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

2021 er så småt ved at rinde ud og vil bl.a. blive husket for det år, 
hvor Covid-19 igen satte dagsordenen og begrænsede vores mulig-
heder for at mødes og dyrke vores fælles interesse for lystfiskeri og 
samles til klubaftener m.m.

Men vi har også i indeværende år mærket øget interesse for lystfi-
skeri, vi har f.eks. fået en del nye medlemmer igen i 2021. 

Desværre er Dyringkær Put & Take sø stadig ramt af IHN virus og vi 
ved stadig væk ikke hvornår vi igen kan åbne for fiskeri i søen. 

Det lykkedes i september at få afholdt Lystfiskeriets dag ved Hader-
slev Dam – det var en rigtig hyggelig dag, hvor 50-60 personer var 
forbi, enten for at se eller prøve fiskeriet i Haderslev Dam.

Laksefangsterne i år er lige opgjort og i alt er der fanget 681 laks og 
hjemtaget 119 laks ud af 195 eller ca. 61 % hjemtaget af laksekvo-
ten, som Ribe Å Systemet havde fået kvote på i 2021. Det sender 
igen i år et uigenkaldeligt signal til Naturstyrelsen og Esbjerg Kom-
mune om, at opgangsforholdene omkring Ribe By ikke er optimale 
når Konsortiet Ribe Vesterå har hjemtaget 33 ud af de 119 laks og 
Konsortiet Ribe Vesterå ud af åens totale fangst af laks i hele Ribe 
Å Systemet på 681 laks, kan fange 370 laks. Det svarer til ca. 54 % 
af alle fangsterne i 2021. Der arbejdes stadig med Naturstyrelsen og 
Esbjerg Kommune for at få forbedret opgangsforholdende omkring 
Ribe By. 

Fiskeri i foreningens vande indtil sæson starten i 2022 er primært 
gedde- eller medefiskeri i vores søer, både Sommersted Mose, Ved-
sted Sø, Haderslev Dam og Slivsø byder på spændende fisker efter 
sømkasser, så fat fiskestangen og kom ud og prøv lykken.

Husk det er ikke muligt at benytte medlemsfiskeriet i Dyringkær Put 
& Take i perioden fra 1. november 2021 indtil 1. marts 2022 på grund 
af IHN Virus. Vi melder ud så snart det igen er tilladt at fiske der.

Heldigvis er der igen mulighed for at mødes i vores klubhuse – se på 
hjemmesiden, hvornår der er åbent de forskellige steder.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand   

nr. 64 · 16. årgang
november 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

Niels N. Petersen  24 61 19 29

Martin Skov  74 82 22 10

Michael Røge 60 48 96 62

Lars Røge 25 36 71 51

Forside
Skånsom genudsætning af laks 
er vigtigt.

Billede
Allan Kjærgaard.

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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Velkomst
Velkommen til den 16. ordinære gene-
ralforsamling i Sønderjysk Sportsfisker-
forening. Vi skal se tilbage på året, der 
er gået, siden sidste generalforsamling 
i august 2020. Igen i år måtte vi flytte 
årets generalforsamling, grundet Co-
vid-19, som igen i år har ændret hver-
dagen for alle i Danmark og resten af 
verden. Det er baggrunden for, at vi først 
nu afholder årets generalforsamling i af-
ten onsdag den 25. august 2021. Dags-
orden til generalforsamlingen er den 
samme som i marts 2021. Håber at I 
deltagere trods det, at vi skriver august, 
vil bidrage konstruktivt, så vi kan få en 
god generalforsamling. 

Danmarks Sportsfiskerforbund
Det var med stor sorg, da underretnin-
gen kom om, at Forbundsformand Ver-
ner W. Hansen var afgået ved døden 
fredag den 7. februar i en alder af 71 år. 
Verner havde været formand for Dan-
marks Sportsfiskerforbund siden 2004. 
Han var en dedikeret formand og arbej-
dede for forbundets bedste i alle årene. 
Både i og uden for lystfiskerkredse var 
Verner meget vellidt og respekteret. 
Han vil blive savnet. 

Ny formand for Danmarks Sportsfi-
skerforbund blev valgt på kongressen 
den 19. september. Torben Kaas er 
medlem af Nive Å’s Lystfiskerforening i 
Nordsjælland og arbejder til daglig som 
rådgivende ingeniør i COWI. Han tiltræ-
der som formand med en solid erfaring 
med bestyrelsesarbejde fra sine 14 år 
i friluftsrådets bestyrelse, heraf seks 
år som næstformand. Torben Kaas ser 
frem til arbejdet med at gøre Danmarks 

Sportsfiskerforbund kendt blandt flere 
lystfiskere. Han glæder sig til at tage fat 
på arbejdet med at samle alle danske 
lystfiskere. 

»Alle skal kunne se sig selv i Dan-
marks Sportsfiskerforbunds arbejde, 
og vi skal have flere med. Vi skal fortsat 
være den organisation her i Danmark, 
der ved, hvad der foregår i vandmil-
jøet og varetager dets interesser – og 
det skal fastholdes på et højt niveau«, 
siger Torben Kaas. Ved kongressen 
blev desuden tre nye medlemmer valgt 
ind i Danmarks Sportsfiskerforbunds 
bestyrelse. De nye medlemmer i for-
bundsbestyrelsen er Jan Karnøe (gen-
valgt), Linda Bollerup og Arne Laurit-
zen. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
og næstformanden var ikke på valg i 
denne omgang og fortsætter i den nye  
kongresperiode. Der blev på kongres-
sen vedtaget en kontingentstigning på 
10 % i 2021 og 4 % i 2022.

Skarv 
Ligesom sidste år har vi forsøgt at gøre 
noget ved de mange skarver i og langs 
vores vandløb. Der skal være plads 
til alle naturligt hjemmehørende arter. 
Det gælder også skarv, men i en meget 
menneskepåvirket natur vil der imidler-
tid opstå ubalancer, så arter indbyrdes 
kan true hinandens eksistens. Det skyl-
des ikke mindst, at skarverne igennem 
de senere år i stigende grad søger de-
res føde i vandløb og søer. 

Hvis det ikke er muligt at regulere 
skarv, vil det være umuligt at genskabe 
selvreproducerende bestande af vilde 
fisk i de danske vandløb og søer. Vi 
søgte og fik reguleringstilladelse til at 

• 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

Formandens beretning 2020/2021 
Af Preben Nielsen
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30.000 stk. 1/2-års laks sker i oktober 
2021. 

Slivsøen
Slivsøen fortsætter med at udvikle sig til 
et attraktivt fiskevand. Der fanges pæne 
fisk, der en rigtig fin bestand af aborre 
og gedder. Der er også fanget havør-
reder. Det er stadig muligt gratis at låne 
en båd ved Slivsø bådelaug. Vi skal vise 
vores medlemskort for at kunne låne en 
båd. Vi har i 2020 genforhandlet vores 
fiskekontakt ved Hoptrup Å for en ny 
10-årig periode. 

Vi har i 2020 igen måtte øget opsyns-
kontrollen ved Slivsøen, og Fiskeridirek-
toratet lægger også vejen forbi, når de 
er i området, men der er stadig for man-
ge, der fisker ulovligt ved søen. En af de 
gange Fiskerikontrollen kom forbi for at 
tjekke, om alt var i orden i Slivsøen, op-
dagede de en enkelt pæl, der stak lidt op 
af vandet og det fangede kontrollører-
nes interesse. Da fiskerikontrollen var 
færdig med at finkæmme søen, havde 
medarbejderne, iført overlevelsesdrag-
ter, gået i næsten hele søen og hevet 22 
ruser, 1 enkelt kasteruse og 21 dobbelte 
kasteruser op. Fiskene i dem, gedder, 
aborre, ål og ørreder, blev sluppet fri. 

Forholdet er så groft, at det nu er 
meldt til politiet. Ikke alene blev der fi-
sket uden for fiskesæsonen, der kun lø-
ber 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 odde-
re skule blive forhindrede i at komme ind 
i ruserne og fanges i dem, for at lide en 
kummerlig druknedød. De ulovlige ruser 
bliver opbevaret i én måned. Hvis ejeren 
ikke melder sig og køber dem tilbage, 
bliver de destrueret. Rusernes anslåede 
værdi ligger på omkring 10.000 kroner. 
    

haderslev dam
Bådpladsen ved Hadeslev dam. Vice-
værterne, der har overtaget tilsyn med 
pladsen, gør et stort arbejde for at det 
ser pænt ud på bådpladsen. Vi har sta-
dig en kodeboks, som de, der har købt 
fiskekort inkl. bådleje, kan få udleveret 
– det samme gør sig gældende for med-
lemmer, der ønsker at benytte båden. 
Otto tænder op i grillen en gang i ugen 
når vejret tillader det (fra maj til oktober/
red). 

Dyringkær Put & Take
Dyringkær Put & Take gruppen har igen 
i år ydet en stor arbejdsindsats ved søen 
og bidraget betragtelig til foreningens 
overskud. Haderslev Kommune gav sid-
ste år lov til, at et Vikingecenter kunne 
etableres i Dyringkærområdet, men det 
har vi ikke hørt noget til i indeværende 
år.

Junioraktiviteter
Vi afholdt, som vi plejer, Fuglsø fiske-
konkurrence søndag den 9. august 
2020 for skolebørn i Haderslev Kom-
mune. Den 13. september 2020 afholdt 
Sønderjysk Sportsfiskerforening Lystfi-
skeriets Dag ved foreningens egen sø, 
Dyringkær Put & Take sø, lidt uden for 
Haderslev. Begge dage var der mange 
håbefulde lystfiskere forbi for at fiske. 
Deltagerne fiskede på livet løs og man-
ge prøvede at fange fisk, nogle også for 
første gang. 

Fiskeekspressen
Sønderjysk Sportsfiskerforening er ble-
vet holdeplads for en fiskeekspress-
trailer. Fiskeekspressen er et lands- 
dækkende tilbud om udlån af grej til fa-
milier, foreninger, skoler, dagtilbud og 
andre grupper, der vil prøve at komme 
ud at fiske. Fiskeekspressens 10 trai-

skyde skarv ved Hoptrup Å og Slivsø og 
har gode jægere, som vi har aftaler med 
disse steder. Gels Å Sammenslutningen 
søgte og fik også tilladelse til at regu-
lere skarv. Der er indgået en aftale med 
lodsejerne om fælles front mod skarven 
langs Gels Å. Sønderjysk Sportsfisker-
forening har indgået en lignende aftale 
med lodsejerne ved Jels Å og Nørreå i 
år.  

Gram Å og Fladså
Der er ikke de store ting at berette om 
ved Gram Å og Fladså. Dog skal vi have 
genforhandlet aftalen, om fælles fiskeri 
med Ribe Sportsfiskerforening i Fladså, 
fra Fole dambrug til Harreby bro. Sig-
nalkrebsene i Fladså og Gram Å skaber 
stadig en øget interesse for signalkrebs-
fiskeriet og der er del henvendelser fra 
folk, der gerne vil ud og fange krebsene, 
som faktisk er en god spise. Prøv det 
selv. 

Få dage før sæsonstart den 16. april 
blev der fundet ulovlige fiskenet i Gram 
Å, som blev anmeldt til fiskeristyrel- 
sens afdeling i Kolding. Fiskeridirektora-
tet mødte hurtigt op ved Gram Å og kon-
fiskerede de ulovlige garn. Det sender 
et signal om, at vi skal prøve at holde øje 
med fiskevanden hele året. Så gå gerne 
en søndagstur med konen og hunden i 
vinterhalvåret langs åerne og kig grun-
digt efter mystiske pæle m.m. der kan 
indikere ulovlige garn. Garnfiskeri er for-
budt hele året i åer og vandløb, så der er 
tale om en alvorlig lovovertrædelse, idet 
Gram Å er hjemsted for de truede laks 
og de totalt fredede snæbler. Det lykke-
des desværre ikke at finde den skyldige 
(denne gang).

Samarbejdsudvalg 
for Ribe Å Systemet
Laksesæsonen i 2020 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 år. Faktisk 
var der ved sæsonens afslutning, stadig 
små laks tilbage på Sønderjysk Sportsfi-
skerforenings kvote. Det på trods, endte 
sæsonen med ganske pæne fangster til 
foreningens medlemmer.

El-fiskeri 2020 i Ribe Å Systemet
El-fiskeri efter laks i Ribe Å Systemet 
fandt sted den 5. og 6. december 2020, 
hvor Samarbejdsudvalget for Ribe Å 
Systemet fiskede som planlagt efter  
moderfisk lørdag den 5. december. Lør-
dag opfiskede vi 30 hunner og 40 han-
ner fra Gelså (Turen blev forlænget ned 
til Varming Bro). Søndag den 6. decem-
ber opfiskede vi 19 hunner og 13 hanner 
fra Gram Å (fra opstrøms Fole dambrug 
og ned til Fole dambrug).

I Gelså så vi flere snæbler end tidli-
gere, i alt mindst 34. De fordeler sig som 
følger: 2 stk på ca. 45 cm set mellem ho-
vedvej 24 og Aarupvej. 2 stk på ca. 40-
45 cm set mellem Aarupvej og starten af 
Kaltoftevej. 30 stk på 30-50 cm set fra 
sammenløbet ned til Varming Bro.

Udsætning af laks
Status for lakseudsætninger i 2020 i 
Ribe Å: Der er udsat 30.000 stk. ½-års 
laks. De udsatte laks er omfattet af 
mærkningsprogrammet, som har til 
formål at dokumentere effekten af ud-
sætninger, herunder estimere andel 
af lakseopgang, der er baseret på hhv. 
udsætnings- og naturligt producerede 
laks. Mærkningen af ½-års fisk er en 
fedtfinneklipning. Det er planen frem-
adrettet at forsætte mærkningen. Det 
forventes at kunne opfylde fiskeplejens 
udsætningsplan for laks i 2021. 30.000 
stk. ½-års laks i 2021. Udsætning af de 
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linger. Desuden arrangerer vi fiskekon-
kurrencer, 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, der 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 bestyrelsen, 
som jeg synes, gør et kanonarbejde.

lere har hjemsted i alle dele af landet. 
Fiskeekspressens lystfiskeri for alle er 
et 3-årigt forsøgsprojekt, der indgår i re-
geringens sommerferiepakke. Projektet 
er finansieret af Miljø- og Fødevaremi-
nisteriets naturmålsmidler. Danmarks 
Sportsfiskerforbund og lokale sportsfi-
skerforeninger står for driften af Fiske-
ekspressen.

Nyt fiskevand i Nørreåen
Vi kan glæde os over, at vi har indgået 
en aftale om fiskeret på en ny stræk-
ning af Nørreåen opstrøms for Mølby. 
Det drejer sig om ca. 2 km fiskevand, 
der blev restaureret i midten af 00’erne 
af Sønderjyllands Amt. Der er gode va-
rierede forhold med høller og stryg og 
ifølge lodsejerne er der oddere i områ-
det, så mon ikke der også er en fisk eller 
to til os lystfiskere. 

Vi vil gerne passe godt på bækørre-
derne, så derfor indfører vi et såkaldt 
»køkkenvindue« som vi kender det fra 
f.eks. gedderne i Slivsø. I praksis be-
tyder det, at alle bækørreder fra 40 cm 
og opefter skal sættes ud igen så hurtigt 
som muligt, til gavn for bestanden og til 
gavn for andre lystfiskere.

Nørreåen fra Slevad bro til Vrå bro
Der er genforhandlet kontrakt med Bre-
dejerforeningen Nørreå på strækningen 
fra Slevadbro og nedstrøms i 2020. En 
10 årig kontrakt. Vådområdeprojekt ved 
Nørreåen fra Slevad bro til Vrå bro, har 
vi ikke hørt noget nyt om siden sidste år, 
så hvor langt projektforslaget nået ved 
vi pt. ikke.

hjemmeside
Hjemmesiden www.sydfisk.dk  arbejdes 
der løbende med og vi prøver hele tiden 
at udvikle den, så form, udseende og 
indholdet er let læselig. Det er muligt at 

købe fiskekort direkte på hjemmesiden. 
En god fiskehistorie vil vi også gerne ha-
ve ind på hjemmesiden. Det er også på 
vores hjemmeside, at vores fiskeregler 
med mere skal findes, det er vigtigt at du 
med mellemrum, specielt ved sæson-
start lige tjekker om der er kommet nye 
regler eller andet du skal være opmærk-
som på. Vi har i 2020 gennemgået vores 
fiskeregler og teksten. Vi har gennem-
gået opdatering af vores kortmateriale 
og regner med at få det fornyet i løbet af 
2021-22.  

Lystfisker
Medlemsbladet Lystfisker styres med 
sikker hånd af vores redaktør Niels Ole 
Kjær, som står for at udgive bladet. Be-
styrelsen er meget glade for det flotte 
stykke arbejde, Niels Ole gør. Der bli-
ver over mailsystemet sendt besked, 
når den nye udgave af bladet er klar på 
hjemmesiden. Vi vil gerne opfordre til, 
at jer medlemmer kommer med flere 
bidrag om jeres oplevelser, når I er ude 
at fiske eller har andre oplevelser ved 
vores fiskevande – det gør bladet mere 
spændende at læse. 

medlemstal
Vi endte 2020 med 746 med medlem-
mer, mod 676 i 2019. Det er vi rigtig godt 
tilfredse med, og der har nu været flere 
år i træk med stabilt medlemstal. Det 
ser pt. rigtigt fint ud for 2021, så med lidt 
held vil vi ende på samme antal med-
lemmer 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 samt 
deltager på diverse messer og udstil-

Info fra bestyrelsen
Udsætning af lakseyngel i september 2021 
I september 2021 er der udsat 30.000 stk. ½-års laks i Ribe Å System, med en gen-
nemsnitsvægt på 6,5 gram pr. stk. hvilket svarer til ca. 195 kg fiskeyngel.

Sæsonpremiere i Hoptrup Å og Slivsø 2022 – ny dato
På grund af nye fredningstider i ferskvand, er vi nødsaget til, at flytte Sæsonpre-
miere i Hoptrup Å og Slivsø 2022. Sønderjysk Sportsfiskerforening starter den nye 
sæson med premieredagen i Hoptrup Å søndag den 6. marts 2022. Der går det igen 
løs for medlemmer af Sønderjysk Sportsfiskerforening, og 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. Vi starter med 
morgenkaffe kl. 8.00 i Modelflyverklubbens klubhus, som foreningen igen i år har 
fået lov at låne. Her går snakken ofte lystigt indtil solen står op og fiskeriet kan starte. 
Kl. 13.00 er der kaffe og hjemmebagt kage til dem, der har lyst.

Generalforsamling 2022
Der afholdes generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.30 i Æ Fiskehus, 
Råstedhøjvej 10, 6510 Gram. I henhold til vedtægternes § 6.4. Ordinære general-
forsamlinger indkaldes via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og 
pr. mail til dem, der har oplyst mailadresse til Danmarks Sportsfiskerforbunds med-
lemsregister. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til 
et bestyrelsesmedlem senest den 15. januar 2022. 

Årets ildsjæl: Michael Røge 
Bl.a. for hans indsats ved Slivsøen.

Årets Fisk: Louise S. Rosendahl
Gedde 94,5 cm og 6 kg

Årets Ørredfisk: Robert Horup 
Havørred 74 cm 5 kg

Pokaler 2020
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Hvert år omkring november måned, ple-
jer vi (os der passer Dyringkær Put & 
Take), at tage på en fladfisketur på Lan-
gelandsbæltet, men i de senere år har 
antallet af fisk, som har bidt på krogen 
og størrelsen på samme, været kraftig 
nedadgående.

I år besluttede vi så at skifte fladfiske-
turen ud med et weekendophold, med 
fokus på åfiskeri, og jeg fik frit slag til 
at tilrettelægge hele weekenden med 
fiskeri, ophold og forplejning, og turen 
skulle gå til vores egne fiskevande.

Hen på eftermiddagen fredag den 1. 
oktober, kom deltagerne stille og rolig, 

og næsten alle på samme tid, trillende 
ind på gårdspladsen på K2 (Kaltoftevej 
2 er Ribe Sportsfisker Forenings klub-
hus, der kan lejes som sommerhus/
red.). Stemningen og humøret er højt 
og vi ser frem til et par dage i godt sel-
skab, masser af hygge og så lige nogle 
lange ture langs åen på jagt efter nogle 
af åens store fisk.

Efter en velkomstøl, var det tid til lidt 
aftensmad. Der blev hurtig i fællesskab 
dækket op til det store kolde bord, sild 
øl, snaps m.m. røverhistorierne og de 
utallige vitser rullede lystigt derudaf.

Inde foran brændeovnen kunne der 
slås mave inden vi skulle have en lille øl-
smagning af hjemmebrygget øl, hvor jeg 
fortalte om processen at brygge øl. Re-
sten af aftenen forsatte med hygge og 
hvad der ellers kunne løftes i en hånd. 

Tidlig lørdag morgen efter rundstyk-
ker og bløde æg, blev der lagt en slag-
plan for dagen. Vi ville starte i Gram Å 
og fiske hele formiddagen og efter fro-
kost var det så Flads Å. Da vi ankom til 
Gram Å blev der rigget til, klemt mod- 
hager og så ned til åen. Her gennemgik 

Fladfisketur blev til laksetur
Af Allan Kjærgaard

jeg fisketeknik og hvordan man læser 
vandet og efterfølgende fisker pladser-
ne af.

Vi fordelte os hurtig langs åen og de 
næste 3 timer gik dog uden vi havde 
kontakt til en fisk. Stadig med humøret 
højt, kørte vi tilbage til K2 for at spise 
frokost for derefter at køre til Flads Å og 
tilbringe resten af eftermiddagen der.

Vi ville alle fiske med spinner og an-
befalingen var spinnere i 10-20 gram 
gerne med stort blad i str. 4 eller 5.

Med fornyet viden og måske lidt lak-
sefeber, gik vi alle til åen, og det var op 
til hver især at fordele sig langs åen. Jeg 
startede bagerst og nåede kun lige at fi-
ske pladsen halvt af, før jeg kunne høre 
et svagt råb: »Jeg tror jeg har brug for 
hjælp«. Det lød som Poul, han var gået 

langt opstrøms, jeg kunne lige ane ham i 
det fjerne, men kunne ikke se noget flex 
på klingen, men det var Pouls stemme 
eller var det vinden? Hurtig ud af sivene 
og afsted i høj fart (som man nu kan i 
vaders), kom forbi Preben som også 
havde hørt det stille råb, så det var Poul, 
var det laks?  

Lidt længere fremme var Kaj på vej op 
af skrænten, som også havde hørt Poul, 
så var den god nok. Jeg kom lettere for-
pustet frem til Poul, og kunne se han 
stod med flex på klingen. Er det laks? 
Er den stor? Poul sagde ingenting. Jeg 
kom ned af skråningen og fik fangstnet-
tet gjort klar og så kom laksen til syne 
midt i åen. Stor flot hanlaks, men den 
var langt fra klar til at blive nettet. 

Preben var kommet ned af skrænten 
og stod ved siden af Poul lige for en sik-
kerheds skyld, da vi måtte helt ud til kan-
ten (og lidt til) for at holde laksen fri fra 
sivene. Laksen gik frem og tilbage helt 
inde ved egen bred, og det var ikke lige 
det bedste som den kunne gøre, da vi 
stod midt i høje siv, som også hang langt 
ud over åens bred. Poul stod dybt kon-
centreret med blikket rettet mod åen og 
laksen, det lykkedes Poul at få laksen fri 
fra sivene et par gange, og da den kom 
op med siden i overfladen var den klar 
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til at blive nettet. Flot og elegant fik Poul 
gledet laksen ind i nettet og laksen var 
fanget og vi kunne nyde synet af den 
flotte laks. De 2 andre var nu kommet til 
og kunne se laksen blive landet. 

Laksen blev målt og afkroget i vandet 
og hurtigt løftet op til trofæbilledet, inden 
den blev genudsat. Laksen målte 92 cm 
og anslået vægt 8,5 kg.

»Fangede du den så på den spinner 
du lånte af mig«? Så kom der lige et 
svar jeg ikke havde forventet fra lakse-
fangeren, som stod i vandkanten med 
adrenalin susende rundt i kroppen efter 
fighten. »Nej den ville jeg ikke miste, så 
jeg satte en ABU MO wobler på, vi skulle 
jo fiske dybt«, kom det fra Poul. Dette er 
Pouls første danske laks som han har 
fanget, og i en alder af 76 år, kan han nu 
kalde sig laksefisker.

Poul gik tilbage mod bilerne sammen 
med Kaj, mens Preben og jeg fiskede 
videre. Sidst på eftermiddagen vendte 
Preben og jeg bilen mod K2, hvor vi blev 
mødt med en lille hjemmelavet bitter a 
la Poul, for at skåle tillykke med Pouls 

flotte laks og tak for hjælpen. Her kunne 
vi andre berette om slagets gang, som vi 
nu havde oplevet den (og måske var der 
lidt overdrivelse og mere dramatik ved 
vores genfortælling).

Ved 18 tiden trillede bilen ind på Ho-
tel Rødding. Den stod på 3 retters menu 
med tilhørende hvid-, rød- og portvin. 
Forret: Fiskesymfoni med lakseroulade 
med spinat og rejer. Kold hvidvinsdam-
pet rødtungefilet på kernesalat. Lun 
menunierestegt kulmule på urtecreme. 
Hovedret: Kalvesteg som vildt med wal-
dorfsalat, tyttebær, agurkesalat, ½ bagt 
æble. Dertil brunede og hvide kartofler 
og vildtsauce. Dessert: Rubinstein på 
makronbund og hindbærpuré pyntet 
med profiteroles.

Resten af aftenen forløb med sjove 
historier og grin, og ved du »Hvad er en 
lavhængt hagesmæk«? Ja det fandt vi 
ud samme aften ha ha.

Søndag morgen efter morgenmaden 
og rengøring af huset, tog nogle til åen 
igen mens andre kørte hjem efter en 
dejlig weekend.

Den 7. juni lukkede vi søen, idet vores 
leverandør var blevet ramt af fiskesyg-
dommen IHN. Vi kunne dermed ikke få 
leveret fisk, og 9 dage efter sidste leve-
rance blev søen derfor lukket. Senere 
på måneden blev jeg ringet op af mini-
steriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, 
der fortalte, at vi nu var sat under tilsyn. 
Da de hørte, at søen var blevet lukket, 
fik vi stor anerkendelse for dette. Ved 
samme lejlighed blev det aftalt, at vi ville 
få et tilsyn den 30. juni, hvor vi skulle for-
søge at fange 30 fisk til prøvetagning.

Vi stillede op til først prøvetagning 
med store forventninger, idet vi havde 
stillet vores elfiskeudstyr op og havde 
en del, der fiskede med stang. Desvær-
re gav fiskeriet kun 4 ørreder, nok først 
og fremmest fordi vandet var over 22 
grader varmt.

Det blev derfor aftalt, at kontrollen 
skulle gentages den 7. juli. Her havde 
vi sat 3 net på tværs af søen og havde 
over 30 stænger i vandet. Resultatet var 
nogle karper (tæller ikke med til de 30 
fisk) og en kildeørred. Igen var vandet 
over 22 grader. Vi fik her at vide, at vi 
senere på året ville få yderligere et kon-
trolbesøg.

Den 19. august henvendte jeg mig til 
ministeriet, fordi jeg frygtede, at vi var 
blevet glemt. Senere samme dag fik jeg 
efter samtale med en fra ministeriet pr. 
mail tilsendt et brev (dateret 12. august 
så lidt var vi nok blevet glemt) om, hvor-
ledes fiskesøejere skulle forholde sig.

Heraf fremgår det, at vandet skal 
være under 18 grader og kan forventes 
at være under 18 grader i en tre ugers 
periode. Ministeriet skal give tilladelse til 

køb og udsætning af fisk. Man vurderer, 
at dette kan iværksættes i september  
måned.

Den 17. september skriver jeg igen 
til ministeriet, da jeg frygter, at vi igen 
er faldet ud af deres liste. Jeg gør op-
mærksom på, at vandtemperaturen nu 
er under 18 grader og med stor sand-
synlighed, vil holde sig under 18 grader 
de næste tre uger. Jeg beder derfor om:
1.Tilladelse til køb og udsætning af fisk 
til prøvetagning.
2. Dato for ny prøvetagning af fisk i vo-
res sø. (Datoen for at kunne udsætte 
fisk nøjagtig 3 uger før. For at kunne 
fange fiskene kommer de til at gå i et 
bur, hvilket jeg vurderer vil være en hård 
belastning for fiskene).

Jeg får svar om, at man snart vil ud-
sende nye retningslinjer, og min adres-
se ikke er blevet glemt. 

Siden (i dag 11. oktober) har jeg ikke 
hørt noget og må derfor konkludere at 
søen ikke åbner mere i år som Put & 
Take sø og heller ikke åbner for med-
lemmers fiskeri pr. 1. november, idet ud-
sætning, prøvetagning og svar vil tage 
mindst en måned. Med lidt held kan vi 
evt. åbne 1. december eller 1. januar.

Vi har ikke set en eneste fisk, der var 
død eller så syg ud, så jeg har store for-
håbninger om, at vi er sluppet for syg-
dommen, men det kan kun prøvetagnin-
gen vise. Indtil prøven er foretaget og 
fundet negativ (altså ikke smittet), er vi 
fortsat under tilsyn. Vi håber det bedste.

På Dyringkær udvalgets vegne
Kaj Olesen

Forløb og status ved 
Dyringkær Put & Take
Af Kaj Olesen
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Kære fiskesøejer
Din virksomhed er under offentligt tilsyn på 
grund af mistanke om smitte med IHN. Fø-
devarestyrelsen skal afklare mistanken ved 
at udtage prøver fra fiskene. 

I din virksomhed har det endnu ikke væ-
ret muligt at fange nok fisk, hvorfor mistan-
ken desværre ikke har kunnet afklares. Ifølge 
EU-regler på området skal der fanges 30 fisk, 
som skal undersøges, for at kunne afklare 
mistanken1.

Nyt prøvetagningsprogram
Fødevarestyrelsen iværksætter nu et nyt 
prøveudtagningsprogram for virksomheder, 
som ikke har kunnet få mistanken afklaret, 
fordi der ikke kunne fanges et tilstrække-
ligt antal fisk i søen til undersøgelse. Føde-
varestyrelsen har indhentet rådgivning fra 
DTU Aqua vedrørende tilrettelæggelse af et 
sådant prøveudtagningsprogram.

Som led i prøveudtagningsprogrammet 
kan en virksomhed få tilladelse til at udsætte 
nye fisk i de søer, som er under mistanke. 
Der skal udsættes mindst 60 fisk. 21 dage ef-
ter udsættelse af fiskene, skal der fanges 30 
fisk, som skal undersøges for at afklare, om 
IHN virus er tilstede i søen. Hele dette pro-
gram er videnskabeligt baseret og skal følges 
nøje.

Hvis der ikke kan fanges 30 fisk på dag 21 
eller 22, startes programmet forfra, med ny 
tilladelse til udsætning af fisk, som så igen 

1Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 
af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for 
så vidt angår regler om overvågning, udryddelsespro-
grammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte 
og nye sygdomme, artikel 55 og bilag VI, del II, kapitel 
1, afsnit 5, nr. 3.

skal fanges efter 21/22 dage. Det er dit ansvar 
at udsætte nok fisk, så der 21/22 dage senere 
kan fanges 30 fisk; men altså mindst 60 fisk. I 
perioden fra udsætning til prøveudtagning, 
må der ikke fiskes i søen.

Datoerne for udsætning og prøvetagning 
skal godkendes af Fødevarestyrelsen, som 
skal være til stede ved prøveudtagningen. 
Udsætning af fisk skal ske på et tidspunkt, 
hvor vandtemperaturen i 3 uger forventes at 
ligge stabilt under 18 grader.

Mål vandtemperaturen og kontakt 
Fødevarestyrelsen
Når du i en periode har målt temperaturen i 
din(e) fiskesø(er) til under 18 °C i en meters 
dybde og mener, at temperaturen de næste 
tre uger holder sig under 18 °C, skal du kon-
takte Fødevarestyrelsen på 11@fvst.dk.

Hvis Fødevarestyrelsen ikke hører fra dig, 
vil styrelsen kontakte dig, når styrelsen ge-
nerelt vurderer, at vandtemperaturen tilla-
der udsætning af fisk.

Start på prøvetagningsprogram
Når du skal søge om tilladelse til udsæt-
ning af nye regnbueørreder til dette prøve-
tagningsprogram, skal skal du oplyse fulde 
navn, CHR-nummer og adresse, på de virk-
somheden, hvor fiskene kommer fra, og 
virksomheden, hvor fiskene skal udsættes. 
Fiskene skal komme fra en virksomhed, der 
ikke ligger i en restriktionszone eller er under 
offentligt tilsyn. Du skal yderligere oplyses 
om fiskeart, antal og størrelse, samt hvilken 
dato og tidspunkt fiskene skal transporteres. 
Samt transportørens autorisationsnummer, 
navn og adresse, samt registreringsnummer 
på forvogn og trailer. Til ansøgningen ved-
lægges procedure for rengøring og desinfek-

Infobrev fra Ministeriet for fødevarer, 
landbrug og fiskeri

tion af køretøjer efter aflæsning. Ansøgning 
om tilladelse til at udsætte nye fisk skal ske 
skriftligt til Fødevarestyrelsen på mail 11@
fvst.dk. Fødevarestyrelsen har forstået på 
Dansk Akvakultur, at de har indgået en af-
tale med et dambrug, der er parat til at levere 
det ønskede antal fisk.

Fødevarestyrelsen vil give de nødvendige 
tilladelser til at udsætte fiskene, når vi har 
modtaget dette.

Hvis der er mere end 1 sø, skal der indsæt-
tes fisk i hver sø, i forhold til søernes størrel-
se (flest i den største sø osv.). Antal fisk ind-
sat i hver sø skal noteres, og ved indfangning 
skal noteres hvor mange fisk, der er fanget i 
hver sø.

Du skal hver dag måle og notere vandtem-
peraturen og notere antallet af døde/syge 
fisk. Det skal gøres i hele perioden fra fiskene 
udsættes og til prøverne udtages. Disse op-

tegnelser skal forevises Fødevarestyrelsen på 
prøveudtagningsdatoen. Vandtemperaturen 
vil blive målt af Fødevarestyrelsen, senest på 
prøveudtagningsdagen. Desuden kan Føde-
varestyrelsen i perioden mellem udsætning 
og prøvetagning aflægge besøg, f.eks. for at 
måle temperaturen i din(e) fiskesø(er) eller-
kontrollere dine optegnelser.

Det er den enkelte virksomhed, som skal 
afholde udgifterne til at få udsat de nye fisk 
og indfangning af mindst 30, jf. § 10, stk. 5, 
i bekendtgørelse nr. 1323 af 26. november 
2015 om erstatning og udgifter ved bekæm-
pelse og forebyggelse af husdyrsygdomme. 
Udgifterne til selve laboratorieundersøgel-
sen afholdes dog af Fødevarestyrelsen.

Med venlig hilsen
Veterinær Syd

Havørred på 79 cm, som blev genudsat. Fanget af Arne Kjær. Foto: Niels Ole Kjær.



1716

I de kommende måneder, vil der landet 
over, igen komme gang i foreningsakti-
viteterne, efter en lang  Covid-19 pause. 
Er man i den situation, at disse aktivite-
ter reelt er stoppet helt? Jeg håber det 
ikke, for om noget er vinterens aktivite-
ter en tradition, som i foreningernes hi-
storier går meget langt tilbage.

Hvad laves der i vinterens aktiviteter i 
en lystfiskerforening? Ja, der er en bred 
vifte af aktiviteter, lidt afhængig af, hvor 
foreningen befinder sig, men der har 
været alt muligt på programmet, lige fra 
foredrag om eksotiske fiskerejser, til alle 
typer grejfremstilling og meget læring i 
det teoretiske, ud i vores meget omfat-
tende hobby – lystfiskeri.

Aktivitetsgraden svinger meget, men 
i tidernes morgen, i det gamle H.O.S. 
(Haderslev Omegns Sportsfiskerfor-
ening/red.) var der meget store hold, 
helt op til 30 personer pr. hold, på flue-
binding og støbeholdene, men i dag, er 
deltagelsen mere beskeden, mest fordi 
medlemmerne, og især juniorerne, har 
virkelig mange andre hobbyer at tage 
sig af, men man kan da håbe, at vores 
forening, kan fastholde, at både senio-
rer og juniorer, kan gå til de forskellige 
aktiviteter.

Jeg har selv været instruktør i mere 
end 50 år, med stor glæde i flere forenin-
ger, og samtidig med havde jeg i mere 
end 15 år, årligt 30 foredragsaftener, 
hvor jeg og min familie, var ude i forenin-
ger – på biblioteker og større filmafte-
ner, og fortælle om et af vores specialer, 
nemlig kystfluefiskeriet i Norden.

Jeg kunne denne gang godt tænke mig 
at omtale blinkstøbning, som en rigtig 

god aktivitet i foreningsregi. Normalt har 
der altid været grejfremstilling i vinterpe-
rioden, og det er en aktivitet, hvor alle 
reelt kan være med til, og få noget for-
nuftigt ud af, ikke kun fyldte blinkæsker, 
men også et godt indblik i håndværk, og 
teknik, samt hyggelige timer, hvor en-
degrejet tilvirkes, enten ved at lave sine 
egne setups, eller blot få lavet sine fa-
voritter, eller egne helt personlige blink/
woblere.

Hele opsætningen af blinkstøbningen 
og endegrejsfremstillingens præmisser, 
vil jeg ikke blande mig i, da jeg mener, 
at det er en opgave for foreningen og in-
struktørerne at materialer og teknikker 
er til rådighed.

Sagt i samme ombæring, så er der 
også noget økonomi i, at have de akti-
viteter, så det er jo et spørgsmål om der 
en vilje til at ofre det det koster, men jeg 
går ud fra, at vore dages foreningers 
bestyrelser, gerne ser at der aktivitet i 
foreningerne, selvfølgelig med omkost-
ninger, der kan styres.

Jeg ville forvente, at foreningen stiller 
alle relevante værktøjer og forme/stø-
bematerialer til rådighed, eller aftaler, 
hvad der kan købe ind i fællesskab, det 
plejer at være maling, silicone og mere 
kostbare ting, som man enten selv frem-
skaffer, eller er fælles om at dele.

Jeg har støbt egne og andres blink si-
den 1968, og har virkelig nydt at udvikle 
og bruge de forskellige teknikker, både 
som underviser, og professonelt, hvor 
jeg, som uddannet værktøjsmager, og 
»onkel opfinder«, har haft det faglige 
på plads, men også haft et meget stort 
netværk, af grejmagere rundt om i hele 

Foreningsaktiviteter
Af Per Karlsen

Norden, og de kontakter, har betydet, at 
jeg også her på mine gamle dage stadig 
roder med blink/woblere/spinnere, det 
er en del af min beskedne hverdag.

Jeg vil give et par tips til montage af 
nogle bestemte typer blink, nemlig gen-
nemløbsblink og deres varianter. Når ta-
len er på gennemløbsblink, er der flere 
måder at lave disse på. De traditionelle 
er støbte ægte gennemløbere med hul 
hele vejen igennem blinket. Blink, hvor 
springringene er taget af emnet, og snø-
ren er trukket direkte igennem blinkets 
huller.

Falsk gennemløber, hvor springringene 
er fjernet, og i hullerne er der isat rør-
fluerør. Man brænder rørets krave på 
begge sider. Afstanden fra blinkets bag-
side til bagsidens krave er lig med gum-
mikuglens diameter, og hullet laves med 
en nål, ca. midt i det lige stykke rør så 
man kan trække snøren igennem huller-
ne, og montere rigget med snøre – gum-
miperler – svirvler og krog. Mine rigs er 
30 cm lange, med 0,45 mm nylonsnøre, 
og jeg trækker krogens øje halvt ind i 
perlen, så er krogen fikseret og knuden 
godt beskyttet.

Falsk gennemløb, med 2 foret tyller, 
limet enten på emnets bagside eller på 
emnets ryg. De rygmonterede tyller, 
kræver at emnets profil ikke afviger for 
meget fra en ret linje, da emnet ellers 
ikke kan bevæge sig frit. Foringen af tyl-
lerne kan godt undværes, men erfarin-
gen er, at foret tyller beskytter riggens 
line.

En glemt metode, som også kan bruges 
til gennemløb, er en ændring af formen, 
når der støbes i gips. Man laver en for-
dybning i formhulrummet ved front og 
bagpartiet på blinkets bagside, ca. 3 
mm høj, herigennem, kan der bores et 

ø1 mm hul, både i front og bag, så kan 
snøren trækkes igennem, så rigget kan 
monteres. Skal siliconeformene laves 
som ovenstående, er det en god idé, at 
emnet har fået fyldt bagsiden ud, før der 
tages aftryk. Jeg plejer at bruge Plastik 
Padding, det giver en fin »pukkel« på 
emnet, så det er nemt, at bore det ø1 
mm hul. Jeg bruger en AKKU Borema-
skine med borindsatsen til at bore med.

Emnet støbes ganske normalt, enten 
som ægte gennemløber eller som halv-
fabrikata til falske gennemløbere.

Jeg laver mine falske gennemløbere, 
som skal have limet tyller på helt færdig, 
altså filet, poleret, grundet, malet og de-
koreret, slutfinish – før jeg filer sædet, 
for limningen af tyllerne. Ved at vente 
med at lave limningen til sidst, opnår 
man den fordel, at stedet der skal limes 
på, er helt friskt, da der er filet i materia-
let, så det ikke når, at oxydere, det bety-
der, at limen fæstner med det samme.

Jeg ligger Loctite 454 på emnet, så 
det når op over halvdelen af tyllerens 
diameter, og trykker tylleren ned i gelen. 
Jeg jævner gelen på tyllerens sider, med 
en tandstik, så sidder tylleren godt fast, 
men da gelen godt kan have lidt »hel-
ligdage«, så får begge sider af tylleren, 
en lille dråbe 10 sekunders Loctite, så 
er man sikker på, at al lim binder, da se-
kundlimen smelter sammen med gelen!

De støbte blink, som ikke er borede til 
springringe/rørfluerør, er selvfølgelig ik-
ke mulig at hænge op, hvis man dypper 
sine blink i maling/lak, det kræver, at der 
er et hul i emnet, så man kan håndtere 
dem i efter bearbejdningen. Jeg borer 
normalt et ø1,5 mm hul i enden af blin-
ket, så kan jeg bruge en rustfri kontor-
clips, til at hænge emnet op i, så maling/
lak kan dryppe af. Hullet generer ingen, 
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farverne er fine. Har man økonomi til at 
ofre epoxybillak, til sin slutfinish, så det 
sagen, det er rigtig flot, men det koster, 
så det har jeg valgt fra!

Nu er det ikke kun støbte blink, som kan 
have tyller på limet. Nogle typer købe 
blink, går væsentlig bedre, når de laves 
om til falsk gennemløb og kan der files 
et sæde til tylleren, i de stansede blink, 
så er det fint, da limen binder bedre.

Woblere kan også laves om til falsk 
gennemløber, og de woblere, som har 
en næsten lige ryg, går rigtig fint, når tyl-
lerne limes på ryggen.

En wobler, som har tyllerne limet på 
ryggen, har al vægten i hele underde-
len, og det giver i de fleste tilfælde, en 
meget livlig gang, og så kaster den type 
wobler også rigtig langt.

Når man roder med falske gennemlø-
ber, så kan man nørde lidt med delene, 
som bruges. De tyller jeg bruger er lavet 
som et lille kameret messingrør, med en 
krave på (mørkegrå), de er små ø2 mm 
udvendig, ø1,4 mm indvendig og 6 mm 
lange. De findes i flere typer, blandt an-
det helt blanke i aluminium, dem bruger 
jeg på helt blanke blink.

Da de fleste gennemløbsblink er støbt 
i hvidmetallegeringer, kan man justere 
tyllerne, så de sidder i en lige linje, akku-
rat som en ægte gennemløber, som har 
haft en gennemgående tråd, som træk-
kes ud af emnet, så hullet er næsten helt 
lige.

Grunden til at justere tyllerne, kan være 
at blinket går bedre, hvis man kan opnå 
en lige linje, dog skal man være efter, at 
normale gennemløbere har hullet midt 
i emnet, med tyllerne, sidder på bagsi-
den, eller på ryggen, så vægten på fal-
ske gennemløbere, er centreret meget 

anderledes, men dette kan være en for-
del, da blinkets gang er så meget æn-
dret, at man skal prøve fiske det, især 
skal der arbejdes med indspinningstek-
nikken, men så er vores erfaring også, 
at man har et redskab, der går en del 
bedre end et originalt blink med borede 
huller.

Når man justerer tyllernes linjepunk-
ter, bruger jeg Plastic Padding til metal 
til at ligge under tyllerne. Det kan efter-
bearbejdes med file og andet, og Loctite 
454 binder rigtig godt på det kunstige 
metal, så det er fint at bruge, men det er 
et pillearbejde og tager lang tid. For at få 
begge tyller lige, så kan det betale sig, 
at bruge et stykke tilsats tråd, som svej-
serne bruger. Det er en metaltråd i pind 
form, hvor man sætter tyllerne på og 
så er det meget nemmere, at få begge 
tyllere helt lige linje, så man kan sætte 
foringen i tyllerne, når disse er limet på. 
Jeg plejer at lime tyllerne, med svejse-
tråden i, men pas på, at der ikke trænger 
lim ind i tyllerne, så er pinden næsten 
umulig at få ud igen.

Da tyllerne enten er grå eller blanke, 
er der nogle fiskere, som ikke ønsker, at 
der er farveforskel på emnet og tyllerne, 
så må man enten bruge en tusch, eller 
en klat maling til at kamuflere tyllerne, 
men husk så, at få et lag slutfinish lak, 
på de steder, hvor man vælger at kamu-
flere tyllerne.

Kan der bruges andet, end tyller, til at 
lave styret, for linen? Vi har i perioder 
brugt de stive ø1,4 mm rørfluerør, i gen-
nemsigtige udførsler, hvor vi har lavet 
10 mm lange rørstykker, der limes på 
emnet, med Loctite 454, og vi har også 
prøvet, at lime et længere rør på de em-
ner, hvor styret er placeret på hele ryg-
gens længde. Det hele virker og de em-
ner, som har et langt stykke rør limet på, 

når tyllerne skal limes på, men man har 
til gengæld check over operationerne, 
når emnet skal males og dekoreres.

Ud over maling, som er muligt at anven-
de, spray, maling i dåser, akryl i tuber, 
neglelak og tusch, så printer jeg mange 
dekorationer på min blækprinter. Husk 
at affedte emnerne, jeg bruger fortyn-
der, så er overfladen helt ren.

Printet label giver mange muligheder 
for flot dekoration, man skal bare sørge 
for, at de ting, der bruges, har et godt 
klæb på bagsiden, så det hele sidder 

fast. Det gælder også de mange typer 
folier, som kan anvendes.

Da printerblæk, og nogle typer fo-
lier, ikke er vandtætte, så skal der lige 
et yderlige tiltag til, og det kræver et lag 
Decoupage lak, så kan man overmale 
og lave finish på emnerne, som faktisk 
kan holde ret så længe. Jeg bruger, som 
slutfinish Junkers vandbaseret gulvlak 
til parketgulve, og jeg slutlakerer fra 3-7 
gange. Husk at det skal være helt tørt 
mellem hvert påført lag, ca. 6 timers tør-
ring klarer det, men så har man også 
en overflade, som tåler lidt af hvert og 
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Niels Petersen og undertegnende mød-
tes fredag den 8. oktober ved Horns-
gård bæk, hvor eftermiddagen gik med 
at løsne og flytte grus i bækken. Vi mød-
tes mødtes klokken 15.00 og gik stykket 
igennem med hver sin greb. 

Et sted, hvor der, for 3-4 år siden, var 
blevet fyldt grus i, var gruset blevet skyl-
let mere end 50 meter nedstrøms i én 
stor bunke, (se de sidste 2 billeder). 
Med hårdt arbejde blev gruset fordelt, 
og er nu klar til de gydende havørreder 
og laks.

Luftning af gydegrus – 
en ny sportsgren?
Af Michael Jensen

har ikke problemer med at grøde hæg-
ter på linen, der styrer blinket.

Er der så ikke ting, som besværliggør 
brugen af de forskellige gennemløbsva-
rianter? Jo selvfølgelig er der det. Åle-
græs og flydende fedtemøg, kan være 
en kilde til store problemer, mest fordi 
riggens snøre, er fri imellem tyllerne, så 
foruden at grøde hægtet op på krogene, 
så kan det også fange linen. Jeg har 
normalt noget rørfluerør, som jeg træk-
ker ind over snøren, når jeg rigger til, så 
er snøren beskyttet, og rørfluerøret, vil 
normalt klemme sig ned mod blinkets 
bagside, så kan grøden ikke slå omkring 
riggens line.

Kroge? Ja jeg bruger udelukkende en-
kelt kroge, men alle kroge kan selvføl-
gelig bruges, men jeg bruger meget 
karpe kroge, det har virket rigtig godt i 
mange år. Alle mine kroge, har modha-
gen klemt ind.

De billige sorte karpekroge, er ikke 
sikret mod rust, men jeg dypper krogene 
i Junkers gulvlak 2 gange, så kan kro-
gen holde et par sæsoner, uden at ru-
ste – husk også at affedte krogene, før 
lakeringen!

Montagen af ens rig, kan laves meget 
personligt, også med de nye tiltag, med 
tilbehøret til realease tacklerne, men jeg 
bruger meget sjældent realease tackler, 
idet mit tackle er meget simpelt, 1 stk. 
5 mm flou. gummiperle – enkeltkrog, og 
så en str. 8 /10 svirvel, til at binde hoved-
linen i. På nogle blink typer bruger jeg 
en ekstra ø2 mm gummiperle, som sid-
der mellem den store perle og tylleren, 
så er jeg sikker på, at den store perle be-
væger sig frit! Samtidig bruger jeg svirv-
len, når jeg ønsker at fiske med ophæn-
gerflue, så binder jeg tavsen i svirvlens 

nederste øje, og ja så er ophængeren 
fast uden glideknude, men det virker!

Selve snøren er nylon, normalt i 0,45 
mm tykkelse og små 30 cm lang, men 
reelt kan fluorcarbon også bruges, eller 
hvis man kan tråde sin fusionsline, igen-
nem tyllerne, så kan man undgå snøren 
til riggen, og sætte ens hovedline direk-
te igennem tyller/rørfluerørerne.

Hvis fusionslinerne er svære at tråde 
igennem tyllerne/rørfluerøret, så kan en 
tråder være et rigtig godt redskab til at 
trække linen igennem med. Jeg bruger 
de tråder, der har den tyndeste wire, fra 
de C&F Flueæsker, hvor tråderen følger 
med æsken, de er virkelig stærke i wiren 
og går fint igennem tyllerne/rørfluerøre-
nes huller.

De falske gennemløbere kan ikke kø-
bes, dem er man nødt til at lave selv, og 
jeg håber ovenstående kan hjælpe til 
med, at man kunne få mod på at prøve 
at lave sine egne setups. Der er bare 
et eller andet særligt over fisk fanget 
på hjemmelavet grej. Ønsker man at få 
yderligere viden om gennemløbsblink, 
woblere, spinnere, jigs, så er en søg-
ning på Google bare sagen, der ligger 
rigtig mange gode og anvendelige fif om 
gennemløbere . Ja sågar kan du også 
finde gode videoer om emnet.

Jeg har fisket med falske gennemløbere 
i mange år, i både salt- og ferskvand og 
jeg har været meget tilfreds med den 
type, både som blink og woblere; de 
fanger glimrende, og man kan undgå 
udgifterne til springringe. Alle typer kø-
beblink kan reelt også laves som gen-
nemløbere. Som altid kan tingene laves 
på mange måder, men det har virket for 
mig, så måske virker det også for andre.
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Sønderjysk Sportsfiskerforening ønsker 
at forbedre de fysiske forhold i Tørning 
Å hvor foreningen har fiskeretten. Tør-
ning Å er på de øvre stræk umiddelbart 
nedstrøms for Christiansdalvej meget 
bred, da undervands- og brinkvegeta-
tion er skygget væk. Forholdene ønskes 
forbedret ved at udlægge et beskedent 
antal store træstammer, dels på brinker-
ne og dels i selve vandløbet. Projektet 
vil forbedre levevilkårene for fisk, men 
vil også være til gavn for smådyr i og ved
vandløbet og for fuglelivet langs åen.

Dødt træ ender helt naturligt i vandlø-
bene, når træer vælter på grund af ælde
eller stormfald. Normalt fjerner vand-
løbsmyndigheden det døde ved og de 
fleste vandløb er derfor unaturligt fattige 

på variation, der stammer fra dødt ved. I
retningslinjerne til de første vandplaner, 
havde Miljøstyrelsen skrevet at dødt 
ved så vidt muligt skal blive liggende i 
vandløb, formodentlig i en erkendelse 
af de mange gavnlige effekter dette 
har. Senere er der lavet rapporter der 
viser gode effekter på vandløbenes fy-
siske forhold og på vandløbenes dyreliv 
af målrettet genindførsel dødt ved (se 
f.eks. Rosenskjold (2015), Anchersen 
(2017) og Envidan’s »Restaurering af 
vandløb med træ – en praktisk vejled-
ning«).

metode
Vandløbet er gennemgået ad flere om-
gange til fods med henblik på at identi-
ficere potentielle steder til udlægning af 

Projektforslag til forbedring af 
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skjul i form af træstammer og eventuelt 
rodkager. Gennemgangen er foretaget i 
perioder hvor der har været en passen-
de lav vandstand og god sigtbarhed på 
vandet, for at sikre så gode oversigtsfor-
hold som muligt. Der er foretaget besig-
tigelser i efteråret 2019 og foråret 2020.

Forslag til indsatser er blevet registreret 
med koordinater. Der er blevet doseret 
indsatser under hensyntagen til følgen-
de kriterier:
• Vandløbets evne til vandafledning skal 
påvirkes så lidt som muligt (og helst 
ikke). I praksis er dette sket ved at pla-
cere indsatser hvor vandløbet er bredt, 
typisk under skyggegivende træer og i 
skovstrækninger. Træstammerne/rod-

kagerne må maksimalt nå en fjerdel ud 
i vandløbet og må ikke ligge på tværs af 
vandløbet. Træstammerne/rodkagerne 
forankres ved at gennembore dem og 
sikre dem med træpæle eller evt stål, 
der kiles fast. Metoden er testet i stor 
skala i bl.a. Kerteminde Kommune.

• Der skal være en mangel på skjul på 
den pågældende strækning (dvs at det 
giver mening at etablere skjul).

• Eksisterende gydestryg luftes med 
greb inden gydesæsons start.

Projektforslag
Projektforslaget præsenteres som over-
sigtskort i det følgende.

4 
METODE 
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Figur 1. Eksempel på naturligt forekommende træ i vandløb. 
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Projektforslaget indeholder udlægning 
af 14 træstammer/rodkager. Det gyde-
grus der er på strækningen ønsker vi at 
løsne med en greb forud for hver kom-
mende gydesæson, gerne i september, 
hvor vandtemperaturen er faldet efter 
sommeren og inden ørrederne går i 
gang med at gyde.

Afstrømningsmæssige  
konsekvenser
Faldet på vandløbet er stort (strømha-
stigheden er høj) og der er ikke intensivt
dyrkede arealer i nærheden af pro-
jektstrækningen. Afstrømningen sikres 
ved at forankre træstammer/rodkager i 
vandløbsbunden på en forsvarlig måde. 
Som hovedregel lægges skjulet langs 
den ene brink og må maksimalt nå en 
fjerdel ud i vandløbet (i praksis vil det i 
de fleste tilfælde være mindre). Hvis der 
mod forventning viser sig at opstå pro-
blemer, foretager Sønderjysk Sportsfi-
skerforening de nødvendige justeringer, 

eller fjerner eventuelt helt materialet 
igen.

Ved store afstrømninger har det i prak-
sis vist sig at vandet overskyller træ-
stammerne/rodkagerne således at dis- 
se ligger neddykket (erfaringer fra Ker-
teminde Kommune).

miljømæssige konsekvenser
Projektet vurderes at have et meget 
stort potentiale for at forbedre levevilkå-
rene for fiskebestanden i Tørning Å.

Der er et lille antal gydeområder tilgæn-
gelige for ørrederne for nuværende, 
men kvaliteten af dem vil forbedres me-
get ved en luftning/skylning med greb 
for at fjerne indlejret sediment. På lange 
strækninger er der kun ganske få mu-
ligheder for skjul, særligt for ørrederne. 
Det er netop på disse strækninger at ho-
vedparten af indsatsen er lagt.
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Udlæggelsen af træstammer vurderes 
også at være til gavn for vandløbets 
smådyrliv da variationen i levesteder vil 
forøges. Mange smådyr, herunder flere 
der »trækker op« i Dansk Vandløbsfau-
naindeks, lever desuden af dødt ved.

Bjergvipstjert der lever i området holder 
af at bruge træstammer langs vandløb 
til deres fouragering. Det samme gør is-
fugl der også lever i området. Indirekte 
vil projektet også gavne forekomsten af 

isfugl da fiskebestanden med stor sand-
synlighed vil blive forøget.

Økonomi og tidsplan
Udlægning af træstammer foretages 
med en kombination af maskiner og ma-
nuelt arbejde. Naturstyrelsen har givet 
tilsagn om brug af træstammer og Ha-
derslev Kommune har givet tilsagn om 
brug af maskinkraft. Arbejdet udføres i 
perioden oktober 2020 til oktober 2021.

Flotte laks fanget i efteråret 2021 af 
Niels Ole Kjær. Foto: Niels Ole Kjær.
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Vi laver bedre forhold for 
de fisk DU kan fange
– og du er velkommen til at hjælpe med 
muskelkraft og en greb næste gang

Af Erik Tveskov

Der er lavet restaurering i Tørning Å hvor 
der er lagt træstammer og store sten ud. 
Jeg (Erik Tveskov) har skrevet projekt-
beskrivelsen (se andetsteds i bladet) og 
Naturstyrelsen og Haderslev Kommune 
har lagt træstammer og maskinkraft 
til. Derudover har Rasmus Schou, Tim 
Bonde Larsen og jeg selv lagt hele 8 m3 
gydegrus ud i Sillerup Bæk (Haderslev 
Kommune har betalt gydegruset). Det er 
lagt ud tæt ved p-pladsen i nordenden af 
Østerskoven (se vedhæftede kort hvor 
der står P). 

Vojens og omegns sportsfiskerfor-
ening lagde i 1999 (så vidt jeg husker) 
gydegrus ud i Selskær Bæk vest for 
Sommersted. Jeg elektrofiskede det 
tilbage i 2000 sammen med Finn Jess 

Hansen hvor vi konstaterede at der var 
en meget stor tæthed af yngel (på da-
værende tidspunkt rekord i Ribe Å Sy-
stemet så vidt jeg husker). 

Ved den seneste befiskning udført af 
DTU Aqua var der dog kun en beskeden 
tæthed af yngel. Derfor kørte Michael 
Jensen, Toke Mikalski, Niels Nørre-
gaard Petersen og undertegnede ud og 
brugte nogle timer på at løsne gydegru-
set, der nogle steder var sammenkit-
tet af sand. Næste år vil vi elektrofiske 
strækningen for at se om det har hjulpet.
Jeg har selv løsnet gydegrus og fjernet 
spærringer i Starup Bæk øst for Hader-
slev (et projekt som Tim Bonde Larsen 
og undertegnede lavede for foreningen 
tilbage i 2010 så vidt jeg husker).
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fiskpaakrogen.dk

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk Sportsfisker Forening 

og følg os derinde for nyheder og meget andet

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

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

DeaDline
Lystfisker nr. 65
1. februar 2022

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!


