
Lystfisker
sønderjysk sportsfiskerforening

61
www.sydfisk.dk



3

      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

Formanden har ordet

Så er 2020 slut. Dette år vil blive husket for den alt overskyggende 
Covid-19 corona virus, 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 
forening, så er vi blevet ramt og begrænset, hvad angår samling 
til møder og klubaftener. Til gengæld har mange fået øje på lyst-
fiskeriet som en fælles aktivitet som har kunnet samle familier og 
andre. Vi har mærket en øget interesse for lystfiskeri og der har 
været mange forbi Dyringkær (vores Put and Take sø) og andre af 
vores fiskevande. Vi har også fået en del nye medlemmer.  

Laksefangsterne i 2020 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 som 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 (se anden artikel her i bladet). 

Når Vester Å Konsortiet har hjemtaget 24 ud af de 109 laks og 
de, ud af de totale fangster af laks i Ribe Å Systemet på 761 laks, 
kan fange 457 laks, hvilket svarer til ca. 60% af alle fangster i 2020 
bør dette give stof til eftertanke ved Naturstyrelsen og Esbjerg 
Kommune. Samarbejdsudvalget arbejder på at forbedre forholdene, 
og vi håber, 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, da både Haderslev Dam og 
Slivsø byder på spændende fisker efter sømkasser (gedder), så fat 
fiskestangen og ud og prøve lykken. 

Husk der er åbent for gratis medlemsfiskeri i Dyringkær Put and Take 
i perioden fra 1. november til der åbnes for kortsalg igen til foråret.

Sæsonpremiere i hoptrup Å og Slivsø 
Sønderjysk Sportsfiskerforening startede den nye sæson med 
premieredagen i Hoptrup Å Søndag d. 17. januar 2021. Så trænger 
du til en fisketur, er Hoptrup Å og Slivsøen et godt bud på en god 
fangst. Der er gode chancer for at få en regnbueørred på krogen, 
men der kan også være blanke havørreder eller en stor gedde i 
Slivsø. Der kan fiskes med orm, blink eller spinner. 

Klubaftenerne er desværre aflyst foreløbig til engang i februar må-
ned. Når det igen bliver tilladt at afholde almindelige klubaftener, 
vil vi sende info over vores medlemssystem og via opslag på hjem-
mesiden.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand  

nr. 61 · 16. årgang
Februar 2021

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
En kold dag på kysten

Billede
Niels Ole Kjær

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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• 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

BARSØTUR I
Tur nr. 94 | 30. april - 2. maj 2021

Kom og vær med i kampen om det meget eftertragtede bæger, 
præmier, æren, håneretten m.m. Tilmelding og betaling på 

mobilepay (husk navn) eller netbank, senest fredag den 23. april.  

Turens koster 500,- kr. som er inkl. færgebillet, overnatning 
samt mad fra fredag aften til søndag middag. Det er SÅ hyg’ligt!

Er der flere ledige pladser, er det muligt at medtage en gæst. 
Prisen for gæster er 600,- kr.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at 
kontakte turlederen Lene på tlf. 29 42 78 77

Et par stemningsbilleder fra tidligere ture: God mad, hygge, overdrevne fiskehisto-
rier, fiskeri og Turlederens vinderfisk fra 2019. Billede nederst til venstre; Vi starter 
med fælles morgenmad fredag når vi ankommer. Herefter starter fiskeriet. Billede 
nederst til højre; Aftensmadsholdet og dem der gerne vil lære lidt. Erik Garde under-
viser lidt i sin fritid.
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Generalforsamlingen kan under punkt 12 ikke træffe beslutninger eller holde bindende 
afstemninger. Der kan rettes henstillinger til bestyrelsen, fremsættes ønsker, afgives 
meldinger og debatteres. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal sendes til et bestyrelsesmedlem senest den 15. januar 2021.

På valg er
u. pkt. 6. formand Preben Nielsen På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 7. best. medlem Erik Tveskov På valg. Modtager genvalg. 
   best. medlem Kaj Olesen Ikke på valg.
   best. medlem Michael Røge Ikke på valg.
   best. medlem      Lars Røge     Ikke på valg.
   best. medlem Michael Jensen Ikke på valg.
   best. medlem Martin Skov På valg. Modtager ikke genvalg.
   best. medlem Åge Hertzum På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem Niels N. Petersen På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 8 best. suppleant Rasmus Jørgen Schou På valg. Modtager genvalg.
   best. suppleant  Peter Krüger På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 9 revisor   Benny Callesen Ikke på valg.
   revisor  Kaj Tonnesen På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 10 revisor suppl. Preben Kristensen På valg. Modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

geNeralFOrSaMlINg 2021
I SØNDerJYSK SPOrTSFISKerFOreNINg

Onsdag den 17. marts kl. 19.30 i  Æ’ Fiskehus, råstedhøjvej 10 i gram
med mindre der stadig er corona-restriktioner, der forbyder større forsamlinger

DagSOrDeN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
	 3.	 Aflæggelse	af	årsregnskab	
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022
 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

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.

Generalforsamlingen kan dog muligvis blive udskudt pga. corona-restriktioner.

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



98

Desuden er der en række andre kul-
turhistoriske- og lokale hensyn, der 
skal iagttages. Men der skal findes en 
løsning, som sikrer fri passage for fisk- 
ene. Ellers skal der anvendes undtag-
elsesbestemmelser, men det er ikke 
realistisk i et så stort og biologisk be-
tydende vandsystem som Ribe Å. Det 
er heller ikke nødvendigt, for man kan 
godt tage de nødvendige hensyn til 
kulturhistorie m.m. Det er vist mange 
steder i landet ved andre projekter. 

I Ribe Å er der i dag ikke en god konti-
nuitet forbi Ribe by. Det siger sig selv, at 
der derfor ikke kan opnås den krævede 
tæthed af yngel, hvis ørred og laks ikke 
kan nå frem til gydepladserne længere 
oppe i Ribe Å systemet.

Kravene til yngeltætheder for de 2 arter 
er i vandløb med mindre end 2 meters 
bredde mindst 130 stk. yngel pr. 100 m2, 
og er vandløbet bredere end 2 meter, er 
kravet mere end 250 stk. yngel pr. 100 
m2 vandløbsbund. Antallet er summen 
af de 2 arter. 

hvem bestemmer hvilke 
indsatser der skal gennemføres, 
og hvor de skal udføres? 
Det er Staten (Miljøministeriet), der er 
ansvarlig for at Danmark lever op til 
Vandrammedirektivet. Det er landets 
kommuner, der skal sikre at indsatserne 
udføres. Der er en medfinansiering fra 
EU, og der er krav til, hvad indsatserne 
må koste. 

Vandråd Vadehavet 
har løst deres opgave 
Før vedtagelsen af vandområdeplanen 
2016-21 blev der etableret 23 vandråd, 
der skulle rådgive kommunerne, ved at 
prioritere indsatser i Danmarks målsatte 

vandløb. Et vandråd er sammensat af 
alle interessenter omkring vandløb.

Vandrådene består af landboforeninger 
og andre erhvervsinteresser, samt de 
grønne organisationer. Det var disse 
organisationer samt lokale foreninger, 
der kunne ansøge om at deltage i priori-
tering af indsatser ved deltagelse i van-
drådsarbejdet. De 23 vandråd dækker 
Danmarks 23 vandoplande. I vores om-
råde er rammerne for vandoplandet alle 
de vandløb, der afvander til Vadehavet. 
Det er alle vandløb fra Varde Å i nord til 
Vidåen i syd. 

Danmarks Sportsfiskerforbund udpeg-
ede lokale repræsentanter til samtlige 
23 vandråd. Disse personer blev ud-
dannet til opgaven. Der var forud et 
godt samarbejde med Danmarks Na-
turfredningsforening og Friluftsrådet om 
at klæde vandrådsdeltagerne på. 

I vandrådene var opgaven, for de op 
til 20 deltagere, at foreslå og prioritere 
indsatser i vandoplandets vandløb. Der 
var en økonomisk ramme og et antal 
indsatser, som satte rammen for ar-
bejdet. 

Forud for den sidste vandområdeplan 
2022-27, blev der igen nedsat vandråd. 
De skulle arbejde med anbefalinger i 
2019-2020. Vandrådet for Vadehavet 
pegede enstemmigt på, at der blandt 
andet skal skabes kontinuitet i Ribe Å 
ved Ribe by. Efterfølgende skulle de 4 
kommuner i Vadehavsområdet godken-
de vandrådets indstillinger i de vandløb, 
hvor den enkelte kommune er vand- 
løbsmyndighed, og fremsende deres 
anbefalinger til Miljøministeriet. 

Esbjerg kommune, der er den lokale 

hvornår kommer der en løsning 
for ribe Å’s dyrelivs passage 
forbi ribe by?
Vandrammedirektivet er et EU-naturdi-
rektiv, som Danmark underskrev i år 
2000. Det betyder, vi skal arbejde for at 
opnå god økologisk tilstand i vandløb, 
søer, ved kysterne samt i grundvandet. 

I Danmark er 19.000 km vandløb med i 
vandområdeplanerne. I hver plan, er der 
afsat penge til at foretage forbedringer, 
de såkaldte indsatser. Det betyder, der 
skal udføres vandløbsforbedringer, som 
kan sikre gode bestande af vilde og na-
turlige fisk, blandt andet ørred og laks. 
Fiskene må ikke stamme fra udsætnin-
ger, men skal tilgå bestanden fra natur-
lig gydning. Der er fastsat mål for hvor 
mange stk. yngel af laks og ørred, der 
skal være pr. 100 m2 vandløbsbund for 
at opnå målopfyldelse. Der er desuden 
miljømål for smådyr, planter og fastsid-
dende alger, og det er et krav at alle 4 
skal have målopfyldelse. 

Ribe Å er med i statens vandområde-
planer. En vandområdeplan er en 6-årig 
periode, hvor det fysiske vandløbsmiljø 
skal forbedres. I 2022 starter vi på den 
sidste af 3 perioder, og der skal senest 
i 2027 være god økologisk tilstand i de 
udpegede vandløb. 

Siden 2010 er der foretaget mange 
vandløbsindsatser rundt i landet, men 
de mest udfordrende indsatser mangler. 
Blandt andet en løsning af Ribe Å’s pas-
sage i Ribe by. 

der skal tages mange hensyn i ribe 
I de vandløb, hvor der er risiko, for at 
der ikke opnås målopfyldelse, skal der 
fordeles og udføres indsatser. Det kan 
være udlægning af gydegrus, skjule-
sten og frem for alt, skal der skabes 
kontinuitet i vandløbene. Kontinuitet be- 
tyder, at vandløbenes flora og fauna, 
herunder fisk, kan vandre uhindret op 
og ned i et vandsystem. Det mest opti-
male er at fjerne spærringen, som det er 

sket ved mange ferskvands-
dambrug. En sådan løsning 
kan ikke laves ved de 3 stem-
meværker i Ribe. Det skyldes 
kravet til konstante fugtig-
hedsforhold i undergrunden 
under byen, da mange byg-
ninger står på egepæle, og 
der er mange kulturlag under 
det nuværende Ribe.

Vandområdeplaner og ribe Å 
Af Lars Brinch Thygesen

 
Vandområdeplaner og Ribe Å 
 
 
Hvornår kommer der en løsning for Ribe Å´s dyrelivs passage forbi Ribe by? 
Vandrammedirektivet er et EU-naturdirektiv, som Danmark underskrev i år 2000. Det betyder, vi skal 
arbejde for at opnå god økologisk tilstand i vandløb, søer, ved kysterne samt i grundvandet.  

I Danmark er 19.000 kilometer vandløb med i vandområdeplanerne. I hver plan, er der afsat penge til at 
foretage forbedringer, de såkaldte indsatser. Det betyder, der skal udføres vandløbsforbedringer, som kan 
sikre gode bestande af vilde og naturlige fisk, blandt andet ørred og laks. Fiskene må ikke stamme fra 
udsætninger, men skal tilgå bestanden fra naturlig gydning. Der er fastsat mål for hvor mange stk. yngel af 
laks og ørred, der skal være pr. 100 m2 vandløbsbund for at opnå målopfyldelse. Der er desuden miljømål 
for smådyr, planter og fastsiddende alger, og det er et krav at alle 4 skal have målopfyldelse. 

Ribe å er med i statens vandområdeplaner. En vandområdeplan er en 6-årig periode, hvor det fysiske 
vandløbsmiljø skal forbedres. I 2022 starter vi på den sidste af 3 perioder, og der skal senest i 2027 være 
god økologisk tilstand i de udpegede vandløb. Siden 2010 er der foretaget mange vandløbsindsatser rundt i 
landet, men de mest udfordrende indsatser mangler. Blandt andet en løsning af Ribe å´s passage i Ribe by. 

 
De 3 opstemninger i Ribe by er udpeget som spærringer, og der skal sikres passage for Ribe Å gennem Ribe by. 
 

Der skal tages mange hensyn i Ribe 
I de vandløb, hvor der er risiko, for at der ikke opnås målopfyldelse, skal der fordeles og udføres indsatser. 
Det kan være udlægning af gydegrus, skjulesten og frem for alt, skal der skabes kontinuitet i vandløbene. 
Kontinuitet betyder, at vandløbenes flora og fauna, herunder fisk, kan vandre uhindret op og ned i et 
vandsystem. Det mest optimale er at fjerne spærringen, som det er sket ved mange ferskvandsdambrug.  
En sådan løsning kan ikke laves ved de 3 stemmeværker i Ribe. Det skyldes kravet til konstante 
fugtighedsforhold i undergrunden under byen, da mange bygninger står på egepæle, og der er mange 
kulturlag under det nuværende Ribe. Desuden er der en række andre kulturhistoriske- og lokale hensyn, 
der skal iagttages. Men der skal findes en løsning, som sikrer fri passage for fiskene. Ellers skal der 
anvendes undtagelsesbestemmelser, men det er ikke realistisk i et så stort og biologisk betydende  

De 3 opstemninger i Ribe by er udpeget 
som spærringer, og der skal sikres pas-
sage for Ribe Å gennem Ribe by. 
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slutter, der skal ske en indsats ved Ribe, 
hvilket sker når vandområdeplaner bli-
ver sendt i høring den 22. februar 2021. 

Herefter er det op til Esbjerg kommune 
og lokale aktører, at finde en løsning, 
der kan godkendes politisk i Esbjerg 
kommune. Efterfølgende skal Miljømi- 
nisteriet godkende om denne løsning, er 
inden for den økonomiske ramme, eller 
en løsning ved Ribe skal droppes ved at 
tage Vandrammedirektivets undtagel-
sesbestemmelser i anvendelse.

Det vil vi naturligvis kæmpe imod, og 
tage nødvendige initiativer for at for-
hindre. 

En ansøgning om et forprojekt, vil kunne 
afsendes i løbet af 2021. Svar på ansøg-
ning, vil kunne forventes i løbet af 2022. 
Udførelsen vil kunne starte i 2024-25, 
hvis alt flasker sig. 

Lars Brinch Thygesen 
Natur- og Miljøkonsulent 
Danmarks Sportsfiskerforbund

vandløbsmyndighed for Ribe Å, og By-
rådet godkendte den 16. november 
2020 vandrådets anbefaling om, at der 
skal ske en indsats i Ribe by, og at der 
dermed skabes kontinuitet forbi Ribe. 

Med denne beslutning er det nu op til 
Miljøstyrelsen/Miljøministeriet at vurde- 
re de indsatser kommunerne i de 23 
vandoplande har meldt ind. Der er dog 
stadig en række udfordringer.

Miljøministeriet skal afsætte penge til 
en løsning, og denne løsning skal være 
indenfor den afsatte økonomiske ram- 
me. Desuden er der hensynet til de loka-
le forhold, herunder de mange interes-
ser, der knytter sig til Ribe by. 

Senest den 22. februar 2021 skal staten 
sende et forslag til vandområdeplan for 
3. vandplanperiode i 6 måneders høring. 
Her vil det fremgå om spærringen i Ribe 
by er med i de indsatser, der skal løses 
inden udgangen af 2027. 

ribe Å er udpeget som internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
Der er endnu et forhold, som kan væ- 
re med til at sikre en løsning. Det er Ribe  
Å’s udpegning som habitatområde,  
hvilket betyder, at Ribe Å er udpeget 
som et internationalt naturbeskyttelses- 
område. 

Udpegningsgrundlaget er blandt andet 
en række fiskearter, som læserne sik-
kert kender. Det er snæbel, laks og lam-
pretter. 

Habitatdirektivet, er som vandramme-
direktivet et EU-direktiv. De arter der er 
på udpegningsgrundlaget, skal være i 
fremgang, enten i antal eller ved at de-
res yngleområder udvides. For at dette 

kan gælde de nævnte fiskearter, er det 
derfor nødvendigt, at der skabes konti-
nuitet i Ribe Å forbi Ribe.

Udfordringen er om der kan findes en 
løsning, som der er bred lokal opbak-
ning til. Esbjerg kommune skal efterføl-
gende træffe en politisk beslutning om 
at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen 
om bevilling af et forprojekt. Et forprojekt 
beskriver en løsning og med en pris for 
udførelse af denne. Efterfølgende skal 
der laves et detailprojekt, og endelig 
skal projektet udføres, og dette skal ske 
senest i 2027. 

hvad er sket indtil nu, og hvad 
vil ske i de kommende år? 
Danmarks Sportsfiskerforbund er i nært 
samarbejde med bestyrelsen i RSF om 
at finde den bedst mulige løsning, og 
alle er optimistiske på nuværende tids-
punkt. Vi tror og forventer, at der kom-
mer en god løsning, der vil skabe kon-
tinuitet og tage det nødvendige hensyn 
til kultursvampen under Ribe og i re-
spekt for kulturhistorien og de mange 
andre hensyn, der skal tages i Ribe. 

Det vigtigste er tålmodighed, samt at 
alle inddrages i processen, og der træf- 
fes de rigtige beslutninger i Esbjerg By-
råd samt i Miljøministeriet. Vi har smøget 
ærmerne op, og håber alle inden længe 
kan opleve Ribe Å’s fiskebestande øges 
i antal, for det er et faktum, at der er et 
kæmpe potentiale for vandrefiskene i 
Ribe Å Systemet – specielt for Ribelak-
sen og den lokal havørredstamme.

Oversigt der viser hvilke arbejdsgange 
og hvilke myndigheder der er involve-
ret. Det er forventningen, at der kommer 
en løsning inden 2027. Det første trin 
mod en løsning er at Miljøministeriet be-

 
 
 
Ribe Å er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde 
Der er endnu et forhold, som kan være med til at sikre en løsning. Det er Ribe Å´s udpegning som 
habitatområde. Hvilket betyder, at Ribe Å er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
Udpegningsgrundlaget er blandt andet en række fiskearter, som læserne sikkert kender. Det er snæbel, laks 
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udpegningsgrundlaget, skal være i fremgang, enten i antal eller ved at deres yngleområder udvides. For at 
dette kan gælde de nævnte fiskearter, er det derfor nødvendigt, at der skabes kontinuitet i Ribe Å forbi 
Ribe. 
Udfordringen er om der kan findes en løsning, som der er bred lokal opbakning til. Esbjerg kommune skal 
efterfølgende træffe en politisk beslutning om at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen om bevilling af et 
forprojekt. Et forprojekt beskriver en løsning og med en pris for udførelse af denne. Efterfølgende skal der 
laves et detailprojekt, og endelig skal projektet udføres, og dette skal ske senest i 2027. 

Hvad er sket indtil nu, og hvad vil ske i de kommende år 
Danmarks Sportsfiskerforbund er i nært samarbejde med bestyrelsen i RSF om at finde den bedst mulige 
løsning, og alle er optimistiske på nuværende tidspunkt. Vi tror og forventer, at der kommer en god løsning, 
der vil skabe kontinuitet og tage det nødvendige hensyn til kultursvampen under Ribe og i respekt for 
kulturhistorien og de mange andre hensyn, der skal tages i Ribe. 
 
Det vigtigste er tålmodighed, samt at alle inddrages i processen, og der træffes de rigtige beslutninger i 
Esbjerg Byråd samt i Miljøministeriet. Vi har smøget ærmerne op, og håber alle inden længe kan opleve 
Ribe Ås fiskebestande øges i antal, for det er et faktum, at der er et kæmpe potentiale for vandrefiskene i 
Ribe Å-systemet – specielt for Ribelaksen og den lokal havørredstamme. 

 Myndighed/godkendelse Deadline Beslutning 
Udpegning af spærring i Ribe Miljøstyrelsen Er sket Ja 
Vandrådet anbefaler indsats Esbjerg Byråd 16. november 2020 Ja 
Med i VO-planerne 2022-27 Miljøministeriet 22. februar 2021  
Ansøgning om forprojekt Esbjerg kommune ?  
Bevilling af forprojekt Miljøstyrelsen ?  
Indsendelse af projekt Esbjerg kommune ?  
Godkendelse af forprojekt Fiskeri- og Miljøstyrelsen ?  
Ansøgning detailprojekt Esbjerg kommune ?  
Godkendelse detailprojekt Fiskeri- og Miljøstyrelsen ?  
Ansøgning om udførelse Esbjerg kommune ?  
Godkendelse af projekt Fiskeri- og Miljøstyrelsen ?  
Udførelse af projekt Esbjerg kommune Senest inden udgang af 2027  

 
Oversigt der viser hvilke arbejdsgange og hvilke myndigheder der er involveret. Det er forventningen, at der 
kommer en løsning inden 2027. Det første trin mod en løsning er at Miljøministeriet beslutter, der skal ske 
en indsats ved Ribe, hvilket sker når vandområdeplaner bliver sendt i høring den 22. februar 2021.  
 
Herefter er det op til Esbjerg kommune og lokale aktører, at finde en løsning, der kan godkendes politisk i 
Esbjerg kommune. Efterfølgende skal Miljøministeriet godkende om denne løsning, er indenfor den 
økonomiske ramme, eller en løsning ved Ribe skal droppes ved at tage Vandrammedirektivets 
undtagelsesbestemmelser i anvendelse. Det vil vi naturligvis kæmpe imod, og tage nødvendige initiativer 
for at forhindre. 
 
En ansøgning om et forprojekt, vil kunne afsendes i løbet af 2021. Svar på ansøgning, vil kunne forventes i 
løbet af 2022. Udførelsen vil kunne starte i 2024-25, hvis alt flasker sig. 
 
Lars Brinch Thygesen 

fiskpaakrogen.dk
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Det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at jeg er fuldstændig tosset med tørflu-
er, bundet med en eller anden form for 
CDC (Cul de Canard) fjer. Det er en fjer-
type, som er brugbar i så mange situa-
tioner, at jeg meget varmt vil anbefale 
både øvede og begyndere ud i fluebin-
ding, at satse på netop denne fjertype. 
Ud over at fiskene nok så vigtig, også er 
mere end hooket på CDC fluer, så er der 
så mange valgmuligheder, at selv gan-
ske uøvede fluebindere, kan få lavet et 
sæt fluer, der absolut er brugbare til det 
praktiske fiskeri.

Jeg kom i kontakt med CDC-fjeren, 
eller rettere anderumpefjeren i 1977, 
da Preben Torp Jacobsens dejlige bog 
»Fluer, Fisk og Fiskere« indfandt sig i 
min bogsamling. På side 71 var en kort 
gennemgang af, hvad anderumpefjeren 
var, og hvad den kunne bruges til, og 
jeg tog emnet op med nogle af husets 
tørflue-venner. 

Vi begyndte så et langt eksperiment 
med CDC-fjeren, som bindemateriale 

til vores tørfluer. Det eksperiment viste 
sig at være uendeligt og foregår heldig-
vis også i dag, snart 43 år efter de første 
mønstre kom på skrift og på forfanget.

En af de ting, vi hurtigt tog op, var 
brugen af de forholdsvis »ubrugelige« 
hackler, som var på nogle af datidens 
indiske nakker. Ubrugelig var reelt en 
misforståelse, når talen var på tørflue-
hackler, mixet med CDC fjer. Et godt 
hackle må i princippet ikke virke blødt, 
lig høne-hackler, men de fleste haner 
fra østen, var reelt »plukket« for tidlig, 
således at det kun var få fjer, der 
var modne til ægte tørfluer, og man 
kasserede oftest de umodne fjer, eller 
brugte dem til havørred fluer.

Helt anderledes i dag, hvor der jo er 
superkvalitet af tørflue-nakker i alver-
dens udførsler, oftest specielt fremavlet 
til formålet, så det problem er i dag væk, 
men mange har stadig fjerene liggende, 
og jeg vil kort fortælle, hvordan vi fandt 
en billig løsning på et godt tørflue-hack-
el, som alle kan komme i nærheden af.

Det det drejer sig om, er fluetypen 
Fnuller, egentlig blot en fluetype, hvor vi 
anvender et hackle, der er blandet med 
forholdsvis blødt hanehackle samt en 
eller anden farve af CDC fjer.

I starten var hacklet vundet omkring 
krogen traditionelt, med hanehacklet 
forrest, og CDC hacklet bagest, og tit 
med forholdsvis lange fibre, som så blev 
klippet på undersiden, for at få fluen til at 
ligge lavt på vandoverfladen.

Nu er det sådan at de første CDC fjer, 
var nogen vi selv skulle ud og plukke, 
og da der på ænderne kun er 4-5 fjer, 
så krævede det, at vi var på plads, når 
ænderne skulle slagtes, enten til jul el-

CDC tørfluer – nye tiltag og nostalgi
Af Per Karlsen

ler Mortens aften. Desuden var det rigtig 
besværligt at sortere, og farverne var 
meget lidt varieret, mest natur sort / grå 
eller hvid, men landænder var rigeligt 
gode til vores brug.

I dag er der en hel industri, med 
masser af luksusfjer, i alle afskygninger, 
så CDC fjer er ikke mere en sjældenhed, 
og kan skaffes og købes dag for dag.

Fnullerserien, blev til igennem et 40 
årigt forløb, og er blevet ændret man-
ge gange, og er hovedsagelig et sats 
med mange farver, der dækker de fle-
ste døgnfluearter, som findes i Norden. 
Mønstrene er meget alsidige og særde-
les velfangne, uanset om de har vinger, 
eller blot er rene hacklede modeller, i al-
verdens krogstørrelser.

Samtidig er Fnullerserien et mekka 
for fluebindere, der vil gøre deres flue-
samlinger simple. Dels på grund af, at 
materialeudvalget er til at overse samt 
at man i løbet af no time kan lave sæ- 
sonens fluer, og så ses fluerne rigtig 
godt på vandet, også af fiskene.

I dag består Fnullerserien af et grund-
mønster, der kunne se sådan ud:

navn: Fnuller - Blue dun hacklet
Kroge og krogstørrelser valgfrie, men 
str. 18-14 vil være passende i størrelsen.

Hale: Et bundt fibre fra Cog De Le’on.

Krop: Først 2 omgange af en strimmel 
grå mosgummi, ca. 1 mm brede strimler,
som bindes over halefibrene, så de 
spredes. Kroppen skal være ca. ½ krog-
længde.

Herefter bindes 1 stk. Dark blue dun 
hackle ind, herefter dubles tråden, så 
der gøres klar til at kunne twiste fibrene 
fra en naturgrå CDC fjer.

Thorax (Forkrop) kan laves med dub-
bing eller Påfugherl. 
(Prøv CDC dubbing, eller det gammel-
dags Poly dubbing.)

Når thorax er låst, twistes fibrene fra 
den natur grå CDC fjer, og tørnes 4-5 
gange henover påfugleherlen. Herefter 
vikles hacklet 4-5 gange igennem CDC 
hacklet, og der låses af med et lille 
halvstik, og hovedet limes forsigtigt med 
en meget lille klat sekundlim.

Nu har man en lille fin tørflue, der kan 
tunes ved at rede CDC fjeren ud med 
en lille børste, eller man kan nippe de 
længste fjerstråler af med neglene. 
Lad være med at klippe fibrene; det 
er ikke så pænt samt at en afklippet 
CDC fjerstråle ved klipning, får sin 
»trædepude« ødelagt, så den træder 
igennem overfladespændingen. Ved at 
nippe strålerne, så bevarer man strålens 
»fod«.

Vil man have ens flue til at ligge 
meget lavt på vandoverfladen, så binder 
man hacklet op under krogen ved hjælp 
af bindetråden. Herved bæres fluen på 
sidestrålerne, hvilket fiskene hurtigt op-
dager, og en meget effektiv flue er født.

Ønsker man at imprægnere sine flu-
er, så er CDC olie fremragende, og skal 
man have tørret sine fluer, så er tørre-
pulver rigtig godt; det kræver blot, at flu-
en smides i dåsen med pulveret, og ry-
stes godt, så er man klar til fiskeri igen, 
lynhurtig, praktisk og nemt.

hvilke farver og typer 
skal man så vælge? 
Ja, jeg har personlig interesse i at væl-
ge mine mønstre, og især farver, efter 
årstidens insekter, og det betyder også, 
at insektarten giver både den rigtige 
farve og størrelse, men det kræver så, 



1514

at man kender sine døgnfluearter godt, 
og ved hvornår de optræder i ens vande. 
Generelt kan man vælge grå, sorte,  
oliven og brune nuancer, men har man 
majfluer på programmet også, så er helt 
gule og mørke oliven nogle rigtigt gode 
farver, at binde for enden af forfanget.

En majflue lavet udelukkende af CDC 
fjer er utrolig effektiv samt meget nem at 
binde, også for begyndere.

Vinger – ja har man bindeteknikken, 
så kan det være en god idé, at binde 
vinger på sine fluer, men det er ikke en 
nødvendighed, og man behøver ikke at 
lave alt for fancy udførsler, mest fordi 
at når fiskene hugger, så bliver vingen 
oftest alvorligt kvæstet, og da vil en god 
hacklet flue kunne reddes, medens en 
vinget udgave nok vil halte noget mere, 
og måske ikke blive brugbar igen.

I dag kan druknede fluer reddes med 
forskellige typer tørrepulver; det virker, 
og imprægneres fluen efterfølgende, så 
kan fluen fiskes igen og igen. I gamle 
dage skiftede man til ny flue, og man tog 
fluerne med hjem, dampede dem over 
kedlen, og så var ens fluer parate igen. 
Den ceremoni var en del af forberedel-
serne, til tørfluefiskeriet, men det er man 
fri for i en moderne lystfiskers hverdag.

Nu er det ikke kun døgnfluer, som 
Fnuller danner grundstammen til, også 
Sedge fluer kan laves med teknikken fra 

det oprindelige tænkte Fnuller mønster.
CDC materialer, har jo været fremme 

i lang tid. Desværre er der en tendens  
til lidt dårlig kvalitet af CDC fjer, men 
køber man CDC fjer i større portioner 
hos seriøse firmaer, så er det min erfa-
ring, at man kan få noget fremragende 
hacklemateriale, især hvis man køber 
sorterede svejtsiske CDC fjer, som er 
beregnet til hackler i str. 20-12. Ud over 
de deciderede hacklefjer i CDC, er der 
i dag præfabrikerede twistede udgaver, 
hvor fibrene er twistet på en stærk tråd, 
og det er en nem måde, at få lavet både 
front og kropshackler på. Dog er den ty-
pe materialer oftest pebret i prisen, men 
absolut at anbefale. Ud over naturfarver, 
har man i dag teknik til at indfarve CDC 
fjeren, og det betyder et hav af mulighe-
der, hvad angår farverne.

I en moderne lystfiskers hverdag an-
no 2020, så er Fnullerserien ikke kun 
udviklet til fiskeri efter stalling og bæk-
ørred, men også til tørfluefiskeriet i Put 
and Take vande, så er Fnullertypen og-
så aldeles brugbar, og personligt har jeg 
også lavet Fnullertypen på lidt større 
kroge, når åens tidlige opgangshavør-
reder skulle fristes med en tørflue.

Kystfluefiskeren kan i perioder få både 
havørred, regnbueørreder, hornfisk og 
makrel til at tage overfladeføde, også 
her er Fnullertypen særdeles brugbar. 

Jeg laver min kysttørfluer på en let 
krog, men hackler fluerne en del mere 
end åfluerne. En helt sort CDC-udgave 
kan i perioder få fiskene til at gå helt 
grassat, men sørger man for kroge med 
stort gab, gerne modhageløse, så kan 
kystfiskeriet foregå med forbavsende 
små krogstørrelser, og reelt er der ikke 
problemer med krogningen. Et blankt 
hav med ringende fisk, ja det giver en 
på opleveren, når en blank havørred 
snupper fluen midt i en stor ring.

Jeg har været i gang siden 1972 med 
tørfluefiskeriet i Ribe Å Systemet. Der 
er tilbragt rigtig mange timer her med 
rigtige mange oplevelser og ikke mindst 
fangster. Min familie har deltaget, og 
det er ikke så få flotte fisk, som er sat 
på foto og smalfilm, men jeg havde også 
den fornøjelse, at være mellemmand, 
så andre tørfluetosser kunne opleve 
især Nørreåen, der op gennem tiden 
har disket op med et forrygende tør-
fluefiskeri. Ikke mindst majfluefiskeri-
et, har været rigtig imponerende, og i 
starten af 80’erne var Nørreå jo berømt 
vidt omkring for sine meget flotte og 
store bækørreder.

Senere fik jeg til min store tilfreds-
stillelse, mulighed for at dyrke stallinge-
fiskeriet i vores hjemmevande, en meget 
spændende tid for min familie og jeg.

Vi havde i mange år rejst til stallinge- 
vandene i Danmark, men her var plud-
selig et helt sublimt stallingefiskeri i vo-
res hjemmevande, og vi fik hen over en 
10-årig periode et fiskeri, som vi ikke har 
haft andre steder.

Især Nørreåen holdt en utrolig flot 
stamme af stalling, mange fisk på 40- og 
50 cm, ja faktisk fisk helt op til 60 cm, et 
fiskeri, som kun var kendt fra udlandet.

Hvad gjorde så, at stallingerne hav-
de så stor en tilvækst i størrelsen? Jo, 
et usandsynligt fint insektliv langs og i 

åen, og med en tilvækst på små 17 cm 
om året, var det reelt set super stallin-
ger, der var i Ribe Å Systemet, og sam-
menlignet med de Stallinger, som var i 
andre danske åer, så var de sønderjy-
ske stallinger, ca. 30% højere i vægt, og 
antallet af de eftertragtede »blåmænd« 
var markant. En stalling på 35 cm kunne 
sagtens være en »blåmand«, så fiskeri-
et var perfekt. (en blåmand er en stal-
ling, hvis store rygfinne har en blå-violet 
farve, som ligner et stort sejl. Normalt 
er det kun meget store stallinger, der er 
blåmænd, men nogle vandløb, har også 
blåmænd i mellem størrelsen).

Desværre faldt det unikke stallinge-
fiskeri til jorden. Lynhurtigt fik skarven 
i en meget kold vinter, bugt med hele 
størstedelen af bestanden af stallin-
gerne i Ribe Å Systemet, og så var det 
forrygende stallingefiskeri en saga blot. 

Jeg er lykkelig for, at vi nåede at få 
det fiskeri med. Det kan i dag ses i vores 
hjem, da tegninger, billeder og præpa-
rerede stallingefinner har deres faste 
pladser på væggene, et minde, som 
sætter tankerne på langfart.

Nogle lystfiskere mente, at stallingen 
ødelagde bækørredfiskeriet – en på-
stand jeg absolut mener, er noget for-
kvaklet vrøvl, for siden istiden, har de to 
arter levet i samme vandløb, så det er 
ikke det, der har decimeret bækørred- 
bestandene.

Det er dog rigtigt, at især de oprind-
elige store Nørreå bækørreder, ikke er 
så fremtrædende som tidligere, men det 
kunne der gøres noget ved, nemlig ved 
at avle på stammen. Det er så en anden 
diskussion, når man i Ribe Å Systemet 
satser på havørred- og laksestammerne 
i stedet for.

God fornøjelse ved fluestikket, og knæk 
og bræk med det praktiske fiskeri.
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Undersøgelser af fiskebestanden i Gels 
Å-vandsystem har vist, at der kun på 
14% at de undersøgte lokaliteter er en 
tilfredsstillende tæthed af naturlig pro-
duceret ørred- og lakseyngel. Derved 
opfylder 86% af strækningerne ikke mil-
jømålet for ørred/laks.

Fiskebestandene er undersøgt i Ribe 
Å-systemet og resultater viser, at be-
standene bliver større når man genska-
ber egnede levesteder. Endvidere bliver 
smådyrsfaunaen af højere kvalitet, når 

den fysiske variation øges og bliver me-
re naturlignende. 

I forbindelse med at Gels Å blev ud-
rettet i 1960’erne, blev der etableret en 
lang række betonbygværker, se figur 
1 og 5. Disse såkaldte reguleringsstyrt 
blev af Sønderjyllands Amt ombygget 
fra betonstyrt til stenstyrt. De kunstige 
stejle stenstyrt forhindrer, at nogle fiske-
arter frit kan passere op til egnede gy-
deområder. Denne ombygning har givet 
forbedret passage for nogle få fiskearter 
men på strækningen er de nødvendige 
gyde- og opvækststeder stadig ikke for-
bedret for en række fiskearter herunder 
ørred, laks, stalling, snæbel og lampret.

Projektforslag
Dette projekt beskriver forslag til om-
bygning af to stenstyrt på en strækning 

Flere fisk og mere liv i Gels Å
Af Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua

Gels Å har potentiale til at have en større bestand af fisk. Fiskebestanden er 
i dag begrænset af alt for få egnede gyde- og opvækstområde især på de ud-
rettede og regulerede strækninger i Gels Å. Mere naturlige forhold vil kunne 
genskabe større og stærkere bestande af forskellige fiskearter.

Figur 1. Øverst ses betonstyrt, som blev etableret 
i forbindelse med udretning af Gels Å i 1960’erne 
og nederst vises Sønderjyllands Amts ombygning 
fra betonstyrt til stenstyrt. Begge situationer viser 
kunstige og dårlig passage- og gydeforhold for 
laksefisk.

Figur 2. Dette stenstyrt er placeret få hundrede 
meter nedstrøms Toftlundvej. Nogle fiskearter kan 
stadig ikke passere disse stryg og meget få fisk 
kan gyde i disse stenstryg. Der er ca. 16 sådanne 
stenstryg i Gels Å. 

lige op- og nedstrøms Toftlundvej – se 
præcis lokalitet på figur 3. 

Strygene foreslås ændret således 
at de kan fungere som gyde- og yngel-
opvækstområde for ørred, laks og an-
dre arter tilknyttet stenede og grusede 

vandløb (stalling, flodlampret, mv.), 
samt for at forbedre passagemulighe-
den generelt for en lang række arter af 
vandløbsfauna. 

Fordele ved omdanne disse stryg til 
mere naturlignende forhold er, at man:

Figur 3. Placering af to stenstryg i Gels Å hhv. lige op- og nedstrøms Toftlundvej. Stenstrygene kunne 
udlignes og derved få et mindre fald for derved at genskabe bedre fiskepassage samt større gyde- og 
opvækstområder for en række fiskearter. 
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• Genskaber passage for alle fiskearter 
og smådyr til gavn for hele vandsyste-
met
• Genskaber større og sammenhæn-
gende gyde- og opvækstområder for 
fisk og smådyr
• Genskaber bedre kontinuitet i vandsy-
stemet mellem øvre og nedre Gels Å 

Faldet i de nuværende stryg bliver afvik-
let over en forholdsvis kort strækning, 
som er ugunstig for fisk. 

Ved at udligne faldet over en længere 
strækning kan man genskabe bedre 
passageforhold og større naturlig pro-
duktion af fisk.

Faldet over grustryg som er velegnet 
til gydning bør være ca. 2 ‰ i vandløb 
på størrelse med Gels Å. Længden på 
gydestrygene skal være afstemt med 
faldet på det enkelte stryg således, at 
det ombyggede stryg får en hældning 
på de anførte ca. 2 ‰. Fx kan 50 cm fald 
på stryget, være grundlag for at skabe 
250 meters gydestryg med 2 ‰ fald.

Gydestrygene kan etableres ved at 
fastholde den nuværende/regulativ-
mæssige indløbskote, og udlægge grus 
nedstrøms, sådan at faldet afvikles over 
en længere strækning. 

Gydestryg bør etableres på en sådan 
måde, at de ikke kommer til at ligge over 
den nuværende regulativmæssige bund 
alene af hensyn til den regulativet. 

Med henblik på at få afstemt fald, 
vanddybde og vandhastighed, så de til-
godeser de basale behov hos fisk, bør 
vandløbet være bredere på gydestry-
get. Bredden bør være dobbelt så stor 
som de nuværende forhold, dels for at 
sikre afvandingen, og dels for at sikre 
lav vandybde, lav vandhastighed (0,3-
0,5 m/s) og større område med optimale 
gyde og opvækstforhold (figur 6 og 7). 

Gydestrygene bør have et lag af gy-
degrus på ca. 35-40 cm med følgende 
stenblanding:
75% sten på 16-32 mm
25% sten på 33-64 mm

Tiltag som udlægning af grusstryg i 

Figur 4. Principskitse hvordan et 50 cm fald kan udnyttes til at skabe et 250 meter langt gydestryg med 2 
promilles fald og udvidelse til dobbelt bredde, for at opnå lav vandstand på stryget. Vandløbet er udvidet 
indenfor den blå markering.

både hovedløb og tilløb vil genskabe 
egnede levesteder for fisk, smådyr og 
vandplanter. Egnede levesteder er en 
forudsætning for, at bestandene kan 
blive større og stærkere og på sigt kla-
re sig uden udsætninger. Desuden vil 
biodiversiteten stige på restaurerede 
strækninger.

Haderslev kommune har i 2016 om-
bygget et af de omtalte stenstyrt og her 
skrev Haderslev Kommune:

»at konsekvensberegninger foretag-
et af Orbicon, viste at etablering af de 
projekterede gydestryg ikke vil medføre 
væsentlige afstrømningsmæssige kon-
sekvenser. Den seneste opmåling af 
vandløbet har vist, at vandspejlet i for-
hold til de regulativmæssige forhold er 
betydeligt sænket. Således er afvandin-
gen under de nuværende forhold bedre 
end regulativet foreskriver«. 

»Projektscenariets beregnede vand-
spejl er stort set ens med de nuvæ-
rende forhold, projektforslagets bereg-
nede vandspejl vil endog medfører en 

begrænset forbedring af afvandingen i 
forhold til de nuværende forhold«. 

Fremtidig potentiale for  
forbedring af levesteder i Gelså
Potentialet for forbedring af levesteder i 
Gelså er meget stort, da åen har nogle 
fine faldforhold. 

Haderslev Kommune har tidligere 
beregnet, at det samlede fald over den 
godt 16 km lange og regulerede stræk-
ning i Gels Å er på ca. 15,64 m og faldet 
over de 16 reguleringsstryg (figur 5) ud-
gør samlet ca. 6,12 m. Gels Å er uddy-
bet og reguleret på mindst 16 kilometer 
(figur 4) og forhold som genskaber de 
lavvandede og brede stryg kan anbefa-
les, og vurderes nødvendige i forhold til 
at opnå miljømål for både fisk (figur 6) 
samt for smådyr.

Der er i andre vandløb lavet lignende 
gydestryg, som de her foreslåede. Bl.a. 
kan nævnes i Vejle Å ved Vingsted, og 
senest i Surbæk i Aabenraa Kommune, 
og der arbejdes på lignende projekter i 

Figur 5. Oversigtskort, som viser de tilbageværende styrt i Gels Å. Efter styrtene ved Hjartbro, Kastrup 
Sluse og opstrøms Kongevej er fjernet, er der stadig 16 styrt tilbage – oplyst af Haderslev Kommune.
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det Sønderjyske i hhv. Slogså i Aaben-
raa Kommune og Brede Å i Tønder 
Kommune. 

Flere egnede gydeområder  
genskaber større fiskebestande
Projekter der genskaber gode gyde- 
og opvækstområder i Gels Å, danner 
grundlaget for at fiskene kan formere 
sig og på sigt medfører dette større og 
stærkere fiskebestande til gavn og glæ-
de for kommende generationer. 

Gels Å og tilløb er udrettet på lange 
strækninger, og der er opgravet grus og 
sten fra vandløbene. Dermed er mange 
af de vigtige områder for fisk i Gels Å 
vandsystem blevet forringet i væsentlig 
grad. Mange fiskearter kræver grus og 
sten til gydning samt lavvandede op-
vækstområder, hvor ynglen kan over- 
leve og vokse sig større. Når man gen-

etablere egnede gyde- og opvækstom-
råder for laks og ørred, bør man derfor 
efterligne naturlige stryg. 

Samarbejde skaber  
resultater i ribe Å-systemet 
En undersøgelse i 2012 viste, at ør-
redbestanden i Ribe Å-systemet som 
helhed tager rigtig godt imod naturfor-
bedrende tiltag, som allerede er gen-
nemført. I 2012 var der over dobbelt så 
meget ørredyngel fra gydning sammen-
lignet med 2002. Forud for undersøgel-
sen i 2012 var der i mange af tilløbene 
til Ribe Å udlagt gydestryg og etableret 
sandfang og resultatet var en tydelig 
fremgang i den naturlige reproduktion af 
ørred.

Projektet med at genskabe en selv-
reproducerende ørredbestand bygge-
de i høj grad på god dialog med den 

lokale landbrugsorganisation, Sønder-
jysk Landboforening, og de mere end 
hundrede lodsejere, som var velvillige 
over for, at der blev udlagt gydegrus og 
etableret gode opvækstområder i vand-
løbene. 

Ønsket om at videreføre arbejdet med 
at genskabe bedre forhold for fisk i ho-
vedløbet skal ses som naturlig fortsæt-
telse af det allerede etablerede samar-
bejde og opnåede resultater. 

der er skabt forbedret  
passage for fisk ved andre  
opstemninger i Gels Å 
Mange fiskearter er afhængige af at 
kunne vandre frit rundt i vandløbene 
som et naturligt led i deres livscyklus. 
For at bestandene kan sprede sig na-
turligt i vandløb, kræver det dog, at der 
ikke er opstemninger og spærringer, 
som hindrer fiskenes vandringer. I Gels 
Å hovedløb er der skabt forbedret pas-

sage for fisk ved opstemningerne ved 
Gelsbro Dambrug (2013) og Kastrup 
Engvandingsanlæg (2018). 

Nu mangler der er at blive genskabt fri 
passage og egnede gyde- og opvækst-
områder ved de stejle stenstyrt i Gels Å.

Ørredungfisk er primært tilknyttet 
vandløbets bredder, og DTU Aqua 
vurderer, at der på egnede gydestryg 
i Gels Å’s hovedløb kan forventes 
bestandstætheder på 4-6 ørreder 
pr. m bred. DTU Aqua vurderer, at et 
lavvandet gydestryg vil kunne produ-
cere ca. 1,5 ørredsmolt pr. m vand-
løb.

Lakseungfisk kan træffes overalt på 
egnede gydestryg, og baseret på 
erfaringstal fra en lang række sven-
ske elve vurderer DTU Aqua, at en 
forventet årlig produktion af smolt 
på et stryg med gode gyde- og op-
vækstmuligheder vil være ca. 10 lak-
sesmolt pr. 100 m2 egnet opvækst-
område.

Produktionspotentiale for ørred og laks

Figur 7. Ved Gelsbro Dambrug blev der i 2013 
lavet et omløb, hvor Gels Å blev bredere og med 
lavere vanddybde og mindre fald. Lokaliteter med 
lignende forhold giver både god passage for fisk 
og velegnede gyde- og opvækstområder og der-
med grundlag for større naturlig produktion af fisk 
og smådyr.

Figur 6. Lavvandet gydestryg i et større dansk vandløb, hvor åen er ca. 20 m bred. Her er der en stor 
naturlig produktion af ørred.



Gydestryg i større vandløb har en hæld-
ning på under 3 promille, også i de 
vandløb, der generelt har et væsent-
lig stejlere fald (Hendry & Cragg-Hine 
2003). Dvs. at bunden falder med under 
3 cm pr. 10 m. I Gudenå ved Vilholt og 
Voervadsbro, hvor der er en stor natur-
lig produktion af ørred fra gydning er der 
ligeledes et sådant fald (Nielsen 2013). 

Hvis det nøjagtige fald på de oprinde-
lige stryg ikke kendes, bør det ved evt. 
genetablering af stryg sikres, at fiskenes 
krav til gydesubstrat, vanddybder og 
vandhastighed bliver opfyldt. 

En generel beskrivelse af, hvordan 
man kan etablere gydebanker for lak-
sefisk, kan findes i Nielsen & Sivebæk 
(2013).

Ørredynglens krav til levesteder
Om foråret kræver den nyklækkede ør-
redyngel i større danske vandløb

• gode skjul langs bredderne med vand-
dybder omkring 20 cm og højst 30 cm 
• en tilpas vandhastighed (ca. 20 cm/s)
• ca. 20% af det samlede areal bør be-
stå af egnet opvækstareal langs bred-
derne
  
Ørredynglen kan klare sig på dybere 
vand, når den er nogle måneder gam-
mel – men det er afgørende for den 
spæde yngels overlevelse, at den kan 
finde egnede lavvandede bredskjul om 
foråret. Her søger den skjul efter frem-
komsten fra gydebanken, til den kan 
klare sig på dybere vand i løbet af som-
meren.

En væsentlig »flaskehals« for over-
levelsen af den spæde yngel kan være, 
at ynglen omkommer, hvis den ikke kan 
finde egnede levesteder om foråret, når 
den kommer frem fra gydebanken. Man-
ge danske undersøgelser, bl.a. i Guden-
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Faktaboks - biologi - ørred og laks

tabel 1.
Ørredens krav til gyde- og opvækstområder i vandløb 
(delvist fra Nielsen 2004) 
• Der skal være egnet gydegrus, og sandtransporten/sandindlejringen skal 

være begrænset (Sivebæk 1995, Sivebæk & Bangsgaard 1995, Nielsen 
1995a)

• Langt det meste ørredyngel findes langs bredderne fra klækningen i april-
maj til midt på sommeren, så ynglen kræver gode skjul her (Bangsgaard 
1995, Nielsen 1995a&b, Bangsgaard & Sivebæk 1996, Søholm & Jensen 
2003). 

• Ørredens yngel foretrækker vanddybder omkring 20 cm om foråret og kan 
ikke klare sig på vanddybder over ca. 30 cm fra klækningen i april-maj til midt 
på sommeren (Bangsgaard 1995, Bangsgaard & Sivebæk 1996, Søholm & 
Jensen 2003). 

• Der skal være en tilpas vandhastighed omkring ørredynglens standpladser 
langs bredderne. Vandhastigheden bør være ca. 20 cm/s, målt i 0,6 * dybden 
(Søholm & Jensen 2003).

• Det egnede opvækstareal langs bredderne for den spæde ørredyngel bør 
udgøre ca. 20% af det samlede areal (Søholm & Jensen 2003).
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åen syd for Mossø, har vist, at der ofte 
er mangel på levesteder for ørredens 
yngel pga. for dybt vand (tabel 1).

Om foråret er den nyklækkede yngel 
af ørred (foto) afhængig af egnede bred-
skjul med vanddybder på ca. 20 cm. 
Mange fisk omkommer, hvis skjulene 
mangler.

Den spæde lakseyngel foretrækker 
også lavt vand om foråret, gerne langs 
bredden. 

Lakseungfiskene findes overalt på 
strygene, mens ørreden mest er tilknyt-
tet bredderne.

Lakseynglens krav til levesteder
Langt de fleste undersøgelser af lakse-
ynglens og lakseungfiskenes krav til le-
vesteder er udført i udenlandske vand-
løb med ret stærkt fald, der ikke direkte 
kan sammenlignes med danske vand-
løb. Der kan dog drages en række gene-
relle konklusioner, som kan bruges ved 
vurderingen af laksens krav til optimale 
levesteder omkring gydestryg i store 
danske vandløb. 

Kennedy (1980) observerede, at bio-
massen af ungfisk af ørred og laks i et 
vandløb var 45% højere, når begge ar-
ter var til stede, end når der kun var ør-
red. Det er tilsvarende påvist, at udsatte 
½-års og etårs laks klarede sig godt 
sammen med ørred og stalling i Guden-
åen ved Vilholt (Nielsen 1995b) samt i 
Omme Å (Iversen 2010).

Laksen trives bedre uden for bredzo-
nen end ørreden, så de to arter kan ek-
sistere sammen. Hvis der er yngel eller 
ungfisk af ørreder og laks på det samme 
stryg, vælger ørrederne primært stand-
pladserne ved bredden, og laksen fin-
des spredt i vandløbet. Hvis der kun er 
laks, er der laks overalt, også ved bred-
den.

Den danske nationale forvaltnings-

plan for laks (Miljøministeriet 2004) be-
skriver lakseynglens opvækstområder 
således: 

• Lakseynglen, der kommer frem fra gy-
debanken, skal de første uger have lav-
vandede opvækstområder, helst under 
30 cm, med ikke for voldsom vandstrøm 
og vandplanter, små sten, grene og an-
det, de kan skjule sig mellem. De skal 
hurtigt finde et sted, hvor der er strømlæ 
og ly mod fjender. Finder de ikke et sted, 
hvor de kan gemme sig, skyller de væk, 
bliver spist af større fisk, eller de dør af 
udmattelse, når de kæmper med deres 
søskende om både pladsen og føden. 
De skal have et territorium, hvor de kan 
finde føde, og som de kan forsvare mod 
andre små laks og ørreder. 
• Når ynglen bliver lidt større, søger de 
mod dybere vand (20-70 cm) med stær-
kere strøm. 
• Det er antallet af tilgængelige gode 
gyde- og opvækstområder, som mere 
end andet bestemmer hvor mange laks, 
der kan produceres fra et vandløb.

Et år gammel lakseungfisk.
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Noget tilsvarende beskrives i en rap-
port fra Europakommissionen med 
sammendrag af eksisterende viden om 
laksens habitatkrav (Hendry & Cragg-
Hine 2003). Rapporten er et led i en 
rapportserie om bevarelse af Natura 
2000-vandløb. Det nævnes her, at lak-
seyngel og ungfisk (parr) findes i lav-
vandede, hurtigtflydende vandløb med 
grusbund og skjul, ikke i dybe eller lang-
somt flydende vandløb med en bund 
af sand eller mudder (silt). Ynglens og 
ungfiskenes krav til vanddybder m.m. 
ses i tabel 2.

I en anden publikation med sammen-
drag af erfaringer fremhæver Hendry 
m.fl (2003), at der tæt på gydeplad-
serne skal være store opvækstområder 
for lakseynglen og ungfisk, under et år 
gamle, med vanddybder på 20-40 cm 
og vandhastigheder på 20-75 cm/s. Der 
skal også være skjul ved småsten op til 
64 mm og brednær vegetation, som kan 
give skjul og skygge. De ældre lakse-
ungfisk foretrækker vanddybder på op til 
46 cm med vandhastigheder op til 1 m/s 
og med skjul ved groft substrat, primært 
sten på 64-256 mm.

Det lave vands betydning for lakseyn-
gel i den første tid efter fremkomsten fra 
gydebankerne er også nævnt i et sam-
mendrag af eksisterende viden om lak-
sens krav til vandløb (Nielsen 1995a).

I relation til dette kan der henvises til 
et udsætningsforsøg i 1996 med lakse-
yngel i Gudenåen ved Åbro, hvor der i 
1993 var udlagt et stort gydestryg, som 
ikke virkede efter hensigten. Ynglen 
blev spredt på gydebanken på vanddyb-
der mellem 30 og 80 cm. Det meste af 
ynglen forsvandt hurtigt. 18 dage efter 
blev der kun genfanget lakseyngel langs 
bredderne på vanddybder under ca. 
30 cm, ikke på selve gydebanken, som 
også blev undersøgt (Nielsen 1998). 
Årsagen blev vurderet til at skyldes for 
dybt vand og for høj vandhastighed på 
gydebanken, som var etableret med et 
meget stejlt fald (10 promille, dvs. flere 
gange stejlere end en naturlig gydeban-
ke).

Man kan konkludere, at, det er vigtigt 
at sikre gode overlevelsesmuligheder 
for lakseynglen, når den kommer frem 
fra gydebanken i april. Der kan være 
lidt forskel på de anbefalede vanddyb-

tabel 2.
Sammendrag af typiske levesteder hos unge laks 
(tabel fra Hendry & Cragg-Hine 2003)

Yngel og ungfisk, 
under et år gamle

Etårsfisk og ældre ungfisk

Vanddybde Max 20 cm 20-40 cm

Vandhastighed 50-65 cm/s 60-75 cm/s

Bundsubstrat Sommer: Grus og småsten 
(16-64 mm)
Vinter: Småsten og sten 
(64-256 mm)

Småsten og sten (64-256 mm)
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der, men der skal være gode skjul, tilpas 
vandhastighed, og lavt vand med vand-
dybder under ca. 20-30 cm, dvs. stort 
set lige som for ørredens yngel. Her kan 
lakseynglen klare sig, til de spreder sig 
på stryget senere på sommeren.

Der er ingen tvivl om, at lakseungfisk 
kan klare sig på dybere vand længere 
fra bredden end ørreden, men det vides 
ikke, hvor stor en del af den nyklækkede 
yngel, der overlever på dybere vand end 
20-30 cm i de første to-tre levemåneder. 
På stryg i Skjern Å-systemet er det f.eks. 
observeret, at ynglen om sommeren og 
efteråret stod på dybder på 30-50 cm, 
mens de større 1-2 års fisk stod på 0,5-1 
meters dybde (Iversen & Larsen 2006).

Nyere undersøgelser i store finske el-
ve med bredder over 100 m, vandhastig-
heder på 0,25-0,95 m/s og gruset/stenet 
bund har også vist, at der var lakseyn-
gel under 6 cm i dybe områder (1,3-1,7 
m), selv om ynglen foretrak lavvandede 
områder først på sommeren (0,4-0,8 m). 
De større lakseungfisk fandtes ligeligt 
fordelt på de lavvandede og dybe områ-
der (Linnansaari m.fl. 2010). 

Generelle anbefalinger som op-
fylder fiskenes krav for at kunne 
gennemføre deres livscyklus 
Strygene har de anbefalede vanddyb-
der, hældning på bunden etc., som ge-
nerelt findes i vandløb med gode natur-
lige bestande af lakse- og ørredyngel. 
Det kan dog også anbefales at udlægge 
mange sten på strygene for specielt at 
tilgodese lakseungfisk, der bl.a. fore-
trækker stenbund og hulrum mellem 
stenene som vinterskjul. Set i forhold 
til sejlads med kanoer, kajakker o. lign. 
kan man evt. vælge at friholde et områ-
de for sten, så stenene ikke ødelægger 
muligheden for sejlads.

Hvis man skal tilgodese yngel af ør-
red, bør bredarealet med vanddybder 
omkring 20 cm udgøre mindst 20% af 
arealet i perioden april-juni (Søholm 
& Jensen 2003). De optimale forhold 
for lakseyngel er vanddybder på max. 
20 cm og 20-40 cm for større ungfisk 
(Hendry & Cragg-Hine 2003). Specielt 
ungfiskene kan også træffes på dybere 
vand med gode skjul og vandhastig-
heder på op til 1 m/s (Linnansaari m.fl. 
2010).

Strygene bør være så brede som mu-
ligt, da lakseungfisk opholder sig overalt 
på de lavvandede stryg, mens ørreder-
ne hovedsagelig er tilknyttet bredzo-
nerne. Et stort areal vil derfor specielt 
tilgodese laksebestanden.

Evt. forekomst af øer midt i strygene 
vil skabe mere bredareal. Det vil spe-
cielt øge overlevelsen af den spæde ør-
redyngel og dermed ørredbestandene. 
Laks vil også have fordel af et større 
egnet bredareal, idet ynglen af begge 
arter foretrækker skjul ved bredderne af 
vandløbet om foråret, hvorefter specielt 
laksen senere bevæger sig ud i vandlø-
bet.

Hvis der skal etableres lavvandede 
stryg direkte i hovedløbet vurderes det, 
at det vil være nødvendigt at gøre åen 
meget bredere ved strygene, så vandfø-
ringsevnen sikres samtidig med det lave 
vand og en passende vandhastighed. 

Ørredens og laksens  
krav til gydepladser
Laks og ørred gyder begge på stryg 
med grusbund og relativt lavt vand, men 
kan dog også gyde på dybere vand. 
Laksens foretrukne vanddybder beskri-
ves således som 17-76 cm dybe stryg 
med vandhastigheder på 25-90 cm/s 
(Hendry & Cragg-Hine 2003).
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Barsøtur nr. 93
7.-9. november 2020
Af Lene

Intet er, som det burde være – heller 
ikke på Barsø. Foreningens forårstur i 
2020 til den ellers dejlige ø blev aflyst, 
da foreningslivet blev lukket ned. Det 
gav udslag i, at mange havde abstinen-
ser og virkelig trængte til at komme på 
tur i efteråret. I mange Barsø-klaners 
hjem blev der fulgt både nervøst og 
spændt med i udmeldingerne fra rege-
ringen. Personligt mærkede jeg dette, 
ved at jeg modtog ualmindeligt mange 
beskeder og opkald om, hvordan Mette 
Frederiksen mon ville forholde sig til 
netop vores tur. 

Sjældent har jeg haft så mange og hur-
tigt tilmeldte, som her i efteråret. Inden 
den officielle tilmeldingsliste var lavet, 
havde 3 betalt, for at sikre sig en plads, 
såfremt der måtte komme nogle restrik-
tioner. Rygtet gik og endnu flere tilmel-
dinger resulterede i næsten fuld liste, da 
restriktionerne kom – 10 mand – det var 
ikke meget!

Da det er en foreningstur, har medlem-
mer selvfølgelig fortrinsret på pladser-
ne, så de 10 første fik tilbudt og mulig-
hed for at deltage, såfremt man stadig 
havde mod på det. Og sådan gik det til, 
at Sønderjysk Sportsfiskerforening for 
93. gang var på Barsø.

Forud for turen, var der livlig kontakt 
frem og tilbage om, hvordan man bedst 
kunne passe på hinanden og være sik-
ker på, at alle gældende regler blev 
fulgt. Heldigvis er der 6 km kystlinje, 3 
store soverum, 2 store opholdsstuer og 

En glad Bo Brodersen.
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et stort køkken, så afstandskravene var 
ikke svære at overholde. Derudover 
blev der brugt store mængder sprit, ma-
sker og engangshandsker (som dog vi-
ste sig, kun at passe turlederens hånd).

Fiskene havde åbenbart også hørt om 
restriktioner, for det var kun børneha-
ven, der havde åben. Der blev fanget 
ualmindeligt mange små havørreder, 
og som den eneste var Bo Brodersen 
dygtig nok til at lokke en voksen til. Han 
vandt dermed Barsøbægeret og Barsø-

pokalen med en havørred på 47 cm og 
840 gram. Tillykke.

Jeg krydser fingre for, at vi alle snart 
igen kan være sammen uden restriktio-
ner, og at vi faktisk gerne vil dele en Co-
rona (øl) for at hygge over en Barsø’sk 
mexicansk aftensmad. 

Hermed inviterer vi til Barsøtur nr. 94. 
Fra 30. april til 2. maj 2021 (altså i Be-
dedagene). Læs om turen andet steds 
i bladet.

Som altid lækker middagsmad. Kartofler og sprit.

Foto: Erik Garde, som derfor ikke er med på billedet.

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



30

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.

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

DeaDline
Lystfisker nr. 62

1. maj 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!


