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BOOK NU

+45 74 58 41 70

Ferie i Sønderjylland

WWW.GAMMELBRO.DK

FORMANDEN HAR ORDET

Vi har taget hul på et nyt år og dermed også et nyt fiskeår for med-
lemmer af Sønderjysk Sportsfiskerforening. De sidste to år har væ-
ret lidt af en prøvelse for Sønderjysk Sportsfiskerforening. 

Først har Covid-19 påvirket vores forening, idet mange af vores ar-
rangementer har vi været nødsaget til at aflyse. 

I foråret 2021 blev vi så også ramt af IHN virus i Dyringkær put and 
take sø og det har bevirket, at søen har været lukket siden, og stadig 
er det. Hvornår vi kan åbne igen er stadig uvist, men vi er positive og 
håber igen, at kan åbne i løbet af foråret 2022.

Der er sæsonpremiere i Hoptrup Å og Slivsø søndag den 6. 
marts 2022.

Husk generalforsamlingen onsdag den 16. marts kl. 19.30 i vo-
res klubhus i Gram.

De vestvendte vandløb åbner for fiskeri igen den16. april 2022. Så 
pak fiskestangen ud og afsted til fiskevandet og prøv lykken. Sidste 
år kom der flere dygtige fiskere forbi klubhuset med pæne lakse-
fangster fra første dag.

Hold øje med hjemmesiden sydfisk.dk om der kan afholdes arran-
gement med morgenmad i klubhuset i Gram som før Covid-19 den 
16. april.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand   

Nr. 65 · 17. årgang
Februar 2022

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
Kysten kalder, og der kan gøres 
flotte fangster, når solen kommer 
frem.

Billede
Lars Østergaard Jensen.

Gengivelse tilladt med kildeangivelse Foto: Lars Østergaard Jensen.
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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

Bestyrelsen arbejder på at lægge jule-
træer ud i Slivsø for at forbedre gyde- og 
opvækstforhold for gedde og aborre.

Naturstyrelsen ejer søen og vi skal der-
for have en tilladelse af dem til sådanne 
»julelege«. Vi ansøgte for over et halvt 
år siden, men tilladelsen er desværre 
ikke klar endnu, så det bliver først næste 
vinter, at vi forhåbentlig kan gå i gang. 

Når tiden kommer skal vi nok annoncere 
efter hjælp til det praktiske. Godt nytår!

Foreningens bestyrelse er blevet enige 
om at arbejde for at forøge bestanden 
af sandart i Haderslev Dam (og måske 
også Haderslev fjord) efter forslag fra 
næstformanden). Vi har den 14. decem-
ber 2021 sendt en ansøgning afsted til 
DTU Aqua og bedt dem om at undersø-
ge mulighederne for at gennemføre så-
dan et projekt. Selv kunne vi tænke os at 
sådan et projekt skulle følge to spor: 1) 

udsætning af yngel/ungfisk fra opdræt 
og 2) genetablering af gydemuligheder 
i Haderslev Dam (sten/grus-banker) til 
erstatning for de oprindelige gydeom-
råder, der i dag ligger begravet under 
mudder og slam. Vi krydser fingre for, 
at ansøgningen bliver godt modtaget. I 
»Atlas over danske ferskvandsfisk« fra 
2012 kan man læse om, at der med stor 
sandsynlighed er en (desværre meget 
lille) oprindelig bestand af sandart tilba-
ge i Haderslev Dam og Fjord.

Informationer og tanker fra bestyrelsen
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Generalforsamlingen kan under punkt 12 ikke træffe beslutninger eller holde bindende af-
stemninger. Der kan rettes henstillinger til bestyrelsen, fremsættes ønsker, afgives meld-
inger og debatteres.

PÅ VALG ER
u. pkt. 6. formand Preben Nielsen Ikke på valg.

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

u. pkt. 8 best. suppleant Tim Bonde Larsen På valg. Modtager genvalg.
   best. suppleant  Peter Krüger På valg. Modtager genvalg.

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

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

GENERALFORSAMLING 2022
I SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING

Onsdag den 16. marts kl. 19.30 i  Æ’ Fiskehus, Råstedhøjvej 10 i Gram

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
	 3.	 Aflæggelse	af	årsregnskab	
 4. Fastsættelse af kontingent for 2023
 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

Lørdag den 2. oktober 2021 skulle jeg 
hjem til Sønderjylland (jeg bor i Nord-
sjælland til daglig) for at fejre min fars 
75 års fødselsdag, og så kunne jeg pas-
sende tage ud at fiske søndag den 3. ok-
tober. Her håbede jeg på, at fange min 
første laks. Jeg havde selskab af min 
storebror Niels Ole, som kender åen rig-
tig godt og han havde lovet at guide mig 
ved åen. Han havde i år alene fanget 9 
laks indtil turen (han endte på 13 laks to-
talt) så jeg tænkte, at jeg hellere måtte 
lytte lidt til ham.

Efter ca. 15 minutters fiskeri i Fladså 
sagde han: »Prøv at kaste derover – der 
skal der stå en stor fisk«, og pegede på 
et spot. Ved første kast syntes jeg, der 
var noget, der havde fat i kondomspin-
neren så jeg lagde andet kast præcist 
samme sted – og kort efter kom hugget. 

Efter en god fight, hvor fisken var to 

gange inde i siv, fik vi den landet sikkert. 
Hurtigt fik vi målt denne flotte havørred 
til hele 79 cm og en anslået vægt på cir-
ka 6 kg. Og så lige to hurtige fotos, før 
den kom tilbage i åen igen. 

Senere har folk spurgt mig om, hvor-
for jeg valgte at genudsætte en så stor 
havørred. Men dels havde vi ikke køle-
muligheder med i bilen den dag, og da 
turen lige var startet, så blev den genud-
sat – og dels er der også en stor tilfreds-
stillelse i at vide, at denne flotte havør-
red fik mulighed for at bringe de gode 
gener videre ved vinterens forestående 
gydning længere oppe i åen. Det kan 
komme os fiskere til gode på et senere 
tidspunkt.

Så min første laks blev det ikke til, 
men jeg giver det da klart et forsøg igen 
til premieren i april 2022. Men en dejlig 
dag med flex fra denne havørred.

Min første laks blev til 
min største havørred
Af Arne Kjær
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Endelig, endelig, endelig måtte vi igen 
tage til Barsø uden restriktioner, men til 
gengæld med gæster. Det var der man-
ge, der havde set frem til – og for at sikre 
sig en plads i tilfælde af nye restriktioner 
– allerede tilmeldt sig i august.  

Fredag
15 m/k’ere med fuld oppakning påmøn-
strer færgen fredag morgen. Vejret mel-
der lidt blandet, men det overskygger ik-
ke forventningerne til turen. På trods af 
den meget korte færgeoverfart, nås der 
meget planlægning om, hvor der skal 
fiskes de første par timer, inden der tra-
ditionen tro serveres grillpølser til hele 
holdet ved poplerne. 

Landet på Barsø får vi organiseret, pak-
ket ud, lavet kaffe, tændt brændeovn og 
spist de medbragte rundstykker. En kort 

briefing om pligter og andre praktiske 
ting og så er der frit slag. 

Fredag blev en dag hvor vi kunne glæ-
des over, hvor meget meteorologerne til 
tider tager fejl. Der blev fisket en del på 
det meste af vestsiden, hvor der var en 
god pålandsvind, MEN dejligt solskin.

Der blev fanget tre fisk over målet. Både 
den første og største fik debutanten Sø-
ren Lau Jensen. Om det var begynder-
held eller evnen til IKKE at lytte til alle 
de gode råd om, hvordan man gør, vides 
ikke.  

Lørdag
Et blik på fangstrapporten viser at da-
gens fangst blev 2 fisk over målet (beg-
ge 47 cm) og omkring 20 undermålsfisk. 
Men sælerne troede på os – vi havde på 

både nord- og østsiden »sælskab« det 
meste af formiddagen. De er simpelthen 
så nysgerrige og sikkert forundrede.

På denne dag havde meteorologerne 
til gengæld ramt rigtigt med forudsigel-
serne. Der var vandmængder i kaska-
der. Vi blev blæst og skyllet rigtigt godt 
igennem, men heldigvis er fisk glade for 
vand og blæsevejr, så det blev en sjov 
og fangstrig dag.

Hjemme i hytten var der fyldt godt op i 
brændeovnen, så der blev tørret meget 
tøj til spisetid. 

Søndag
Fiskeriet sluttede kl. 11.30, hvor alle 
samledes i hytten til middagsmad, op-
rydning og kåring af turens vinder, men 
inden da, skulle flere af sted for at for-
søge lykken. 

I toppen blev dog intet ændret, så der-
med kunne Søren Lau Jensen glæde 
sig over, at hans ørred på 52 cm og 

1210 gr. forblev den største, så dermed 
vandt han – ganske uhørt – på sin før-
ste tur, det eftertragtede bæger. Tillykke 
med det.

Jesper Strøm fik 2. pladsen med 1065 
gr. 3. pladsen gik til Bjarne Schmidt, 
som kun fik vægten op på 970 gr. 4.og 
5. pladserne tog Bo Brodersen med 855 
og 730 gr. Derudover blev der genudsat 
et hav af mindre ørreder, krabber og lys-
sej.

En weekend i godt selskab og masser af 
nye og gode minder til kontoen sluttede 
kl. 13.30, da vi igen landede på fastlan-
det, allerede klar til næste tur i Bededa-
gene 13.-15. maj 2022. 

Sæt kryds i kalenderen og hold øje med 
opslag på foreningen hjemmeside, i bla-
det og på facebook.

Husk at man som medlem har mulighed 
for at medtage en gæst.

Barsøtur nr. 95 november 2021
Af Lene Lorenzen
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vil købe sig til de flotte bundne pragtek-
semplarer.

Mit personlige forhold til fiskeriet med 
børsteorm på kysten, strækker sig over 
en lang rejse, på mere end 50 års fiskeri. 
Jeg har alle dage brugt og lavet og fisket 
med alverdens påfund, af børsteormsi-
mitationer, nogle ting med meget stor 
held (dvs. gode fangster), men jeg har 
så også været på hele tiden, dels som 
professionel fluebinder og blinkstøber. 

Jeg har ofte gået lidt andre veje end 
den gængse, uden dog at gå på kom-
promis med effektiviteten med, at det 
som er skabt, det skal kunne bruges i 
praksis samt det skal kunne fremstilles 
alment, uden alt for meget halløj, såsom 
komplicerede bindeprocesser mm.

Mine erfaringer kommer fra mange 
timers praktisk fiskeri, og rigtig mange 
timer bag fluestikket, men ideerne er 
selvfølgelig ikke kun mine egne alene. 
Jeg har haft det held at have kontakt 
med en masse ligesindede lystfiskere, 
som er lige så tossede med de her ting, 
så gode kontakter giver god viden, og 
det er ikke så få fluer, som har byttet 
hænder, og i dag er der jo ikke langt til 
en mail, med billeder og bindeanvisnin-
ger på nye ting eller spændende mate-
rialer og tekniske fremskridt.

En af de ting, som fiskeriet med bør-
steorme tit kræver, er at man skal være 
der, når det sker. Nogle år er perioden 
med børsteorm lang, andre år varer det 
måske en til to dage. Især når der har 
været is på vandet, skal man være på 
ens favoritpladser, når isen går, og hvor-
for det? Jo børsteormene klækker, uan-
set om der er is eller ej, og noget gam-
mel overtro siger ved fuldmåne klækker 
ormene, og så er isen ingen hindring, 
men det bliver så fatalt for ormene, for 
isen blokerer, så børsteormene ikke kan 
nå op i det fri. 

Det har så den fordel, at når ormene 
dør, så flyder de op under isen og bli-
ver frosset ned og ja ved isgang, så er 
naturens køleskab (fryser) åbnet, og fi-
skene og fuglene har føde en mas, og 
her har lystfiskerne virkelig chancen for 
at få årets fisk på krogen, mest fordi alle 
typer fisk på den nære kyst, er tilgæn-
gelige og i de mest heldige situationer, 
er der også store flotte sildeædere eller  
overspingere blandt fiskene, så fiskeriet 
kan være rigtig godt, men som sagt skal 
man være der, når det sner!

Fluemønstre til børsteorme? 
Ja her er man i dag nok nød til at søge 
på nettet, mest for at finde ud af, hvad 
ens flueæske skal indeholde, og om 
tingene skal være simple, eller virkelig 
lavet naturtro, og så må hver enkelt jo 
vurdere, om fluerne skal købes, eller 
man selv evt. kunne binde det hele selv. 
Jeg fisker gerne med simpelt endegrej, 
mest fordi jeg har den indstilling, at tiden 
skal bruges på praktisk fiskeri, ikke på 
grejfremstilling, når fiskeriet kræver, at 
man er på plads. Så jeg har en lidt anden 
tilgang til valg af personlige fluemønstre 
til praktisk brug, men det udelukker ikke, 
at jeg i en »svag stund«, kan sætte mig 
til fluestikket og lave noget, som jeg ge-
nerelt ikke vil bruge i praksis, men jeg 
kan ikke helt lade være at prøve, da 
det jo kunne være, at en given kreation 
bare dur. Så der er igennem årene lavet 
mange »forsøg«, og noget er så blevet 
hængende ude ved kunderne og er så 
i dag klassikere blandt kystfluefiskernes 
mønstre, heldig skal man vel være en 
gang imellem.

Jeg vil lige vise, hvad en moderne bør-
steormsflue er i dag, uden at det binde-
teknisk kræver en større viden.

Materialerne til mønstrene her er gan-

En af disciplinerne ved vinterens fluefi-
skeri, er fiskeriet med børsteorm. Det er 
et emne, som i den grad har sat fanta-
sien i gang hos fluebinderne, især her i 
Norden, og fluefiskeriet med børsteorm-
simitationer, har i dag sat en standard, 
som er rigtig høj. Mest fordi vi nu til dags, 
har rigtig mange forskellige brugbare 
materialer, som gør, at vi kan lave et utal 
af mønstre, der ligner de lange orme.

Selve fiskeriet med fluerne sker både 
med ægte fluegrej, med bobleflåd, men 
også med ophængere, så alle kan reelt 
være med, når tiden er til dette fiskeri; 
det gælder også spinnefiskeren, mest 
fordi spinnefiskeren står i en situation, 
hvor der både er blink, som kan imitere 
børsteormene og samtidig kan spinne-
fiskeren også bruge ophængerfluerne, 
som også efterligner ormene.

En ting er børsteormene, men i den 
gruppe hører også sandormene, og 
man skal ikke tage fejl af, at især hav-
ørrederne meget ofte har sandorme i 
maveindholdet, så ens børsteormeimi-
tationer, mest i brune farver, vil nok også 
kunne gå som lignende en sandorm, der 
er klar til at blive ædt!

Hvornår er det tid til fiskeri  
med børsteorme? 
Normalt vil det foregå i foråret, især i 
marts og april måneder, men nogle ar-
ter klækker jævnt hele året. Her er det 
oftest at farver og størrelser kan variere 
meget, men man kan også under som-
merens natfiskeri opleve, at små børste-
orme er fremme, ofte i større mængder, 
som fiskene flittig går til. Især på strøm-
fyldte steder, kan der være et fint fiskeri 

natten igennem, da ormene bliver ført 
op at overfladen af den kraftige strøm.

Hvordan kan jeg se om  
der er børsteorme? 
Jo netop børsteorme findes i så stort et 
antal, at man næsten ikke kan undgå at 
lægge mærke til dem. Dels som levende 
i vandet – dels skyllet på land og så ofte 
endt deres liv på sten og tang.

Her kan kun ses børsteormens tom-
me hylster, som selvfølgelig også ses 
på bunden, da ligner de hvide fugleklat-
ter og der er normalt mange af dem!

Det er ofte på blødbund, at børsteor-
mene trives, det gælder både på den 
åbne kyst og ikke mindst i fjordene, men 
børsteormene kan også tages af strøm 
og vind, så de kan reelt være alle steder, 
men normalt mest meget kystnært.

Generelt ville jeg søge oplysninger på 
nettet, både med data på børsteorme-
nes levevis, men også på lystfiskerne 
kunnen med fremstilling af fluer og blink, 
som er målrettet mod børsteormene.

Der er ingen tvivl om, at tilgangen til 
fluefiskeriet med børsteormsimitationer, 
er meget forskellige, dels er der nogen 
kystfluefiskere, som kun bruger meget 
simple fluemønstre, medens der i de 
seneste 20 år er kommet mange virke- 
lig flotte og naturtro efterligninger, men 
de mønstre kræver virkelig, at ens flue-
bindingsevner er i top. 

De mønstre kan være rigtig svære  
at binde, men det er der råd for, idet 
mange forretninger, har tilknyttet flue-
bindere, som virkelig mestrer det at lave 
komplicerede børsteormsimitationer.

Man må dog til lommerne hvis man 

Vinter, fluefiskeri, børsteorme
Af Per Karlsen
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med god pause imellem hver meter, så 
mener jeg, at der kan opnås et meget 
effektivt fiskeri. Dog skal man lige være 
over ens kastestil, for rettes fluen ikke 
ud på rette tidspunkt, så kan man få pro-
blemer med at fluens vinge hægter op.

Mht. fluens indtag, så er der flere tek-
nikker, som jeg ville nærlæse på nettet. 
Her er flere kendte kystfluefiskere, som 
giver opskriften på, hvordan de hver 
især fisker en børsteormsflue.

Her er et lille hint til måske at få flere 
hug på ens børsteorms mønstre. Vi har 

i nogle perioder haft følgere, som har 
vist interesse for vores børsteorm, men 
hugget er udeblevet. Vi har så sat en 
ophænger på, altså to fluer på forfan-
get. Ophængeren har været i mønstre 
som Mysis, Kobber Bassen, RTP, altså 
små fluer i krogstørrelse 12-8, og her 
er teorien, at børsteormen tiltrækker fi-
sken, hvor så hugget enten kommer på 
børsteormen eller både endeflue og op-
hænger, og er man i den situation, at to 
fisk hugger, ja så er det med at bevare 
roen. Enten har man et stort net eller og-

ske simple, de består mest af pelsgarn 
i 50 g/32 m, som står i små 15 kr, og så 
findes pelsgarn i et utal af farver og kva-
liteter, men jeg synes bedst om Fake 
Fur Garn, som er lavet af 100 % poly-
ester. Jeg køber det i Netto, når det er 
på tilbud. Nogle forretninger, som Meny 
har fast pelsgarn på hylderne, men til en 
noget anden pris.

Pelsgarnet er kunstfibre syet på med 
en bagside af sytråd, meget stærkt og 
livligt, så reelt kan man nøjes med at 
binde et stykke pelsgarn på enten en 
enkeltkrog eller på et rørfluerør. Det gi-
ver en lang fin bølgende vinge, meget lig 
en børsteorms bevægelser.

Når jeg binder disse pelsgarnsfluer, 
så er vingen ca. 6-10 cm lang. Krogen 
er str. 6, med stort gab og rørfluerøret er 
ø1,8 mm og er ca. 25 mm langt. Farven 
er enten klar eller farvet. Jeg vil gerne 
have krogstyr på rørfluerne, gerne fluo-
rescerende orange silikoneslange, så 
fungerer krogstyret som fluens krops-
farve!

Hvilke farver pelsgarn  
til børsteorm?
Jeg vil gerne have brun/sort/blå meleret, 
men jeg er ikke sikker på, om hele farve-
paletten kan bruges, mest fordi garnet 
som vinge, giver en meget levende flue.

Bindeteknisk
Bindeteknisk er der nogle muligheder 
med krogmontagen. Nogle fluemøn-
stre har kun en krog i front, normalt en 
enkeltkrog i en given størrelse, men da 
børsteorme er meget lange, så er der på 
nogle mønstre to kroge, en normalt pla-
ceret og en placeret helt ude i enden af 
ormen. 

Herved er der den mulighed, at der 
kommer en bedre krogning, især hvis 
fisken hugger bagest på fluen. Jeg bru-

ger begge dele, og på pelsgarn er der 
den mulighed, at sy en dobbeltlagt fu-
sionsline (f.eks. fireline) ind i garnets 
sammensyning, så kan man lave et loop 
i fluens ende og sætte enten krogen di-
rekte i løkken, eller sætte en fluesnap-
per i, så krogen nemt kan skiftes.

Jeg bruger normalt 0,12 mm fusions-
line til at sy ind i pelsgarnet, men da 
pelsgarnet er meget livligt, sikrer jeg 
hvert indstik med en lille klat 10 sekun-
ders lim, det kan vingen sagtens bære. 
Den bliver ikke stiv som et bræt, men så 
er fusionslinen sikret så den ikke træk-
ker vingen ned mod første krog. Krogen 
i enden af fluen er normalt en karpekrog 
i str. 10, og den 0,12 mm fusionsline er 
rigelig stærk til at holde, hvis fisken hug-
ger på bageste krog.

På internettet findes der mange an-
visninger af, hvordan man fletter, snoer 
og twister enten nylonline eller fusionsli-
ne ind i børsteormens materialer, så der 
kan monteres endekrog. Jeg mener, at 
man selv skal vælge, hvad man synes 
passer til ens eget setup!

Skulle man have lyst til at lave meget 
lette fluer i børsteormstyperne til meget 
let fluegrej i kl. 2-4, så er der mulighed 
for at lave børsteorme, hvor pelsgarn og 
andet er twistet sammen. Så har man en 
meget let flue, og jeg har så kun en vægt 
foran og en krog i enden af mønsteret. 

Det kan give nogle flere hug, hvis 
fluen er lavet let og levende og belast-
ningen skal være moderat, ellers kan 
det lette grej ikke magte fluen. Husk i 
øvrigt at fluerne i våd tilstand, kan veje 
meget, så det er klogt at prøve ens se-
tup med en våd flue. Det kan give store 
problemer med kastet, hvis tingene er 
for tunge!

Hvordan skal fluen tages ind? 
Ja, jeg vil gerne have et hurtigt indtag, 
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så så meget is i maven, at man tør tage 
chancen og kane fiskene direkte op på 
stranden. Under alle omstændigheder 
kræver landing af to fisk ro på, ellers 
smutter begge fisk. Men får man begge 
fisk, ja så er det stor lykke, det kan sag-
tens være store fisk, hvis grejet er sat 
rigtig op.

Billedet viser eksempler på børsteorm 
og sandorme, og mine simple møn-
stre bundet med pelsgarn. Her på rør 
og i dag er det almindeligt, at fluen er 
belastet enten med en kugle eller et 
conehead. Det giver den mulighed, at 
belastningen får fluen til at dykke i ind-
tagningspausen, en ting, som meget tit 
udløser hugget. Vægten på fluen laver 
jeg i standardvægte, men kan man styre 
sine kast med vægt i tungsten, så er det 
også en mulighed.

De brune nuancer er, som tidligere 
omtalt, måske gode til at efterligne 
sandorme. De første forsøg med de 
brune farver, gav en del havørreder, 
hvor maveindholdet udelukkende var 
sandorme, så lige der var efterligningen 
perfekt.

Den afbillede fisk er en fin havørred 
fra Bodskov på 69 cm og 3,7 kg, der var 
fyldt med havbørsteorme, jo også i kyst-
fluefiskeriets ungdom, kunne der fanges 
fine fisk på børsteormsimitationer.

Jeg håber, at ovenstående giver lyst 
til at prøve at fiske med børsteorme i dit 
vinterfiskeri. Hvis ikke andet, skulle van-
det blive stift (is på), så er det vel tid til at 
binde fluer. Her kunne en børsteorm la-
vet af pelsgarn vel også været et emne 
at rode med en mørk vinteraften!

Knæk og bræk fra Per Karlsen.

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 kontin-
genttype, og hvilken type den skal ændres til. Alternativt kan du ringe på 30851101.

Kontingentsatser 2022

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 2022

BARSØTUR I
Tur nr. 96 | 13.-15. maj 2022

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

Vi bor i den tidligere spejderhytte ca. 50 m fra færgelejet. I løbet af 
weekenden har alle to mindre opgaver, som madlavning, opvask, kaffe el. lign. 

Ud over det, er der frit slag for, hvad man ønsker at bruge tiden til. Øen er 
ca. 6 km i omkreds, så der er masser af fiskepladser inden for kort afstand.

Hytten har to store og to mindre sovesale, stort industrikøkken 
og toiletbygning. Turens pris kr. 500,00 er inkl. færgebillet, 
overnatning samt lækker mad fra fredag til søndag middag. 

Det er muligt at medtage én gæst. Prisen for gæster er kr. 600,00.

Tilmelding og betaling på mobilepay til Lene på tlf. 29 42 78 77.  
Husk navn eller netbankbetaling, senest fredag den 6. maj.  

Det er SÅ hyg’ligt.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at 
kontakte turlederen Lene på tlf. 29 42 78 77
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ler døde fisk. Der skal skrives rapporter, 
der kan fremvises for evt. kontrolbesøg 
i denne tre ugers periode (vi har under 
hele forløbet ikke set syge eller døde 
fisk).

Når kontrollen kommer efter tre uger, 
skal vi forsøge at fange 30 fisk. Hvis ikke 
det lykkes, kommer de dagen efter, og 
hvis det fortsat ikke lykkes, starter hele 
processen forfra med at søge om ud-
sættelse af fisk m.m. Hvis det lykkes at 
fange de 30 fisk, skal de undersøges for 
IHN (svartiden er dog cirka en uge).

Selv om Danmark har erklæret ikke 
at være IHN-fri, skal prøven altså vise, 
at vores sø er IHN-fri, for at vi kan blive 
slettet af tilsynslisten. Vi er positive, så 
vi håber fortsat på at kunne åbne den 1. 
marts 2022, men som I kan se, er der 
mange ting, der skal falde på plads, så 
der kan ikke udstedes en sikker garanti 
for, at vi åbner, som vi plejer. Følg derfor 
med på hjemmesiden og Facebook om 
yderligere informationer.

Som slutbemærkning vil jeg sige, at det 
er forståeligt, at I er trætte af, at I ikke 
kan fiske i vores dejlige sø, men jeg kan 
garantere for, at vi, der har hængt rigtig 

mange timer i tlf. for at løse et problem, 
som er påført os udefra, (jeg mener 
ikke, vi har eller har haft IHN i søen) er 
endnu mere trætte af situationen. Jeg 
plejer ikke at løbe fra pladsen i utide, 
men med denne sag har jeg været ved 
at opgive flere gange, for det er trods alt 
»kun« frivilligt arbejde.

Jeg håber, at denne gennemgang 
har vist, at det med at åbne søen, ikke 
er noget man »bare« lige gør, og at det 
bestemt ikke er så let, som nogle tilsy-
neladende tror.

Er der nogen blandt jer brugere der 
evt. kender nogen der sælger og trans-
porterer fisk? Hvis det er tilfældet, hører 
vi meget gerne fra jer, men det må na-
turligvis ikke være fra nogle af de dam-
brug der har IHN. Hvis vi bliver konstate-
ret med IHN vil vi ikke få lov til at åbne de 
næste to år.

Næste udmelding bliver evt. en bøn 
om hjælp i forbindelse med prøvetag-
ningen og derefter forhåbentlig en be-
sked om, hvornår søen kan åbne igen.

På Dyringkærudvalgets vegne
Kaj Olesen
bestyrelsen

Den 7. juni 2021 lukkede vi søen, idet 
vores leverandør var blevet ramt af fi-
skesygdommen IHN. Vi kunne dermed 
ikke få leveret fisk. Senere på måneden 
blev jeg ringet op af Ministeriet for føde-
varer, landbrug og fiskeri, der fortalte, at 
vi nu var sat under tilsyn. Ved samme 
lejlighed blev det aftalt, at vi ville få et til-
syn den 30. juni, hvor vi skulle forsøge 
at fange 30 fisk til prøvetagning.

Vi stillede op til første prøvetagning 
med store forventninger, idet vi havde 
stillet vores el-fiskeudstyr op og havde 
en del, der fiskede med stang. Desvær-
re gav fiskeriet kun fire ørreder, nok først 
og fremmest fordi vandet mere end 22 
grader varmt.

Det blev derfor aftalt, at kontrollen 
skulle gentages den 7. juli. Her havde vi 
sat tre 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 – formodentlig i september 
måned.

Efter flere henvendelser til ministeriet 
hørte jeg, at der vil ske ændringer om-
kring den 1. december. Disse ændringer 
kom dog først den 10. december hvor  
Danmark erklærede sig som ikke IHN-
fri, og dermed bortfaldt en del restriktio-
ner, men det viste sig, at vi fortsat var 
under tilsyn, og dette tilsyn kunne vi kun 
blive fri for, hvis 30 fangede fisk viste, at 
der ikke var IHN i søen.

Vi har siden da foretaget utallige hen-
vendelser til diverse dambrug, men når 
dambrugene hører, at de skal give op-

lysninger til ministeriet i forbindelse med 
en prøvetagning, sker der ikke mere. 
En enkelt har sagt, at han kunne levere, 
men så opstod der problemer med, at 
han alligevel ikke kunne transportere fi-
skene.

Jeg har fået at vide, at når vi er fri af til-
synet, vil der ikke være problemer med 
at få leveret fisk.

Status i dag, den 21. januar 2022 er, at 
vores gamle leverandør Sten Kjær har 
oplyst, at han nu endelig har fundet en, 
der kan og vil transportere fisk. Der bli-
ver så arbejdet på, at vi kan få en leve-
rance fra Nordjylland, men om det bliver 
til noget, er endnu uvist. Det vil natur-
ligvis blive dyrere end normalt, men for 
bare at komme i gang med undersøgel-
sen, betaler vi uden at stille spørgsmål 
om pris.

Hvis vi får tilsagn fra dette dambrug i 
Nordjylland, skal vi søge ministeriet om 
lov til at udsætte fisk. Først skal mini-
steriet have oplysninger om leverandø-
rens CVR nr. og adresse, antal fisk og 
hvilken art, fiskenes størrelse og trans-
porttidspunkt. Derudover transportkøre-
tøjets autorisationsnummer og køretøjs-
nummer. En redegørelse for, hvorledes 
køretøjet renses før og efter levering. 
Hertil kommer naturligvis alle relevante 
oplysninger om vores egen sø Dyring-
kær. Hvor lang behandlingstid ministe-
riet har, ved jeg desværre ikke. 

Efter at vi forhåbentlig har fået tilladel-
sen til at udsætte fisk, skal de gå i søen i 
tre uger, før ministeriet kommer og fore-
tager kontrol. I de tre uger skal der dag-
ligt foretages måling af vandtemperatur i 
søen og der skal observeres for syge el-

Status ved Dyringkær P&T
Af Kaj Olesen

Sønderjysk Sportsfiskerforening star-
ter den nye sæson med premiereda-
gen i Hoptrup Å søndag den 6. marts 
2022. Så går det løs for medlemmerne 
af Sønderjysk Sportsfiskerforening. Der 
er gode chancer for at få en regnbueør-
red på krogen, men der kan også være 
blanke havørreder eller en stor gedde 

i Slivsø. Der kan fiskes med orm, blink 
eller spinner. Sæsonpremieren starter 
med morgenkaffe kl. 8.00 i Modelflyver-
klubbens klubhus som foreningen igen i 
år har fået lov at låne. Her går snakken 
villig indtil solen står op og fiskeriet kan 
starte. Kl. 13.00 er der kaffe og hjemme-
bagt kage til dem der har lyst.

Sæsonpremiere i Hoptrup Å og Slivsø
Af Preben Nielsen
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Flere søer og damme ved vandløbene 
omkring Haderslev giver sandsynligvis 
et stort smolttab, og yngeludsætninger 
opstrøms disse søer og damme har ikke 
haft den store effekt. Derfor angiver den 
nye plan for fiskepleje for området, at 
der fremover kun skal udsættes smolt ved 
åmundingen i Haderslev Havn. 

I 2020 gennemgik DTU Aqua vandløbene 
omkring Haderslev mellem Genner Strand 
og Avnø Vig for at kunne revidere den plan 
for fiskepleje, der gælder for området. 

Nu er den nye plan offentliggjort, og den vi-
ser, at der generelt har været en tilbagegang 
for ørredbestandene i området i forhold til 
undersøgelsen i 2012. Det er dog sket fra et 
højt niveau.

Smolttab ved søer og damme og manglende 
effekt af yngeludsætninger har dog medført 
en ny udsætningspraksis, så der fremover 
ikke skal udsættes yngel, men kun skal smolt 
ved åmundingen i Haderslev Havn.

Generel nedgang
Ved undersøgelsen i 2020 blev der fundet 
½-årsørreder på 68 % af de befiskede sta-
tioner. I 2011 var tallet 76 %. Den gennem-
snitlige tæthed af ½-årsørreder var 59 stk. 
pr. 100 m2, mens tallet i 2011 var 78.

De gennemsnitlige tal dækker over en stor 
spredning, fra tætheder over 300 stk. pr. 100 
m2 til slet ingen fisk, og det er bemærkelses-
værdigt, at der nogle steder har været mar-

kant fremgang, mens der andre steder har 
været en lige så markant tilbagegang. Nogle 
resultater kan forklares med udtørring og 
andre med lokal gylleforurening, mens der 
ikke er åbenlyse forklaringer de fleste steder.

Manglende effekt af yngeludsætninger
Planen fra 2011 angav, at der årligt skulle 
udsættes lige knap 30.000 stk. yngel om året. 
De er alt overvejende blevet udsat i vandlø-
bene opstrøms Haderslev Dam og opstrøms 
Slivsø, men dårlige resultater på netop disse 
strækninger viser ikke nogen effekt af ud-
sætningerne, og det har betydet, at DTU 
Aqua i den nye plan for fiskepleje har drop-
pet disse udsætninger og i stedet konverteret 
dem til mundingsudsætninger.

Smolttab ved Slivsø og Haderslev Dam
I 2004 blev Slivsø genetableret, så Storå, 
Hoptrup Å, Krogshøj Bæk og Egedal Bæk 
løber gennem søen. Selv om der er stationer 
med høj økologisk tilstand og fine tætheder 
af fisk opstrøms Slivsø, er der mange andre 
steder, hvor der langt fra er målopfyldelse 
trods fine fysiske forhold. Det vurderes i 
undersøgelsen, at der er et betydeligt tab af 
smolt og udtrækkende gydefisk, når de om 
foråret skal passere Slivsø.

Det samme gør sig gældende for de mange 
mindre vandløb opstrøms Haderslev Dam. 
Udover selve Haderslev Dam skal nogle fisk 
også passere Møllesøen ved Vojensgård, 
Stevning Dam, Christiansdals Vandkraft-
værk og Hindemade. Der er desuden pas-
sageproblemer ved flere opstemninger, hvor 

fisketrapper med ringe vandføring næppe 
sikrer en fri og ordentlig passage.

Potentiale ved små vandløb
Mens der således er problemer ved de vand-
løb, der løber gennem søer og damme, er der 
anderledes positive resultater ved mange af 
de små vandløb, der løber direkte til Avnø 
Vig, Haderslev Fjord, Lillebælt og Genner 
Bugt.

Undersøgelsens bedste resultat blev fundet 
ved den lille Sælsbæk, der løber ud på nord-
siden af Genner Bugt. Her blev der fundet 
en gennemsnitlig tæthed af ½-årsørreder 
på hele 429 stk. pr. 100 m2. En kort rørlagt 
strækning forhindrer dog opgang og gyd-
ning på den øverste halvdel af bækken, hvor 
der så desværre ikke blev fundet fisk.

Ved to mindre vandløb på sydsiden af Ha-
derslev Fjord blev der heller ikke fundet fisk, 
på trods af særdeles fine fysiske forhold. Her 
var udmundingerne ved fjorden vokset til 
i rørskov, der forhindrede opgang. Der er 
derfor stort potentiale for forbedringer ved 
de små produktive vandløb, hvis der skabes 
adgang ved mundinger og rørlagte stræk-
ninger.

Problemerne kommer ikke bag på 
Sønderjysk Sportsfiskerforening
»Resultaterne overrasker os desværre ikke. 
Tab af smolt igennem søer er en velbeskrevet 
og veldokumenteret problematik, og proble-
met var forudsagt ved Slivsø, men blev ikke 
taget seriøst af den myndighed, der anlagde 
søen«, udtaler Erik Tveskov, der er næstfor-
mand i Sønderjysk Sportsfiskerforening. 

»Nu har vi en sø, der bliver mere og mere 
grøn i sommerhalvåret, og det gode fiskeri, 

der var i Hoptrup Å før søens genetable-
ring, er en saga blot. En konvertering af 
udsætning af yngel i oplandet til søerne til 
smolt, virker således fornuftig. Men fisk fra 
oplandet til Slivsø bør naturligvis sættes ud 
i Hoptrup Å for at understøtte kystfiskeriet 
i området. Vi håber, at DTU Aqua vil være 
lydhøre overfor dette«, fortsætter han.

Masser at tage fat på
Erik Tveskov er helt enig i de mange anbe-
falinger til restaureringer, der er i den nye 
plan.

»Der er masser at tage fat på. Desværre ser 
vi, at tidligere investeringer i gydegruspro-
jekter stort set er nytteløse, hvis der ikke 
følges op med luftning af gydegruset. Det 
fundamentale problem er, at et reguleret 
– udrettet og uddybet – vandløb er ude af 
balance, forstået på den måde, at sediment-
transporten er unaturligt stor. Særligt hvis 
vandløbet vedligeholdes år for år, blandt an-
det ved opgravning af sediment«, fortæller 
Erik Tveskov og slutter med en opfordring:

»Derfor er det en nødvendighed, at vi men-
nesker hjælper til og får luftet gydegruset in-
den årets gydesæson. Der er nok af arbejde 
at tage fat på«.

Fakta om den genetablerede Slivsø
Slivsø på 164 hektar er Sønderjyllands tred-
jestørste sø. Den blev afvandet i 1957-59 for 
at arealet kunne bruges som landbrugsjord.
I 2004 blev søen genetableret i en lidt min-
dre udgave, og den er i dag levested for om-
kring 180 fuglearter.

Der er muligt at fiske i den midterste del af 
sø (Historisk Atlas. Lavkantkort 1901-1945).

Ny plan for fiskepleje: 
Omlægning af udsætninger ved Haderslev
Af Henning Pedersen, lokalredaktør for Sportsfiskeren
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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 3.500,- 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. 66

1. maj 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!


