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      TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?       LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN
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Formanden har ordet

Maj måned. Ak ja, hornfisk på kysten, pighvarrer ved Vesterhavet, 
store gedder i søerne, måske majfluer i åerne og laksefiskeri i de 
vestvendte. Jo der er nok at bruge sin fisketid på her i maj måned. 
Uanset hvad du fisker efter, så nyd naturen og den friske luft, når du 
er af sted.

Det er desværre ikke altid, de gode oplevelser fylder. Som du kan 
læse om her i bladet, og måske har set på Sydfisk på Facebook, er 
der store problemer med ulovlige net (garn/ruser) rundt om i vores fi-
skevande. I Gram Å er der fundet ulovlige net, som Fiskerikontrollen 
straks kom og fjernede. I Slivsøen var Fiskerikontrollen forbi – ikke 
bare en dag – men to hele dage, og fandt ikke mindre end 22 ulovlige 
garn og ruser. Et helt vildt tal, der vidner om et ulovligt fiskeri, der vist 
er sat i system. Gad vide, hvem der så pludselig ikke lige kan »levere 
og sælge fisk« ved bagdøren?

Vi skal dog også huske, at feje for egen dør. Både i søerne, i Dy-
ringkær og i de vestvendte åer er der problemer med stangfiskere. 
Fisk, der hjemtages, selv om de er for små eller kvoterne er lukkede. 
Fiskeri uden gyldige fiskekort, fiskeri med modhager på krogene i de 
vestvendte åer, og fiskeri, hvor vi ikke har lov til at fiske. Jo, der er 
nok at tage fat på for vores opsynsmænd. 

Hermed også en opfordring til dig, der fisker som almindeligt med-
lem ved vores vande. Snak med folk, du møder. Vis dit eget fiskekort 
og spørg efter deres. Snak om reglerne, mind hinanden om, hvordan 
reglerne er, hvordan fisk skånsomt håndteres, hvis de skal genud-
sættes, og hvordan vi færdes ved åer og søer. Vi skal huske på, at 
fiskevandene er nogle, vi har lejet – dvs. de er kun til låns. Mange 
års arbejde med at pleje kontakterne til lodsejerne, kan hurtigt blive 
ødelagt, hvis vi ikke opfører os ordentligt ved vandene. 

Vi venter nu på, at vi igen må mødes flere, så årets generalforsam-
ling kan afholdes. En foreløbig dato er planlagt til den 25. august 
2021, men mere herom sendes via vores medlemssystem og læg-
ges ud på hjemmesiden, når det kan lade sig gøre. Vi forventer 
desuden, at kunne afholde den årlige Fuglesø Fiskekonkurrence 
for skolebørn først i august og Lystfiskeriets Dag i september, men 
mere herom senere. Datoerne kommer også på hjemmesiden og via 
medlemssystemet.   
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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

Kvoterne er tildelt definerede områder, 
som er beskrevet i »Lovbestemte regler 
for fiskeri i Ribe Å«.

Det er af allerstørste vigtighed, at alle 
medlemmer sætter sig ind i reglerne for 
laksefiskeriet i de vestvendte åer, Gel-
så, Fladså, Gram Å, Nørreåen og Jels 
Å. Både mht. regler for kroge uden mod-
hager, regler for fiskeri med ormekroge, 
og ikke mindst regler for hjemtagne laks. 

I 2020 var foreningen nødsaget til at 
ekskludere flere medlemmer, der ulov-
ligt hjemtog laks. Laksene blev hjemta-

get efter laksekvoterne for hjemtagne 
laks var lukket, for Sønderjysk Sports-
fiskerforenings fiskevande. Et meget 
uheldigt scenarie, idet laksekvoterne er 
lovmæssigt bestemte, og ikke nogen, 
som vi bare kan overskride. Så tjek hele 
tiden op på, hvordan reglerne er, og ikke 
mindst hvor mange laks, der stadig kan 
være tilbage på vores kvote. Er du i tvivl, 
så kontakt et bestyrelsesmedlem, eller 
vores fiskeriopsynsmænd. Hellere kon-
takt dem en gang for meget end en gang 
for lidt.

Laksekvoten for heLe ribe Å vand-
system er på 200 laks. 

• Der må maksimalt hjemtages 110 laks 
på 75 cm eller derunder og 85 laks over 
75 cm. Længden på laks måles som to-
tallængden. Kvoten gælder for bekendt-
gørelsens § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte om-
råder fra den 16. april til og med den 31. 
oktober.

• Der må maksimalt hjemtages 5 laks i 
den øvrige del af Ribe Å vandsystem. 
Disse laks er ikke opdelt i størrelses-
grupper. Kvoten gælder for bekendtgø-
relsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte 
områder i Ribe Å vandsystem fra den 
16. april til og med den 31. oktober.

• Der må højst hjemtages én laks pr. 
mand inden for kvoten i Ribe Å vandsy-
stem.

• Indrapportering af laks foregå inden kl. 
24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, 
og det gælder både hjemtagne og gen-
udsatte laks. Oplysninger om fangst bå-
de hjemtagne og genudsatte laks skal 
være offentligt tilgængelige på: www.
ribeaasystemet.dk.

• I forbindelse med registrering af fang-
sten, skal der for både de hjemtagne og 
genudsatte laks indrapporteres om lak-
sen havde fedtfinne eller om fedtfinnen 
manglede.

Information om laksekvoten og 
regler for fiskeri i Ribe Å 2021
Af Niels Ole Kjær
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HOPTRUP: Fiskerikontrollen kom lige 
forbi for at tjekke, om alt var i orden i sid-
ste uge i Slivsøen. En enkelt pæl stak 
lidt op af vandet og fangede kontrollø-
rernes interesse.

Da fiskerikontrollen mandag var færdig 
med at finkæmme søen, havde medar-
bejderne iført overlevelsesdragter gået i 
næsten hele søen og hevet 22 ruser op; 
en enkelt kasteruse og 21 dobbelte ka-
steruser.

Fiskene i dem; gedder, aborre, ål og 
ørred, blev sluppet fri. Forholdet er så 
groft, at det nu er meldt til politiet. Ikke 
alene blev der fisket uden for fiskesæ-
sonen, der kun løber fra begyndelsen af 
august til midt i oktober. Ruserne stod 

også, hvor det er helt forbudt at fiske 
året rundt. Der var ikke stopriste i dem, 
så eventuelle oddere ikke kunne trænge 
ind. Der var heldigvis ingen oddere i; 
hverken druknede eller levende.

– Oddere er jo kloge dyr, men de kan 
ikke komme ud igen, når de er kommet 
ind i bunden af rusen, siger konstitueret 
fiskeriinspektør Claus Wille.

Endelig var ruserne ikke afmærkede, 
så for eksempel kanoer kunne undgå at 
sejle ind i dem. Ejeren eller ejerne havde 
selvfølgelig ikke skrevet navn på dem. 

Bekymrende
– Det der bekymrer mig mest, er antal-
let af redskaber. Er det bare til privat 

22 ulovlige ruser med fisk blev hevet 
op af Slivsøen 
Af Larz Grabau LGR@jv.dk

Denne artikel bringes i Lystfiskeren 62 med venlig tilladelse fra Jyske Vestkysten. 

Ukendt fisker overtrådte en lang række regler ved at fiske i søen. Står til en 
bøde på mindst 10.000 kroner og miste sine ruser.

Over to dage hev Fiskerikontrollen 22 ulovlige ruser op ad Slivsøen. Foto: Fiskerikontrollen

husholdning? Det tror jeg ikke. Så er 
det med omsætning for øje. Det har vi 
en særlig indsats for at stoppe. Sagen 
kan ende i retten. De har tilsyneladende 
også gjort sig stor umage for at skjule 
det ulovlige fiskeri. Sagen bliver meldt 
til politiet, fordi vi ikke har kunnet iden-

tificere fiskeren eller fiskerne. Skulle 
de melde sig, så venter der en bøde på 
mindst 10.000 kroner og konfiskation af 
ruserne, samt en frakendelse af retten til 
at drive lyst- og fritidsfiskeri.

De ulovlige ruser bliver opbevaret i én 
måned. Hvis ejeren ikke melder sig og 
køber dem tilbage, bliver de destrueret. 
Rusernes anslåede værdi ligger også 
på omkring 10.000 kroner.

Hov, her er en ruse mere. Og med en stor aborre i.                  
Foto: Fiskerikontrollen

Ruserne var ikke afmærkede, så de var ikke lige 
til at få øje på. Heller ikke for sejlende. 
Foto: Fiskerikontrollen

Fiskerikontrollens folk fandt 17 ruser i sidste uge i Slivsøen. Men de blev ikke færdige, så de vendte 
tilbage mandag, gik søen igennem igen og fandt yderligere fem. Foto: Fiskerikontrollen



98

Fiskeristyrelsens afdeling i Kolding 
modtog onsdag aften en anmeldelse om 
mistanke om ulovlige garn i Gram Å tæt 
ved Gram Kirke. 

Garnfiskeri i vandløb er nemlig for-
budt hele året i åer og vandløb, så der 
er tale om en alvorlig anmeldelse, idet 
Gram Å er hjemsted for de truede laks 
og de totalt fredede snæbler.

- Det er groft. Både fordi det er ulov-
ligt at fiske med garn, men også fordi det 
er udenfor sæson, siger fiskeriinspektør 
Claus Wille til TV SYD.

I dag begynder lovligt  
laksefiskeri med fiskestang
Først i dag fredag den 16. april åbner 
sæsonen for laksefiskeri i åer, hvis man 
vel at mærke har et fisketegn og er med-
lem af en fiskeforening, som har fået til-
delt kvoter. 

Så kan man helt lovligt fiske med fi-

skestang efter laks i Gram Å også, som 
er en del af Ribe Å-system. Den mulig-
hed løber frem til slutningen af oktober. 
Men snæblen må man ikke fange. Den 
er total fredet. 
- Hvis man bare kunne fiske løs hele 
året, så ville konsekvensen være, at 
man skader bestandene ved at fiske for 
mange fisk, men også forvolde fisk fy-
siske skader, når de bliver fanget i net-
tene, siger Claus Wille.

Ifølge fiskeriinspektøren var begge 
garn i åen sat med en jernpæl ved bred-
den. Det ene garn var i den anden ende 
monteret med et synk og kastet ud i åen, 
således at det fiskede. Det andet garn lå 
i vandet ved bredden.

der vanker store bøder  
til synderen
Garnene var fulde af vegetation fra åen, 
og det har muligvis været grunden til, at 
der ikke var nogle fisk fanget i garnene. 
Garnene indeholdte ingen oplysninger 
om fiskerens identitet, så sagen er der-
for overgivet til politiet.

Hvis fiskeren melder sig eller politiet 
finder vedkommende, vil det resultere i 
en bøde på mindst 5.000 kroner, konfi-
skation af garnene samt frakendelse af 
retten til lyst- og fritidsfiskeri, oplyser Fi-
skeristyrelsen.

Ulovlige fiskenet fundet i å:  
det er strengt forbudt
Af Charlotte Sølvsten, Journalist

Artiklen må bruges i dette blad efter aftale med TV Syd. Tak for venligt udlån /Red.

Onsdag aften (14. april red.) fik Fiskeristyrelsen en anmeldelse om to ulovlige 
fiskenet sat i Gram Å. Fiskeri med net i åer og vandløb er ulovligt af hensyn til 
bestanden af laks og den fredede laksefisk, snæblen. Derfor vanker der store 
bøder og fratagelse af fiskekort til den eller de skyldige.

Begge garn var sat med jernpæle ved bredden. 
Her fjernes et af de to ulovlige net fra Gram Å af 
fiskerikontrollør Jan Mortensen. Foto: Privat

Vi kan med glæde fortælle, at vi har 
indgået en aftale om fiskeret på en ny 
strækning af Nørreåen opstrøms for 
Mølby. Det drejer sig om ca. 2 km fiske-
vand, der blev restaureret i midten af 
00’erne af Sønderjyllands Amt. Der er 
gode varierede forhold med høller og 
stryg og ifølge lodsejerne er der oddere i 
området, så mon ikke der også er en fisk 
eller to til os lystfiskere. 

Vi vil gerne passe godt på bækørreder-
ne, så derfor indfører vi et såkaldt »køk-
kenvindue« som vi kender det fra f.eks. 
gedderne i Slivsø. I praksis betyder det, 
at alle bækørreder fra 40 cm og opefter 
skal sættes ud igen så hurtigt som mu-
ligt, til gavn for bestanden og til gavn for 
andre lystfiskere.

Nyt fiskevand i Nørreåen
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Søndag den 2. maj afholdt vi den årlige 
konkurrence ved vores dejlige fiskesø. 
Kl. 05.40 ankom jeg til søen, men da var 
de første deltagere allerede mødt op. 
Konkurrencen startede først kl. 07.00. I 
alt var der 23 deltagere. Det er det høje-
ste antal deltagere, vi har haft de sidste 
5 år og nok det antal, som vi må forven-
te. Sidste år var konkurrencen dog aflyst 
pga. coronavirus.

Første fisk blev fanget inden for de 
første 5 minutter og ellers var fangster-
ne jævnt fordelt hen over formiddagen. 
Der blev i alt indvejet 27 fisk fordelt på 
14 fiskere. Der var inden konkurrencen 
blevet udsat 200 kg fisk, heraf 100 kg 
over 3 kg. De største var på ca. 6 kg. 
Der blev fanget en enkelt lige under 5 kg 
og nogle stykker omkring 4 kg, men de 
helt store og mange af de andre store 

og mindre fisk, svømmer fortsat rundt i 
søen. 

Det er bestemt mit indtryk, at delta-
gerne havde en rigtig god og hyggelig 
dag. Vi havde kun reklameret med op-
slag ved søen og på vores hjemmeside, 
idet vi først og fremmest ønskede, at det 
skulle være en god dag for vores med-
lemmer og andre faste brugere af søen. 
Af hensyn til coronasituationen, havde 
vi indskrivning udendørs og vi undlod at 
tage det store fællesbillede, vi normalt 
tager. Den største fisk på 4,86 kg blev 
fanget af Daniel, og dermed løb han 
med de 1.000 kr. der var udsat som 1. 
præmie. I alt var der 11 præmier, så næ-
sten alle, der fangede fisk, fik præmier. 
Tillykke til Daniel og alle I andre vindere.

Tak til hjælperne og deltagerne, og på  
gensyn næste år.

En god dag ved Dyringkær fiskesø
Af Kaj Olesen
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Før i tiden kunne torsken være en plage ved kystfluefiskeriet. 
Akvarel af Lars Østergaard Jensen.
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faldt i mængden af insekter. Broens vej-
belægning var dækket helt af insekter i 
flere lag, men om det blot er sagn eller 
skrøner, ja det vides ikke, men de gamle 
bønder på gårdene langs Nørreå, kom 
tit med den historie, så mængden af 
døgnfluer har i hvert fald skabt stor op-
mærksomhed.

Nørreå, Jels Å, og for så vidt også 
Gels Å holder de 3 normale majfluear-
ter, som Danica, Vulgata og Yellow May, 
men jeg har altid ment, at i Nørreåen var 
der flest majfluer, og når fiskene først 
havde set sig varme på disse meget 
store insekter, så var der rigtig gang i fi-
skeri, ofte flere gange om dagen, men 
morgen og aften var nok det tidspunkt 
på dagen, hvor der var mest aktivitet.

Ud over os lystfiskere, så var fuglene 
over de store mængder døgnfluer, sva-
ler – vipstjerter og andre insektædende 
fugle, fyldte sig, men også mågerne 
kunne i perioder ses i store flokke, i og 
over åen, også de fik fyldt op i maven af 
døgn fluer.

Nu varer perioden med de store maj-
fluer ikke så længe, højst 3 uger, og her-
efter ses de kun i mindre antal. Normalt 
har det været fra midt maj til midt juni, 
helt afhængig af vejret, men når majflu-
erne klækker, er fiskene rigtig på finner-
ne, og æder alt det de kan, og i perioden 
efter at majfluerne har været der, kan 
der være små 3 uger, hvor der reelt intet 
sker på vandet, men de har jo givetvis 
også ædt det, der tilkommer dem!

Grejet til tørflue fiskeriet med majfluer, 
har gennemgået en kolossal udvikling 
siden 1973. Jeg har været hele møllen 
igennem med glasstænger, glasrørs-
stænger, splitcanestænger, og så fra ca. 
1975 kulfiberstænger. Jeg har i dag kun 
kul- og splitcanestænger, men alle typer 
stænger har været brugt med meget 
stor fornøjelse.

I dag er man gået fra kl. 7/8 helt ned i 
det lette grej, såsom kl. 1/3, og er vejret 
ikke for voldsomt, så er Ul-tørflue-grejet 
en absolut fornøjelse at fange fisk med.

Normalt har jeg brugt kl. 5, i 11 fod, 
men det skyldes, at jeg gerne vil gå ud-
vendig på det elektriske hegn, men er 
der fri adgang ned til vandet, så kommer 
mine kl. 3 stænger i gang, de er normalt 
7- 8,6 fod lange.

Ud over ørred og skaller, så har vi jo 
også i dag en lille stallinge bestand, men 
i midt 90’erne havde vi en meget stor 
stallingebestand, med meget store og 
flotte fisk, og vi fik ikke sjældent stallin-
ger på over 50 cm. Især under majflue-
fiskeriet, og det var et fiskeri, jeg virkelig 
værdsatte. Hidtil havde min familie og 
jeg rejst efter et godt stallingefiskeri, 
men på det tidspunkt, var det absolut 
ikke nødvendigt at rejse efter; vi havde 
det fantastiske fiskeri lige uden for dø-
ren, og sikke nogle oplevelser vi fik. 
Desværre skulle en meget kold vinter 
til for at sætte en stopper for det. Skar-
vene åd i princippet 95% af stallinge-
bestanden, i det meste af Danmark, og 
trods en fredning af stallingerne, så er 
stallingefiskeriet her i landet en skygge 
af sig selv. Meget ærgerligt, mest fordi 
vi i Sønderjysk Sportsfisker Forening 
måske havde Nordens bedste Stallinge-
fiskeri!

Fluefiskeriet med majfluer er meget 
omfattende, som det meste fiskeri med 
døgnflueimitationer, så jeg vil anbefale 
nye tørflue fiskere at gå på nettet, eller 
se de mange videoer, som er om emnet, 
men generelt er mine majfluer udviklet 
over en 40-årig periode, hvor gamle 
traditionelle mønstre, er mikset op med 
moderne fluetyper.

Mange af mine nyere majfluetyper er 
kommet fra kunder og gode fiskevenner, 
og tit efter, at de som gæster, har fisket 

I 1973 blev jeg medlem af Haderslev 
og Omegns Sportsfiskerforening, og 
det medlemskab skulle føre mig igen-
nem et usædvanligt forløb, indenfor å- 
og søfiskeriet. De forgangne 48 år har 
i den grad været brugt på fiskeriet i åer 
og søer, mest med flue, men også med 
spin i alle afskygninger, og min familie 
har fulgt det mønster også, vi har vir-
kelig haft glæde af medlemskabet, fine 
fangster og meget store oplevelser i for-
eningens mange fiskevande.

Jeg havnede reelt helt tilfældig i Ha-
derslev, da jeg gjorde karriere indenfor 
militæret, men jeg faldt hurtigt for natu-
ren i Sønderjylland, og ikke mindst lyst-
fiskeriet.

Jeg var i forvejen en erfaren instruktør 
inden for fiskeriet, og var også profes-
sonel fluebinder, så det var ret naturligt, 
at jeg hurtigt kom indenfor i varmen hos 
H.O.S., og det betød mange år, som in-
struktør i H.O.S. og Gram Sportsfisker-
forening, og min interesse for især tør-
flue fiskeriet, kunne i den grad dyrkes i 
foreningens utrolige gode tørfluevande.

Jeg havde en del år i forvejen, fisket 
meget med majfluer i Kongeå, Gudenå 
og Fjederholt Å, men aldrig i Gels Å sy-
stemet, men det kom jeg til, og hvert år 
siden 1973, har vi mere eller mindre væ-
ret på stikkerne, når åerne bød på maj-
flue fiskeri.

Jeg må indrømme, at jeg desværre 
kom lidt skævt ind på fiskeriet i Nørreå, 
da fenolulykken jo desværre huserede 
lige før jeg kom rigtig i gang, men gan-
ske få sæsoner efter var majfluerne igen 
i gang i et meget stort antal, som jeg kun 
kendte fra Gudenåen. Og hvilket fiske-
ri, ja det var enestående, selvom man 

kunne mene, at især bækørrederne var 
kunstige i størrelsen, da de var sat ud i 
de størrelser, men det fratog ikke ople-
velsen ved at bruge majfluen som tør-
flue. Dels var der nok af de store bækør-
reder, og det samme gjaldt majfluerne, 
og vi fik et glimrende underholdende 
fiskeri. Allerede dengang blev de fleste 
fisk genudsat, så det var mere sporten i 
at fange fiskene på fluerne, end lige at få 
mad til gryden.

Nu var det ikke kun bækørreder, vi 
kunne fange, men også i perioder ret 
så store regnbueørreder og ægte søør-
reder, og i perioder nogle meget store 
strømskaller. De fisk, som var til stede 
ud over bækørreden, var fisk, som var 
trukket ned gennem systemet, fra Jels  
Å eller stukket af fra dambrugene i Gels 
Å, men de arter var med til at give os et 
alsidigt fluefiskeri, især i majfluesæso-
nen.

Senere fandt vi ud af, at nogle af de 
fangne bækørreder faktisk var bækør-
reder fra den ægte Nørreå stamme. 
Deres kendetegn var med helt citrongul 
bug, meget røde pletter, og kort plump 
kropsform, nogle rigtige kraftkarle, som 
gav en helt anden fight. Hvor kom de 
ægte bækørreder fra? Jo, det viste sig 
at de kom fra tilløbene oven for Revsø-
gård, og andre små tilløb til Nørreå, de 
fisk trak især ud, når vandstanden var 
lav, og ja, det gav senere mulighed for at 
avle på stammen, men det var rent held, 
at fenolen ikke slog det hele ihjel!

Når talen er på majfluerne, så har 
Nørreå haft ret så mange individer. 
Man fortalte, at i gamle dage var der 
så mange døgnfluer på Slevad bro, at 
transporthestene, ganske enkelt gled/

Majfluer
Af Per Karlsen
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Klækkende majflue (på vandet!)
Krog: Partridge GRS12St størrelse 14 
-10.
Bindetråd: Sort.
Hale: Tre fibre fra fasan-kok-hale.
Rib: Sort kraftig bindetråd.
Krop: Tan twistet Poly evt., antron dub-
bing.
Vinge: Hvid Poly garn, til krog enden.
Forkrop: Tan anseal dubbing.
 
Æglæggende majflue
Krog: Partridge H1A størrelse 12 - 8.
Bindetråd: Oliven.
Hale: Grævlinge hår – 3 stk. - to x 
kropslængde.
Rib: Kraftig sort bindetråd.
Krop: Hvid Poly dubbing.
Vinge: Hjorte hår, højde som krog-
længde.
Faldskærms hackle: Grizzle Hoffman 
saddel.
Thorax: B.W.O. Poly dubbing.
 
Majflue Paradun (dun imitation)
Bindetråd: Oliven.
Krog: Partridge E4A størrelse 12 - 8.
Hale: Gule fibre.
Krop: Twistet oliven Poly dubbing.
Palmer hackle: Gul Hoffman saddel 
hackle.
Vinge: Råbuk hår kraftig, til halespid-
sen.
Fronthackle: Tre tørn gul Hoffman sad-
del.

French Partridge
Krog: Partridge H1A størrelse 12 - 10.
Bindetråd: Olive.
Hale: Grævlinge hår – 3 stk. - to x 
kropslængde.
Rib: Kraftig sort bindetråd.
Krop: Hvidt Mosgummi.
Palmer hackle: Sort eller lys oliven Hof-
man hane hackle.

Fronthackle: Naturfarvet ufarvet French 
Partridge.

Spent Majflue (spinner)
Krog: Partridge E4A størrelse 12 - 6.
Bindetråd: Olive.
Hale: Grævlinge hår – 3 stk. - to x 
kropslængde.
Krop: Hvid Poly dubbing.
Rib: Tynd sølvwire.
Palmer: Oliven Hoffmann saddel.
Vinger: To stk. Dark Blue Dun hackle 
spidser - bundet spent.
Thorax: Sort Poly dubbing. 

Bemærkninger til materiale valg:
Tørfluehackler kan i dag fås i mange 
kvaliteter, vælg noget godt. At mine 
mønstre indeholder Hoffman fjer er en 
ren tilfældighed. Jeg har haft mange 
nakker fra Hoffman, men ville i dag bru-
ge Whiting, men gode tørfluehackler ko-
ster, men man kan købe hackler, der er 
størrelsessorteret til rimelige penge, og 
en pakke giver ca. 100 fluer, så der er 
rigeligt at gøre godt med. Fjer hackler, 
kan i dag erstattes helt af CDC fjer, el-
ler mikses med kvalitets hackler, enten 
i ægte tørflue udgaver eller som saddel-
fjer. Mange saddelnakker er i dag i en 
fremragende kvalitet, og kan sagtens 
bruges til især majflue mønstre.

i Nørreå. Nogle af de fiskende gæster 
snakker stadig den dag, om majfluefi-
skeriet i Nørreå, så det gjorde også stort 
indtryk her, og flere af dem fik deres før-
ste danske »blåmand«, altså en Stalling 
på over 40 cm med en kæmpe blå ryg-
finne.

Som fluebinder vil jeg anbefale flue-
mønstre, der ligger lavt på vandet, 
gerne hacklede typer, som French Part-
ridge, og så vingede fluer med Parachu-
te hackler, disse typer ligger også lavt 

på vandet, og fiskene går villigt til dem. 
Desuden kroger de fint (husk kroge 
uden modhager – vi fisker i vestvendte 
åer).

Materialerne til binding af majfluer er 
i dag super, både hackler og kropsma-
terialer, kan købes i udsøgte kvaliter, 
og især CDC typerne er rigtig gode, og 
faktisk nemme at binde, også for nybe-
gyndere inden for fluebinderi. Set ud fra 
min verden, så er det bare at klø på. Øn-
sker man at købe sine tørfluer, så har de 
fleste fiskegrejsforretninger majfluer af 
rigtig høj kvalitet.

Kroge til majfluer? Ja, der er rigeligt 
at vælge imellem, og der er specielle 
kroge til alt. Jeg bruger meget gerne de 
gamle Mustad streamerkroge til mine 
French Partridge, mens jeg generelt til 
andre typer majfluer, vælger kroge med 
stort gab og tynd wire.

Selvom min anbefaling er at bruge 
nettet, for at få viden om fluemønstre, 
til majfluefiskeriet, så synes jeg dog, at 
medlemmerne kunne have en forvent-
ning om at se noget på skrift, der kan 
bruges i vores lokale vande, og jeg har 
udtaget de bedste af mine og min fami-
lies majfluemønstre med bindeanvisnin-
ger.

Jeg håber, at der er interesse for at fi-
ske med majfluer i vores vande, måske 
ses vi derude. Knæk og bræk, fra en 
tosset tørfluer fisker.

Klækkende majflue (under vandet!)
Krog: Partridge H1A størrelse 10 - 6.
Bindetråd: Tan.
Krop: Tynd twister B.W.O. Poly dubbing 
(lys oliven).
Palmer hackle: Grizzle Hoffman sadel-
fjer.
Vinge bundet fladt: To Grizzle hane 
hackler a la Sedge.
Hackle: Grizzle hane.

Billedet viser lidt af det gode fiskeri, fra en nu, 
desværre svunden tid: En stor majflue French 
Partridge str. 6. Stalling på 47 cm fanget i Gels Å. 
2 stk. søørreder på 54 og 56 cm fanget i Jels Å. 
Bækørred af den gamle Nørreå stamme.
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Det var en meget kold, men flot morgen. 
Der var ikke meget vand i åen, men al-
ligevel var der i dagene op til premieren, 
set flere laks i åen.                                                  

Allerede kl. 06.10 havde underteg-
nede en laks på krogen. Krogen slap 
desværre sit tag i fisken, da den var på 
vej ind i nettet. Vi snakker her en +10’er. 
Ærgerligt, men så er den derude til en 
anden heldig fisker. To kast senere hug-
gede laksen på billedet herunder. Det 
var årets første laks i Ribe Å Systemet 
på land. Den var på land inden klokken 
var 06.30 om morgenen. Kort men ef-
fektiv sæson, må man sige, og den først 
indrapporterede på ribeaasystemet.dk. 

Senere på formiddagen fik Niels Nør-
regaard Petersen også en meget flot 
laks i næsten samme størrelse i Gram 
Å, og i dagene efter er der i skrivende 
stund (24.4.) fanget tre store flotte laks 
mere af Sønderjysk Sportsfisker For-
enings medlemmer. To laks er fanget i 
Gram Å og tre i Fladså.

Vigtigt
Orienter dig på ribeaasystemet.dk ind-
en du tager på fisketur, og også gerne 
undervejs på fisketuren. Det er især vig-
tigt mht. kvotelaks og regler for kroge 
mm. Klubbens opsynsmænd har des-
værre haft travlt med at uddele en del 
bøder for overtrædelser af reglerne for 
fiskeri i Ribe Å Systemet. 

Det er f.eks. reglen om modhagelø-
se kroge, der forsøges omgået. Det er 
reglen om kun en krog på agnen. Det 
er reglen om, hvilken type krog, der må 
bruges til ormefiskeri. Det kan hurtigt 

løbe op i adskillige tusinde kroner, hvis 
reglerne overtrædes. Dumme penge at 
komme af med, men især et dumt signal 
at sende til omverdenen og andre fiske-
re, at man ikke har styr på reglerne.

Sidste år måtte foreningen desværre 
ekskludere flere medlemmer, der ulov-
ligt hjemtog laks efter kvoterne for store 
laks var lukkede. Det er slemt nok, at 
andre foreninger i Ribe Å Systemet ikke 
kan eller vil overholde kvotetildelinger-
ne. Det skulle ikke gerne blive en ten-
dens i vores forening også. 

Vi skal huske på, at laksene er frede-
de fisk. Faktisk fisker vi på dispensation 
fra myndighederne. Bliver kvoterne mis-
brugt eller overfiskede, så risikerer vi i 
værste fald, at laksekvoterne bliver fjer-
net, og det så fremadrettet ikke er tilladt 
at dyrke dette fiskeri.

Den længe ventede premiere 
i de vestvendte åer 
Af Niels Ole Kjær

Niels Ole Kjær med laks på 92 cm, fanget i Fladså, 
efter mindre end ½ times fiskeri på premieremor-
genen. Foto:Privat

Grillaften 
ved Haderslev Dam
Hver onsdag fra den 5. maj til og med den 25. august. 

Onsdag den 5. maj kl. 18.30 starter grillaften på bådpladsen ved Haderslev Dam. 
I skal selv medbringe jeres egen mad, garniture og drikkevare, 

så griller og hygger vi sammen. Vi har plastiktallerkner og bestik, 
men ser gerne, at I også selv medbringer dette. 

Vel møDt!

Gebyr
Det koster kun 

5-10 kr. til køb af kul, 
sennep, ketchup 
og remoulade. 
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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

fiskpaakrogen.dk

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk Sportsfisker Forening 

og følg os derinde for nyheder og meget andet
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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. 63
1. august 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!


