er beskrevet i reg-
lerne på hjemmesiden, betales for fi-

skeri som alle andre, der fisker i søen i 
perioden fra 1. marts til udgangen af ok-
tober måned. Medlemmer fisker dog 
til halv pris!

Tekst hentet  fra hjemmesiden: 
Fiskeperiode: Søen er åben som 
P&t sø det meste af året, men fra 1. 
november til 1. marts er det kun for-
eningens medlemmer, der må bruge 
søen. Fiskeriet er GratIS I denne 
PerIode (og kun i denne periode/
red.).

Venligst overhold gældende regler!

Med venlig hilsen
Preben Nielsen, Formand

Med udgangen af oktober måned vil 
sydfisk.dk blive lavet om. Det bliver bl.a. 
lettere at finde fiskevand og komme di-
rekte ind og se de forskellige fiskevan-
de. Der vil blive et direkte link så man 
kan indberette sin fangst fra åerne til 
www.ribeaasystemet.dk 

Du kan bl.a. også se:
• Status for laksekvote 
• Vandstand og temperatur i åen
• Nyt fra Forbundet
• Nyt fra DTU
og meget mere ...

Vigtig info!!

Ny hjemmeside på vej på sydfisk.dk

Modelfoto.
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mod skarven langs Gels Å. Sønderjysk 
Sportsfiskerforening har indgået en lig-
nende aftale med lodsejerne ved Jels Å 
og Nørre Å i 2019/2020.

Gram Å og Flads Å
Der er ikke de store ting at berette om 
ved Gram Å og Flads Å ud over, at vi var 
ved at miste et stykke å-bred på nordsi-
den af Gram Å, men har været heldige 
at få lov at fortsætte fiskeriet. 

Signalkrebsene i Flads Å og Gram Å 
har bredt sig op igennem å-systemet 
til Jels Å og Nørreå. Signalkrebsene er 
med sikkerhed på den anden side af 
Slevad Bro. 

Signalkrebs anses for at være en in-
vasiv art i Danmark og ønskes bekæm-
pet. Vi udfærdigede i 2016/2017 regler 
for krebsefiskeri i Gram Å, Flads Å, Jels 
Å og Nørreå. Der er en øget interesse 
for signalkrebsfiskeriet, og der har væ-
ret en del henvendelser fra folk, som 
gerne vil ud og fange krebs. Der er flere, 
som har købt et medlemskab efter at 
have prøvet krebsefiskeriet. Det er nok 
også det eneste positive, der kan siges 
om signalkrebs.

Samarbejdsudvalg for  
ribe Å Systemet
Laksesæsonen i 2019 startede stille og 
roligt, men som de andre år, var der pe-
rioder med meget lidt nedbør, laksestop 
pga. høje vandtemperaturer, vores lak-
sekvoter blev ikke opfisket i årets løb. 
Faktisk var der ved sæsonens afslut-
ning stadig små laks tilbage på Sønder-
jysk Sportsfiskerforenings kvote. Det på 
trods, endte sæsonen med ganske pæ-
ne fangster til foreningens medlemmer.

SU har samlet materialet og udarbej-
det oversigt over indsats steder/områ-
der og udarbejdet en prioriteringsliste/
forslag for indsats rækkefølge. SU er 

klar til at hjælpe med lodsejerkontakter 
mm. i forbindelse med de enkelte pro-
jekter. Efter at have modtaget oven-
stående materiale fra kommunerne, er 
der nedsat nogle grupper bestående af 
medlemmer fra foreningerne, som har 
fået hver deres vandløb, som de skal 
gennemgå. Det går som sædvanlig me-
get langsomt med at få tilladelse til at 
udføre nogle af de restaureringsprojek-
ter, vi har foreslået.  

El-fiskeri 2019 i Ribe Å Systemet
Samarbejdsudvalget for Ribe Å Syste-
met fiskede som planlagt efter moder-
fisk lørdag den 7. december. El-fiskeriet 
startede, hvor Gels Å krydser hovedvej 
24 og sluttede ved Staunagerbro. Vejret 
var rigtig fint og der var mange laks. Da 
man nåede ud til Amerikaneren, vest for 
Poulsens plads, var der fanget det antal 
moderfisk, der skal bruges til dette års 
strygning. Derfor blev det ikke nødven-
digt at el-fiske den 8. december. 

Der blev fanget 47 hunfisk, heri blandt 
nogle rigtig store. Af hanfisk blev der 
fanget 51, hvor den største var på hele 
123 cm. Der blev set 10 snæbler, her 
iblandt nogle store hunner. Ligeledes 
blev der også set havørreder. 

I år blev der kun fisket med en elek-
trodefører midt i båden og med en net-
mand på hver side af elektrodeføreren. 
Dette var et forsøg på at begrænse an-
tallet af Honda-skader på de laks, DCV 
modtager, samt på de laks der bliver til-
bage i åen for at gyde naturligt. Vi elfi-
skede i samarbejde med Naturstyrelsen 
v. Michael Deacon, der registrerede de 
snæbler, vi fik opfisket.

Udsætning af laks
Status for lakseudsætninger i 2019 i Ri-
be Å: Der er udsat 30.000 stk. ½-års laks 
og 20.000 stk. 1-års laks. De udsatte 

Velkommen til den 15. ordinære gene-
ralforsamling i Sønderjysk Sportsfisker-
forening. Vi skal se tilbage på året, der 
er gået, siden sidste generalforsamling 
i marts 2019. Sådan ville jeg normalt 
starte indledningen til årets generalfor-
samling, men i år kom der en ny spiller 
på banen som har ændret hverdagen 
for alle i Danmark og resten af verden, 
nemlig Covid-19. Det er baggrunden 
for, at vi først nu afholder årets general-
forsamling den 26. august 2020. Dags-
orden til generalforsamlingen er den 
samme som i marts 2020. Håber at I del-
tagere – trods det at vi skriver august, vil 
bidrage konstruktivt så vi kan få en god 
generalforsamling. 

Danmarks Sportsfiskerforbund
Det var med stor sorg, da underret-
ningen kom om, at Forbundsformand 
Verner W. Hansen er afgået ved døden 
fredag den 7. februar i en alder af 71 år. 
Verner har været formand for Danmarks 
Sportsfiskerforbund siden 2004. 

Han har været en dedikeret formand 
og arbejdet for forbundets bedste i alle 
årene. Både i og uden for lystfiskerkred-
se har Verner være vellidt og respekte-
ret. Han vil blive savnet. 

Som formand for Danmarks Sportsfi-
skerforbund igennem 16 år satte Verner 
W. Hansen præg på den aktuelle natur- 
og miljødebat i Danmark. Igennem sine 
16 år som formand formåede Verner 
samtidig at udvikle Danmarks Sportsfi-
skerforbund til at være en moderne na-
tur- og miljøorganisation med fokus på 
et bæredygtigt lystfiskeri. 

Der skal på den kommende kongres 
lørdag den 19. september vælges en 
ny formand for Danmarks Sportsfisker-
forbund. Der er kommet 2 kandidater 

på banen, der gerne vil være den nye 
formand. Det er Preben Thomsen 60 år 
som bor i Sønderborg og Torben Kaas 
54 år som bor i Kokkedal. Det bliver 
spændende at deltage i kongressen og 
se hvem der bliver den nye formand i 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Der er løbende behov for tilpasning 
af kontoret i Bredsten, medlemstallet er 
ikke stabilt og gør det svært at ligge bud-
get. Når kongressen er overstået og den 
nye formand valgt, kan der sættes nye 
mål for Danmarks Sportsfiskerforbunds 
fremtid.

Skarv 77+2
Sidste år forsøgte vi at gøre noget ved 
de mange skarver langs vores vand-
løb. Der skal være plads til alle natur-
ligt hjemmehørende arter. Det gælder 
også skarv men i en meget menneske-
påvirket natur, vil der imidlertid opstå 
ubalancer, så arter indbyrdes kan true 
hinandens eksistens. Det skyldes ikke 
mindst, at skarverne igennem de sene-
re år i stigende grad søger deres føde 
i vandløb og søer. Skarvens negative 
påvirkning på fisk i ferskvandsområder, 
men også i fjordene og i de indre far-
vande, skal derfor begrænses. Hvis ikke 
det sker, vil det ikke være muligt at gen-
skabe selvreproducerende bestande af 
vilde fisk i de danske vandløb, søer og 
marine områder til stor skade for såvel 
den biologiske mangfoldighed som det 
rekreative fiskeri. 

Vi søgte og fik reguleringstilladelse til 
at skyde skarv ved Hoptrup Å og Slivsø 
og har gode jægere, som vi har aftaler 
med disse steder. Gels Å Sammen-
slutningen søgte og fik også tilladelse 
til at regulere skarv. Der er indgået en 
aftale med lodsejerne om fælles front 

Formandens beretning 2019/2020
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en stor arbejdsindsats ved søen og bi-
draget betragtelig til foreningens over-
skud. 

Junior aktiviteter
Den 19. maj 2019 afholdt Sønderjysk 
Sportsfiskerforening Lystfiskeriets Dag
ved foreningens egen sø, Dyringkær 
Put & Take sø, lidt uden for Haderslev. I 
løbet af dagen var der mange håbefulde 
lystfiskere forbi for at fiske i søen, og 
de havde en fantastisk dag. Deltagere i 
alle aldre fiskede på livet løs og mange 
prøvede at fange fisk. Det flotte vejr var 
også med til at gøre dagen til en god 
oplevelse. Der var præmie til alle børn 
i form af endegrej til at fiske med og til 
afslutning hjemmebag ved klubhuset. 

nørreåen fra Slevad bro  
til Vrå bro
Forundersøgelse af vådområdeprojekt 
ved Nørreåen fra Slevad bro til Vrå bro. 
Vejen og Haderslev kommuner gen-
nemførte i 2019 en forundersøgelse, 
som skal kortlægge mulighederne for at 
etablere et vådområdeprojekt. Projekt-
området er på ca. 200 ha. Formålet med 
vådområdeordningen er, at genskabe 
naturlige vandforhold og derved mind-
ske udledningen af kvælstof til Vade-
havet. Forundersøgelsen gennemføres 
i samarbejde med en ekstern rådgiver, 
og består af en teknisk- og en ejen-
domsmæssig forundersøgelse. 

Den tekniske forundersøgelse skal 
beskrive de eksisterende forhold, op-
stille scenarier for etablering af mere 
naturlig hydrologi og udtagning/eksten-
sivering af landbrugsdriften, samt give 
et overslag over anlægsomkostninger-
ne. Den ejendomsmæssige forunder-
søgelse skal beskrive de nuværende 
ejendomsmæssige forhold og afklare 
lodsejernes indstilling til projektets gen-

nemførelse. Forundersøgelse og evt. 
realisering af projektet gennemføres 
med tilskud fra EU’s Landdistriktspro-
gram og Miljø- og Fødevareministeriet. 
Herefter skal der udarbejdes projektfor-
slag, som så skal godkendes og der skal 
samles opbakning ved alle lodsejere om 
tilsagn om at afgive deres jord/engarea-
ler til projektet. Der skal genforhandles 
kontrakt med Bredejerforeningen Nør-
reå på strækningen fra Slevadbro og 
nedstrøms i 2019/20.       

hjemmeside
Der arbejdes løbende på hjemmesiden 
sydfisk.dk, og vi prøver hele tiden at ud-
vikle den, så form, udseende og indhol-
det er let læselig. Det er muligt at købe 
fiskekort direkte på hjemmesiden, og en 
god fiskehistorie vil vi også gerne have. 

Det er også på vores hjemmeside 
vores fiskeregler med mere skal findes, 
det er vigtigt at I med mellemrum, spe-
cielt ved sæsonstart lige tjekker om der 
er kommet nye regler eller andet I skal 
være opmærksomme på.

Vores hjemmeside er nu kommet over 
på en ny platform via Danmarks Sports-
fiskerforbund. Det betyder, vi har fået 
en hjemmeside med et nyt udseende 
og nye muligheder som vi pt. arbejder 
med. Vi har i 2019 gennemgået vores 
fiskeregler og tekst. Vi har startet vores 
kortmateriale og regner med at få det 
fornyet i løbet af 2020.  

Lystfisker
Sønderjysk Sportsfiskerforenings med-
lemsblad styres med sikker hånd af vo-
res redaktør Niels Ole Kjær, som nu har 
stået for at udgive bladet de sidste par 
år. Bestyrelsen er meget glade for det 
flotte stykke arbejde, Niels Ole gør. Der 
bliver over mailsystemet sendt besked 
ud, når den nye udgave af bladet er klar 

laks er omfattet af mærkningsprogram-
met, som har til formål at dokumentere 
effekten af udsætninger herunder esti-
mere andelen af lakseopgang, der er 
baseret på hhv. udsætnings- og naturligt 
producerede laks. Mærkningen af ½-års 
og 1-års fisk består af en fedtfinne klip-
ning. Det er planen fremadrettet at for-
sætte mærkningen.

Det forventes at kunne opfylde fiske-
plejens udsætningsplan for laks i 2020. 
30.000 stk. ½-års laks og 20.000 stk. 
1-års laks i 2020. Udsætning af ½-års 
laks sker den 4. april 2020 og 20.000 
stk. 1-års laks den 10. oktober 2020. 

Slivsøen
Slivsøen er fortsætter med at udvikle 
sig til et attraktivt fiskevand. Der fanges 
pæne fisk, der er en rigtig fin bestand 
af både aborrer og gedder. Der er også 
fanget havørreder. Det er stadig muligt 
gratis at låne en båd ved Slivsø både-
laug, vi skal bare vise vores medlems-
kort for at kunne låne en båd. Vi har i 
2019 øget opsynskontrollen ved Slivsø-
en, og Fiskeridirektoratet lægger også 

vejen forbi, når de er i området. Men der 
er stadig nogle, som fisker ulovligt ved 
søen. Vi skal desuden genforhandle vo-
res fiskekontakt ved Hoptrup Å i løbet af 
efteråret 2020.  

haderslev dam
Bådpladsen ved Hadeslev dam. De nye 
viceværter som har overtaget tilsyn med 
pladsen i 2019 er kommet godt i gang 
og det ser pænt ud på bådpladsen. Vi 
har fået lavet et nyt nøglesystem med 
en kodeboks, som de, der har købt fi-
skekort inkl. bådleje kan få udleveret – 
det samme gør sig gældende for med-
lemmer som ønsker at benytte båden.  

dyringkær Put and take
Haderslev Kommune har givet lov til op-
førelse af et Vikingecenter i Dyringkær-
området, men folkene bag har endnu 
ikke fået samlet midler nok til at kunne 
sætte projektet i gang. På sigt kan det 
måske kaste et samarbejde af sig og 
hvem ved, måske være en fordel Søn-
derjysk Sportsfiskerforening. Dyringkær 
Put and Take gruppen har igen i år ydet 

fiskpaakrogen.dk
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på hjemmesiden. Vi vil meget gerne 
have flere bidrag fra jer medlemmer om 
jeres oplevelser, når I er ude at fiske 
eller har andre oplevelser ved vores fi-
skevande – det gør bladet mere spæn-
dende at læse. 

medlemstal
Vi endte i 2019 med 678 medlemmer, 
mod 677 i 2018. Vi er rigtig godt tilfredse 
med det og der har nu været flere år i 
træk med stabilt medlemstal. Det ser pt. 
rigtigt fint ud for 2020, så med lidt held 
vil vi ende på samme antal medlemmer, 
som de sidste år. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen i Sønderjysk Sportsfisker-
forening arbejder løbende på at sikre, 

at foreningen og dens medlemmer har 
adgang til attraktivt fiskevand og at for-
eningen er synlig i lokalområdet, delta-
ger på diverse messer og udstillinger, 
arrangerer fiskekonkurrencer, deltager 
i Lystfiskeriets dag og andre tiltag, som 
skal være med til at sikre Sønderjysk 
Sportsfiskerforening som en attraktiv 
Sportsfiskerforening de næste mange 
år.  

Til sidst vil jeg gerne takke alle, som er 
med til at få foreningen til at fungere og 
som har ydet en stor frivillig arbejdsind-
sats i løbet af den tid, som foreningen 
har eksisteret. En speciel tak til bestyrel-
sen som jeg synes gør et kanonarbejde. 

PBV Formand Preben Nielsen

Nu er det sæson for geddefiskeri. Foto: Lars Østergaard Jensen.

Vær med i kampen om årets pokaler
Kunne du tænke dig at være med i 
kampen om en af lækre vandrepokaler 
for år 2020? Pokalfisken skal tilmeldes 
via Facebooksiden Sønderjysk Sports-
fiskerforening, vedlagt foto. Der skal 
oplyses art, vægt, længde, fangststed 
og agn. Hvis du har brændt inde med 
en fisk hele sommeren, så vis din flotte 
fangst på Facebooksiden.

Pokalerne udleveres på generalfor-
samlingen i marts 2021. Pokalfiskene 

offentliggøres også i foreningens med-
lemsblad »Lystfisker«. Man skal være 
medlem både på fangstdagen og den 1. 
januar det efterfølgende år. Bestyrelsen 
er dommerkomite.

Lige til info kan Årets fisk være: Sandart, 
gedde, aborre, skalle, brasen, karpe, 
havørred, bækørred, stalling eller laks. 

Se mere under Forening og derefter po-
kaler.

ÅRETS LAKS
Fanget i foreningens fiskevande. Blandt de indsendte fangstrap-
porter, vælges årets laks.

ÅRETS FISK 
Fanget i foreningens fiskevande. Blandt de indsendte 
fangstrapporter, vælges årets fisk.

FORENINGENS ILDSJÆL
Gives til en person som i årets løb har ydet en speciel 
indsats for foreningen.

ÅRETS ØRREDFISK
Fanget af et foreningsmedlem i foreningens fiskevande.

ÅRETS JUNIORFISKER 
Fanget af et juniormedlem i foreningens fiskevande.

ÅRETS KYSTFANGST
Fisk fanget fra kysten kan tilmeldes.

BARSØPOKALEN
Den tildeles det medlem, der under foreningens 2 år-
lige ture til Barsø, fanger den største fisk efter følgende 
regler: Største ædelfisk, største torsk, største fladfisk, 
største hornfisk, største makrel i den nævnte rækkefølge 
såfremt der, ikke er fanget ædelfisk, torsk osv. 
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Ja, det lyder fantastisk, men med de sid-
ste års forskningsudvikling er det nu mu-
ligt, fortæller Knud Erik Vindum, tidligere 
fiskemester hos Danmarks Center for 
Vildlaks. Han er nu ansat af DTU-Aqua 
(Danmarks Tekniske Universitet) til at 
indsamle DNA-prøver i landets vandløb. 

Kortlægning af  
ferskvandkrebs-arter
Miljøstyrelsen har nemlig igangsat et 

projekt, der skal kortlægge udbredelsen 
af alle arter af ferskvandskrebs – både 
den hjemhørende flodkrebs og de to 
fremmede og invasive arter, signal-
krebs og galizisk sumpkrebs. Desuden 
vil nogle prøver blive analyseret for to 
andre arter, marmorkrebs og Louisiana 
flodkrebs, der lever tæt på os i Tyskland. 
Endelig analyseres der for tilstedevæ-
relsen af krebsepest

Kortlægningen er den første af sin art 
i Danmark. En systematisk national be-
skrivelse af udbredelsen af ferskvands-
krebs er aldrig foretaget tidligere. Der-
for vil resultaterne give et meget bedre 
grundlag for dels at sikre vores oprinde-
lige og hjemhørende flodkrebsens fort-
satte overlevelse i vores natur og dels at 
håndtere truslen fra de invasive arter så 
effektivt som muligt. 

Signalkrebs en trussel 
Den nordamerikanske signalkrebs, der 
kendes på sine blå farver på kløerne, 
har spredt ukontrollabelt mange ste-
der som for eksempel i Alling Å, hvor 
frivillige i samarbejde med Randers 
Kommune forgæves har forsøgt at be-

dna-kortlægning af uønskede  
krebsearter
Af Lars Østergaard Jensen

Knud Erik Vindum 
filtrer vandprøver 
overalt i landet.

En sensommerdag kørte jeg over Kongeåen ved Foldingbro og så en mand 
hælde indholdet fra en spand i vandet og gå om bag sin Toyota Landcruiser. 
Her stod han i gang med at filtrere åvand for DNA-prøver – hvormed man på 
kort tid kan kortlægge artsammensætning. Blot få liter vandprøver rækker til 
at afsløre alle dyrearter i en sø eller nedenfor en strækning af et vandløb.

kæmpe arten, der truer fiskebestanden. 
Også i Nørreå ved Sommersted har en 
bestand etableret sig – men om Aller Å 
hidtil er gået fri vides ikke.

Umulig at udrydde
Det er nærliggende at tænke, at man 
kan fjerne den invasive signalkrebs ved 
at opfiske dem, da de smager godt, skri-
ve DTU Aqua i en pressemeddelelse. 
Desværre har det vist sig, at opfisk-
ning ikke er i stand til at reducere 
tætheden af signalkrebs i vand-
løb og heller ikke kan forhindre, 
at de bliver yderligere udbredt 
i vandløb. Når man fisker sig-
nalkrebs, skal man derfor mere 
gøre det for sin fornøjelses skyld 
end for at hjælpe naturen. Men 
det er utrolig vigtigt, at fang-
sten bliver håndteret korrekt, 
så fiskeri ikke medvirker til yder-
ligere spredning. DTU opremser 
derfor disse regler for fiskeri efter 
invasive arter af krebs:  

• Man skal have et gyldigt lystfiskertegn 
eller fritidsfiskertegn, gælder dog som 
normalt ikke for lodsejere.
• Fisker man med ruser skal man have 
et gyldigt fritidsfiskertegn. Husk også 
mærkning af ruser med navn og adres-
se. 
• Man skal selvfølgelig også have lov 

til at fiske på arealet. Gælder både ved 
søer og langs vandløb.
• For ruser skal man overholde af-
standskravet på 100 m imellem ruserne.
• Transport af krebs skal ske til det sted, 
hvor krebsen umiddelbart efter bliver af-
livet.
• Transport af krebs skal ske forsvarligt 
og uden mulighed for, at de kan flygte, 
f.eks. ved brug af beholdere med låg.
• Der må ikke foregå videresalg af inva-
sive krebs, herunder signalkrebs.
• Det er under ingen omstændigheder 
tilladt at udsætte de invasive arter, hver-
ken i naturen, i en havedam eller andre 
steder.

Med en spand opsamles vand fra Kongeå. 

Den uønskede Signalkrebs kendes 
på sine blå farvenuancer på kløerne.
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midyr, så det dingler frit fra stangens 
spids. Iført grønne vaders og en regn-
jakke, vader han ud i søen, så vandet 
når ham til knæene. Michael er gået 
videre fra det første spot, og er nu i en 
lavvandet vig. Michael kigger ned langs 
søbredden som er dækket af siv. Han 
fører stangen tilbage over skulderen, 
og i en glidende bevægelse slipper han 
gummidyret fri gennem luften. I et par 
sekunder, overdøver lyden af fiskeline 
mod stangens øjer, andefuglene som 
flyver rundt midt ude på søen. Med et 
plask rammer gummidyret overfladen. 
Michael slår med det samme bøjlen 
over på hjulet, og begynder at rulle ind. 

Første kast bliver hevet ind, og gum-
midyret får endnu en flyvetur. Halvvejs 
inde i andet kast, trækker Michael plud-
selig hårdt op i stangen. »Jeps, der var 
en«, udbryder han og begynder at rulle 
ind. 

Flere om buddet 
Michael fisker nogle få steder, som han 
kender godt. Han fisker ikke hver dag, 
men tæt på. Drømmen om en af de helt 
store gedder er det, der holder ham i 
gang. 

»Målet er altid den store«, forklarer 
han og fortsætter »ved de store kan 
man rigtig mærke det, og man får et kick 
hver gang. Hver gang du mærker noget 

og giver tilslag, kan det jo være en ny 
danmarksrekord. Man ved det aldrig«. 

Jagten efter de store fisk er blevet 
sværere end tidligere. Flere fiskere har 
nemlig meldt sig ind i kapløbet om de 
store gedder. Da Covid-19 lukkede lan-
det ned i marts, søgte mange danskere 
ud i naturen og mange tog en fiskestang 
med i hånden. I marts, april og maj blev 
der solgt hele 78.283 statslige lystfisker-
kort. Det er en stigning på omkring tyve 
procent, hvis man sammenligner med 
2018 og 2019. Og mange af de nye fi-
skere, har kastet sig over gedderne.

en dag over middel 
Mørket er ved at afløse gråvejret og di-
sen. I skumringen begynder flagermu-
sene at flyve rundt om hovederne på 
ham. »Jeg er lige nødt til at prøve det 
hjørne der igen, inden vi stopper. Det 
kunne jo være der var en mere«, siger 
Michael. 

Efter de sidste kast er det blevet helt 
mørkt, og han vender snuden mod sit 
udgangspunkt. Det har været en dag 
over middel. Seks gedder på tre timers 
fiskeri. Det blev dog ikke til en af de helt 
store i dag. 

»Jeg skal nok af sted igen i morgen 
eftermiddag«, siger han og griner. »Nu 
er der jo gang i dem hernede. Så kan det 
jo være jeg kommer over en meter«.

»Hep, så var den der«. Efter tyve minut-
ter sker det. Det giver et ryk i stangen, 
og med det samme laver Michael et 
modhug. Han begynder at rulle ind på 
hjulet. Stangspidsen peger nedad, og li-
nen er stram. Michael ruller et par meter 
line ind. En grøn hale med en bred finne, 
giver et slag og vandoverfladen brydes 
med et plask. Fisken trækker voldsomt i 
linen. Michael arbejder koncentreret og 
får trukket fisken ind til sig. Han tager de 
afklippede fingerhandsker af, og stikker 
dem indenfor jakken.

Med stangen i den ene hånd, stikker 
han erfarent fire fingre ind i den yderste 
af geddens gæller, mens tommelfinge-
ren holder på fiskens kæbe. Han løfter 
fisken fri af vandet og holder den frem. 
En fin hun, med den karakteristiske bre-
de mund fuld af skarpe tænder. Kroppen 
er grøn med gullige pletter. 

»Den er i hvert fald 60 cm. Den er nok 
også en 75 stykker. Men se lige de der 
bugfinner og halefinner, de er så fine i 
farverne…« 

Med et sæt vrider den 75 cm lange 
gedde sig i Michaels hænder. Blod løber 
ud af fiskens gæller, ned langs den plet-
tede krop. Den var ikke færdig med at 
fighte. 

»Det er det, der giver skrammer«, si-
ger Michael, mens han forsigtigt fjerner 
den lillefingerstore trekrog fra geddens 
kæbeparti. Det handler om at være så 
skånsom ved fisken som muligt, så den 
kan genudsættes uden problemer. Mi-

chael sænker gedden ned i vandet, gi-
ver slip og lader fisken få sin frihed. Med 
et smil viser han sin nu tomme, men let 
blødende hånd frem igen: »Det er det 
man kalder geddefingre«.

det er hugget, der gør det 
Michael Røge har fisket siden han var 
otte. Den slagteriuddannede sønderjy-
de, kan slet ikke lade være. »Fiskeriet, 
er sådan en ting, jeg bare skal. Det har 
jeg behov for. I perioder har en dårlig 
skulder gjort, at jeg ikke kunne fiske i fle-
re måneder. Min kone siger, at jeg ikke 
er til at holde ud i de perioder«, fortæller 
Michael.

Michael har prøvet de fleste typer af 
lystfiskeri, men han er altid vendt tilba-
ge til geddefiskeriet. Voldsomheden og 
kraften, når gedderne hugger, er fasci-
nerende: »For mig er det hugget der gør 
det. Med gedden er det bare så kontant 
– der er kontant afregning hver gang, og 
det er det jeg synes der er fedt«. 

Forklaringen på de voldsomme hug, 
kan findes i geddens jagtmodus. Ged-
den står ofte stille og venter på at byt-
tedyret svømmer forbi. Med et pludseligt 
ryk, og en imponerende accelerations-
kraft, griber gedden så fast i sit bytte. 
Lidt ligesom en krokodille. Geden spiser 
alle de byttedyr den kan komme i nær-
heden af, også andre gedder. 

ny succes 
Michael slipper det hjemmelavede gum-

de danske krokodiller 
Af Adam Geil

Fiskeriet efter gedder er rasende populært og mange kaster sig ud i jagten på de 
grønne rovdyr. Det sker på et tidspunkt, hvor lystfiskeriet oplever stor tilstrømning. 
For den erfarne lystfisker, Michael Røge, giver det et kick, hver gang en af de »dan-
ske krokodiller« hugger. 
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Under en oprydning i mine gemmer, 
finder jeg en af de små Wheatley flue-
bokse med 51 clips. Jeg har ikke haft fat 
i den i flere år, mest fordi jeg i dag ikke 
mere fisker bækørred med vådflue, men 
kun med tørflue, så æsken har været 
gemt godt væk. 

Indholdet er stadig de små originale 
vådfluer i mønstre som Red Tag, Hares 
Ear, Kroggårds nr. 4 osv., og så falder 
mine øjne på en lille Peter Ross i str. 10 
bundet med fjervinge på Mudstads fine 
gamle ørredkrog. Den bringer mange 
minder frem på nethinden, mest for et 
fantastisk havørredfiskeri i Hoptrup Å, til 
daglig kaldes Kanalen, og i dag er det 
vel rettelig en kanal, idet den er et levn, 
efter man har valgt at genskabe den sto-
re Slivsø.

Desværre blev Kanalen decimeret, 
grundet genskabelsen af Slivsø, og vi 
gik så glip af et glimrende havørred-
vand, men det er dog en trøst, at der sta-
dig er lidt tilbage af Kanalen. Trods sin 
nærhed af havet, så skal man i dag være 
endnu mere på plads, når havørrederne 
indfinder sig, og finde sig i, at det er et 
meget svært terræn at fiske i, dels er der 
meterhøje siv, som gør kastene svære 
samt at vandstanden svinger meget, så 
det kræver virkelig sin mand/kvinde at få 
noget fornuftigt fiskeri her.

Jeg dyrkede i midten af 80’erne et 
havørredfiskeri, som jeg nok aldrig kom-
mer til nogen steder igen. Det var ren 
natfiskeri med meget let grej efter nyop-
stegne havørreder, og tit og ofte også 
Steelheads i en ikke ringe størrelse. 
Åen løber ud i Lillebælt, og har mange 
fisk, som går op i åen for at undgå det 
varme saltvand, men samtidig tager de 

næring til sig i form af småfisk, snegle 
og tanglopper, og overfladeføde, hvor 
især Dovenfluen er på menuen.

Åens vand er ginklart, og bevoksnin-
gen på bunden kan være tæt af noget 
der ligner ålegræs, eller rettere hedder 
det klæg og det danner nogle render, 
som oftest kun er små 40 cm. dybe og 
3 meter lange, så det kan være svært, 
at affiske åen for renderne breder sig 
forskelligt, afhængig af, hvor grøden nu 
har slået rod. Der er selvfølgelig huller, 
og her kan der gøres en god fangst, hvis 
man nærmer sig forsigtigt, men generelt 
er det utroligt svært at affiske Hoptrup 
Å, mest fordi man også er indhyllet i 2 
m. høje siv, som kræver en vis teknik, 
at kaste »udenom«. Da åen er kunstig, 
er der de fleste steder diger, som er ca. 
2,5 meter høje, så man skal kunne styre 
sine bagkast, ellers går der kage idet.

Et minus var i mange år, at Kanalen 
havde store mængder trådalger, som i 
perioder næsten umuliggjorde et fornuf-
tig fiskeri, især om natten. Da vandkva-
liteten blev bedre, forsvandt det meste 
af trådalgerne, så var natfiskeriet igen 
muligt!

Fluevalget til åen har jeg ikke pro-
blemer med, idet jeg har været vant til 
netop den type fiskeri, blandt andet i 
Bjørnsholm Å i Himmerland, og det er 
små vådfluer i str. 8 - 10 - 12, bundet en-
ten på enkelt- eller dobbeltkrog, gerne 
på laksekroge, og til nattens fiskeri hæl-
der jeg til enkeltkrog, ganske enkelt for-
di, at man ikke med sikkerhed ved, om 
en dobbeltkrog har en lille flig af klægen 
på, og så fisker fluen selvfølgelig ikke 
rigtigt.

Mit grejvalg er en 11’ RST kl. 5/6 med 

et Hardy Marquis hjul og en sinktip line, 
hvor jeg har taget lidt af tippen, hvoref-
ter jeg har sat et let synkende forfang 
på. Grunden hertil er, at vi opdagede, at 
fluen skal fiskes ca. 5 cm over bunden, 
ellers kan fisk, der står i renderne inde 
under grøden, ikke se fluen, og derfor 
hugger de ikke, hvis fluen fisker højere. 
Fluen skal sammen med forfanget gå 
under »med det vons« (lynhurtigt/red.), 
for der er ikke meget tid til at affiske ren-
den i, og man skal virkelig time sin flues 
hastighed, ellers går den for højt op i 
vandet. 

Åen har normalt ikke voldsomt megen 
strøm, men da den følger tidevandet, så 
er det med at vide, hvornår strømmen 
vender, for så kan fiskene få en hugpe-
riode, som måske kun varer en ½ times 
tid, og så skal man være der. Kan man 
evt. styre 2 fluer på forfanget, så har 
erfaringen vist, at en vægtbelastet flue, 
som nr. 2, altså ophængeren, giver et 
godt fiskeri, fordi der nu er 2 valgmulig-

heder for fisken, og det er tit ophænge-
ren, fisken tager i et hurtigt rul inde fra 
grøden.

Den bedste tid i eftersommeren er fra 
kl. 22 til kl. 2, men som antydet, kræ-
ver det, at man er på dupperne, og det 
kan være vanskeligt at lande fisken, når 
den endelig inhalerer fluen, men det er 
et spændende fiskeri, og tit er der flere 
fisk, som ryger til fluen.

En ting som overrasker, når der er nye 
fisk i åen er, at de fisk kan stå helt frit 
fremme midt i renderne, og derfor kan 
der i perioder været ret så meget aktivi-
tet, hvor gamle og nye fisk roder rundt, 
men det er lystfiskerens chance for at 
få en helt blank nyopstegen fisk i en for-
rygende kondi, men desværre gør over-
raskelsen også, at der smutter temme-
lig mange fisk, da man ikke lige regner 
med, at der netop det stod fisk på den 
plads.

De 2 fisk på billedet, tog netop den 
lille Peter Ross i str. 10, og det er helt 

Peter Ross fluen
Af Per Karlsen
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blanke fisk på henholdsvis 48 og 54 
cm, der gav en forrygende fight omkring 
midnatstid.

Nu er det ikke kun småfisk, der er tit 
fisk på den rigtige side af de 8 pund, og 
Steelheaden blander sig også, men det 
sker oftest først på aftenen eller om mor-
genen, men de er også glade for de små 
fluer med sølvkrop. Regnbuerne har 
tit snegle i maveindholdet, så de hyg-
ger sig også med at æde, og det giver 
gudskelov fluefiskeren en god chance 
for gevinst, men også i Hoptrup Å er der 
selvfølgelig 0 ture, men vi har før fanget 
op til 40 - 45 fisk på en måned, men så 
skal man også være der, når det sker.

Generelt er et stort net en god hjælp, 
når fiskene skal landes. Jeg bruger et 
teleskop net, så er der mulighed for at 
nå ud til fisken, uden at ryge i vandet og 
blive ret så våd!!

Fluemønsteret Peter Ross er jo en 
gammel klassiker, men for snart man-
ge år siden, lavede jeg nogle varianter, 
som viste sig brugbare overfor bækørre-
der og havørreder, især i det tidlige forår 
og i efteråret, og det der egentlig blev 
lavet om, var krop og vinge. Normalt er 
vingen flankfjer, og kroppen sølvtinsel, 
og hacklet er falsk bundet under krogen, 
men mine varianter har alle hacklet la-
vet jysk, og jeg bruger 3 varianter, som 
har flg. mønster:

navn: Peter ross standard
Tag: 3 omgange oval sølvwire.
Hale: Få fibre tippet farvet orange.
Rib: Oval sølvwire.
Krop: 2/3 pearl flashtinsel, der underbe-
vikles med hvid flossilke!
Vinge: Mixet vinge med brunmeleret og 
hvid rævehale.
Front hackle: Sort høne hackle.
Bindetråd: Rød.

navn: Peter ross orange
Tag: 3 omgange oval sølvwire.
Hale: Få fibre tippet farvet orange.
Rib: Oval sølvwire.
Krop: 2/3 pearl flashtinsel, der underbe-
vikles med hvid flossilke!
Vinge: Mixet vinge med brunmeleret og 
hvid rævehale.
Front hackle: Orange høne hackle.
Bindetråd: Rød.

navn: Peter ross Lilla
Tag: 3 omgange oval sølvwire.
Hale: Få fibre tippet farvet orange.
Rib: Oval sølvwire.
Krop: 2/3 pearl flashtinsel, der underbe-
vikles med hvid flossilke!
Vinge: Mixet vinge med brunmeleret og 
hvid rævehale.
Front hackle: Lilla høne hackle.
Bindetråd: Rød.

Med hensyn til materialevalg, så er man 
i dag så heldig stillet, at man igen kan 
købe luksus-hønenakker, og det bør 
kunne give nogle rigtig gode velhack-
lede fluer samt at der kan købes især 
rævehår/haler i en udsøgt blød kvalitet, 
så også vingerne er i en blød udgave!

Vingen kan også laves af hvidtippet 
egernhale eller grævling. Grunden til at 
jeg vælger at mikse hvid og brunmeleret 
ræv er, at hårene er utrolig bløde, og gi-
ver et fint liv i vandet, især i vandløb med 
moderat strøm.

Nu er Peter Ross et mønster, der 
kan bruges alle vegne, også på kysten, 
ja sågar i større udgaver på rør, ja da 
kan dette gamle mønster stadig vise sit 
værd, og fange fiskene.

Knæk bræk med Peter Ross.

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
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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.

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

DeaDline
Lystfisker nr. 61
1. februar 2021

AutoPartner.dk
Ørderup Kirkevej 45
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 23 23
www.oves-auto.dk

OVE’S AUTO APS

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn 
til Ove’s Auto. Du vil stadig få den samme 
gode service og vi reparerer stadig alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i garanti- 
perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i 
vores nye lokaler!

HT AUTOCENTER ER 
BLEVET TIL OVE’S AUTO

www.cac-certi�ceret.dk

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.
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Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!


