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Formanden har ordet

Sommeren 2018 må siges at være meget usædvanlig. I mands min-
de har der ikke været så lang en tørkeperiode med så høje tempe-
raturer som i år. Det kan ikke undgå at komme til at påvirke fiskeriet 
i vores åer og søer. Der er på nuværende tidspunkt meget lidt vand i 
åerne. Den lave vandstand, som tørken medfører, kan ikke undgå at 
komme til at påvirke opgangen af laks og havørreder. Der står uden 
tvivl mange fisk ude ved havet/slusen og venter på, at der kommer 
mere vand i åen, så de kan begynde at trække op i åerne. 

Laksefiskeriet er stadig åbent for hjemtagelse af laks, i skrivende 
stund for både store laks over 75 cm og små laks under 75 cm. Des-
værre er der stadig lystfiskere som ikke kan få nok laksefiskeri. Selv 
om de har hjemtaget en laks, som tilladt pr. lystfisker, bliver de på-
gældende ved med at fiske efter laks, selv når det er meget varmt 
og dermed er der desværre en meget stor risiko for at laksene dør 
efterfølgende, når de genudsættes (se mere på Sportsfiskeren.dk 
for laksefiskeri og varmt vand, red.).

Der har været en del skriverier omkring B-laks og hvem der må 
hjemtage disse. B-laks er i bekendtgørelsen tiltænkt B-vand som 
ifølge vadehavsbekendtgørelsen for Ribe Å Systemet er det vand, 
der ligger oven for: a) Hjortvad Å, fra sammenløb af Hjortvad Å og 
Kemsgård Bæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet. b) Gram Å/Nør-
reå fra Tovskovvej (ved Mølby/Sommersted, red.) og nedstrøms til 
udløb i Vadehavet. c) Gels Å, fra Diagonalvej og nedstrøms til udløb i 
Vadehavet. Det betyder ifølge bekendtgørelsen at de døde åslynger 
er A- laksevand, men da der er givet dispensation til Mede-/Geddefi-
skeri i de døde åslynger, er der noget som ikke stemmer overens, og 
de er derfor ikke tildelt laks. 

PDF kortet som DTU har udformet, viser  hvornår en laks er fanget 
i A eller B laksevand. Her er de døde åslynger mærket som B-lak-
sevand. 2 medlemmer af Konsortiet Ribe Vesteråen hjemtog derfor 
laks og tilmeldte dem som B-laks.

Herefter rettede SU henvendelse til Fiskeridirektoratet for at få præ-
ciseret, hvilke områder der er A- og B-laksevand. Tilbagemeldingen 
fra Fiskeridirektoratet er, at PDF kortet fra DTU fremover er retnings-
givende for hvor der er A- og B-laksevand. Fra 2019 vil B-laksene 
også blive fordelt efter meter princippet for at sikre, at der er B-laks 
til de øverste dele af Ribe Å Systemet, som ikke er klassificeret som 
A-laksevand.   
 
Husk fiskestangen skal ud af skabet, fat endegrej og tag ud til et af 
vores mange fiskevande. Kun ude ved fiskevandet er der mulighed 
for at fange fisk. Husk at nyde naturen, når du færdes langs fiske-
vandet, måske er heldet med dig og du fanger dit livs fisk. 

Knæk og Bræk
Preben Nielsen, Formand

nr. 51 · 13. årgang
august 2018

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

redaktion
Niels Ole Kjær 29 62 29 79
Mail: niels.ole.kjaer@skolekom.dk

Peter Krüger 74 53 39 43
 21 20 16 12
Mail: amazon@bbsyd.dk

Foreningens bestyrelse
Preben Nielsen 74 61 80 70
 22 31 24 31

Peter Krüger  74 53 39 43
 21 20 16 12

Kaj Olesen  74 52 81 53
 29 70 81 53

Allan Kjærgaard  23 73 10 93

Erling Rostermund  40 45 41 69

Martin Skov  74 82 22 10

Jens M. Madsen  74 82 11 20
 23 38 81 56

Bent Olsen 74 54 18 15

Michael Røge

Lars Røge

Forside
Fiskeri efter signalkrebs

Billede
Robert Horup

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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Rådhuscentret 25
6500 Vojens 
Tlf.  74 54 11 07
 74 59 12 16 

Åbningstider: 
Mandag-fredag 10.00-17.30
Lørdag  10.00-13.00
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Frank Uhlmann beretter om en spæn-
dende dag ved Fladså, hvor han fange-
de en laks. Denne laks havde en snylter 
på siden, en flodlampret. På billedet ses 
tydeligt lampretten samt det mærke, den 
har efterladt sig på laksens side. På vej 
tilbage til bilen fik han så et fint billede 
af en af Fladså-hedens store hugorme. 
»Det var igen en spændende og dejlig 
dag på heden«, fortæller en glad Frank.

Laks, snylter og hugorm
Af Frank Uhlmann

Om lampreter kan bl.a. nævnes, at flod-
lampret lever som voksent individ i havet 
som ådselæder eller ved at suge sig fast 
på andre fisk og æde af dem. Bunddyr, 
f.eks. orme, kan dog også udgøre en del 
af fødegrundlaget. 

Kilde: mst.dk/natur-vand/natur/artsleksi-
kon/fisk/flodlampret/
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For nogle år siden blev jeg spurgt af  
Peter J. Schmidt (Firma P. J. Schmidt 
A/S) om jeg var interesseret i en streg-
tegning udført af tidligere formand gen-
nem 25 år for Vojens Sportsfiskerfor-
ening »Otfrid Petersen« med motiv af en 
Stalling til ophængning i Æ Bindstouw. 
Tegningen var forsynet med datoen 20. 
august 1994. 

Stregtegningen, der var blevet bearbej-
det på P. J. Schmidts trykkeri i A1 stør-
relse, var dedikeret til tidligere bogtryk-
ker og direktør Ludvig O. Schmidt og 
havde været en del af dødsboet hos 
førnævnte, hvorefter sønnen Peter J. 
Schmidt nu forærede foreningen denne 
stregtegning med motivet af »Stallin-
gen«.

Det skulle ikke undre mig, om Otfrid har 
handlet sig til en billig pris for trykning af 
en mindre serie hos Ludvig O. Schmidt, 
mod at give »Ludde« den dedikerede 
første udgave af »Stallingen«.
 
»Stallingen« hænger i Æ Bindstouw, 
hvor vi også har andre lækkerbiskener, 
som f.eks. Svend Saabyes stregteg-
ning fra hans yndlings-å Nørreåen med  
motiv fra »Left hand only« svinget samt 
6 andre tryk og et oliemaleri af samme 
kunstner. Svend Saabye og Otfrid var 
gamle venner.

Fredag den 15.06. til en sammenkomst 
kom Peter J. Schmidt endnu en gang 
hen til mig med en plasticpose, denne 

gang indeholdende en original æske 
med et ca. 60 år gammelt fiskehjul.

Et BMV fastspolehjul model F, bronze-
farvet uden en skramme, med påspolet 
0,25 nylonline, ekstra spole og diverse 
småfittings, 2 stk. originale brugsanvis-
ninger med tegning og fortegnelse af de 
»ædlere dele«, vægt 315 gram, ca. år-
gang ’56-’57, fremstillet på Als.

Efter opslag på internettet, har jeg fun-
det frem til, at dette BMV fastspolehjul 
model F blev fremstillet på maskinfa-
brikken Brdr. Müller, Vollerup på Als i 
årene 1956-1957. Maskinfabrikken var 
underleverandør af ventiler til Danfoss.

Donationen bliver anbragt i vores dertil 
anskaffede glasvitrineskab, hvor andet 
»arvegods« bliver opbevaret bag lås 
og slå. Gennem årene har vi forøg-et 
den fine samling, primært når enker-
ne og pårørende til afdøde sportsfi-
skere, har ringet og spurgt om jeg ville 
afhente gammelt gemt fiskegrej, fine 
fastspolehjul, fluefiskehjul, splitcane- 
stænger, kilotunge massive østtyske 
12 fods glasfiberstænger, fint endegrej 
– mærkværdigheder i form af hjemme-
gjort endegrej og andre spændende un-
derligheder. 

Foreningen ejer et rimeligt bredt antal af 
fagbøger, undervisningsbøger, gamle fi-
skemagasiner – ikke mindst dedikerede 
førsteudgaver af »lækkerbiskener«, af 
nye som gamle forfattere.

Donation af fiskehjul  –  
og andre samleobjekter
Af Finn Uldahl
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Sønderjysk Sportsfiskerforening – Æ 
Bindstouw – takker mange gange til Pe-
ter for det over 60 år gamle meget vel-

holdte BMV fastspolehjul, der endnu er 
fuldt funktionsdygtigt.

BMV fastspolehjul. Foto: Christian Marek.
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Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

www.davidsen.as

9

Arnum EL-Service
Vestergade 30 - Arnum - 6510 Gram
Vi træffes døgnet rundt på tlf. 74 82 63 23

EL-Salg Gram
Kongevej 15 - 6510 Gram
Butik 74 82 63 25 - Elektriker 74 82 63 23

ÅBninGStidEr Arnum
Torsdag-fredag kl. 11.00-16.00

ÅBninGStidEr GrAm
Mandag-fredag kl. 09.30-17.30
Lørdag kl. 09.30-12.30

Efter aftale

• 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

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-12.30
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tHermoruden

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

SikkerhedSfilm · Solfilm
ButikSruder · termoruder

v/Erling Rostermund
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens

Tlf. 40 45 41 69 · erling@omegaglas.dk

Kære medlem

Mod forevisning af gyldigt 
medlemsbevis til 

Sønderjysk Sportsfiskerforening 
ydes der rabat ved køb af 
termoruder eller diverse.

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

             Grill-EXperten 
 

Østergade 28
6500 Vojens
73 54 01 10

Stensbækvej 16 · Arnum · 6510 Gram · Tlf.: 7482 6490 · Fax: 7482 6598
Mail: oc@ottochrestensen.dk · www.ottochrestensen.dk

Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S
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Genudsætning af laks er forbundet med 
lav dødelighed, hvis det bliver udført 
skånsomt, men hvis vandtemperaturen 
er over 18°C, øges risikoen væsentligt 
for at laksen dør ved genudsætning.

Maj 2018 har været den varmeste 
maj måned målt nogensinde i Danmark 
og juni og juli måned fortsatte med eks-
tremt varmt og tørt sommervejr. Den 
varme luft får naturligvis også tempe-
raturen til at stige i vandløbene, og når 
der samtidig ikke tilføres nyt friskt vand 
til åen, er der særlig grund til at være 
ekstra opmærksom, når man fanger og 
genudsætter laks. 

Under normale forhold er catch and 
release-fiskeri forbundet med en høj 
overlevelsesprocent, når fangsten bli-
ver håndteret skånsomt. Men når van-
det stiger til høje temperaturer, opstår 
der en særlig situation, for netop tem-
peraturer over 18°C kan medføre mar-
kant højere dødelighed hos genudsatte 
laks. Lystfiskere, som må og vil hjem-
tage de laks, de fanger, kan udmærket 
fiske i varmt vand. Men er der er tale om 
et fiskeri, hvor man skal, eller har ønske 
om at genudsætte den fangede laks, 
bør man være opmærksom på vand-
temperaturen. Det vil sige, at så længe 
vandtemperaturerne i åerne er så høje, 
bør man ikke fiske målrettet efter laks 
i vores åer, hvis man har hjemtaget en 
laks på kvoten.

dødeligheden stiger markant 
ved temperaturer over 18°C
Vand indeholder mindre opløst ilt ved 
højere temperaturer. For laks og andre 
fiskearter spiller vandtemperaturen en 
afgørende rolle for en række fysiologi-
ske processer. 

Ekstreme vandtemperaturer påvirker 

fisk og gør dem særligt udsat. Desuden 
falder mængden af ilt i vandløbene ved 
højere temperaturer. Vandtemperaturen 
påvirker derfor overlevelsen på genud-
satte laks. Selvom laksen virker frisk 
ved genudsætning, så har undersøgel-
ser vist, at de efterfølgende har en for-
højet dødelighed ved at være fanget og 
genudsat ved høje vandtemperaturer.

anbefalinger til  
skånsomt lystfiskeri
Undgå at stresse og skade fisk unødigt. 
Her er gode råd om, hvordan du skån-
somt fanger, håndterer, genudsætter el-
ler afliver fisk. 

1. Valg af fiskeudstyr 
Vælg den krogmontering, -type og -stør-
relse, som er mest skånsom. Vælg fi-
skestang, hjul, krog og linetykkelse, 
som matcher den art og fiskestørrelse, 
du fisker efter.

2. Fangst, landing og håndtering 
Vælg en fisketeknik, som forebygger 
dyb krogning og gør afkrogning under 
vand mulig. Minimér fight-tiden. Hånd-
land fisken, eller brug gumminet. Undgå 
unødig berøring af fisken, og beskyt 
fiskens slimlag. Brug krogløser. Hånd-
ter, mål, vej og fotografer så vidt mulig 
fisken i/under vand. Understøt fiskens 
bug, hvis det er nødvendigt at løfte den 
fri af vandet. Ved genudsætning – hjælp 
fisken på vej. Opbevar levende fisk 
skånsomt.

3. Catch & release 
Du bør undgå Catch & Release, dvs. 
fiskeri hvor fangsten hovedsageligt bli-
ver genudsat, når: Vandtemperaturen er 
høj. Fiskeriet foregår i fiskenes gydepe-

temperaturen påvirker laksene
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riode, eller hvis arten er fredet. De fan-
gede fisk har tegn på dykkersyge, f.eks. 
udstående øjne, udspilet mave, synlig 
mavesæk i munden eller synlige tarme 
ved gattet. Der er forøget risiko for, at 
den genudsatte fisk bliver ædt af andre 
dyr (fisk, fugle og pattedyr). Det er frost-
vejr, og det er nødvendigt at tage fisken 
op af vandet, inden den bliver genudsat.

4. Aflivning af fisk
Afliv fisken hurtigt, effektivt og skån-
somt.

1. Valg af fiskeudstyr
Vælg agn og krogmontering som er 
mest skånsom og minimerer dødelig-
heden, hvis fisken bliver genudsat.

Brug metoder, hvor du kan afkroge og 
håndtere fisken under vand og samtidig 
minimere håndteringstiden. Det øger 
overlevelsen og er derfor vigtig, hvis fi-
sken skal genudsættes. 

Pas på med små agn til store fisk. 
Mindre agn sluges ofte lettere end stør-
re agn – et aspekt, hvor forholdet mel-
lem agnens størrelse og fiskens stør-
relse selvfølgelig spiller ind. Brug derfor 
ikke de mindste agn til målrettet catch 
& release fiskeri, hvis ikke der samti-
dig anvendes en metode, hvor krogen 
er monteret på en måde, som muliggør 
skånsom afkrogning. 

Det er bedst at anvende kroge og 
krogmonteringer, der er nemme at af-
kroge, minimerer krogsårets størrelse 
og gør det nemt at afklippe line eller 
krog, hvis det er nødvendigt. Her er det 
en fordel, at krogen er monteret direkte 
på et stykke line. Det gør det nemt at 
komme til krogen og eventuelt afkroge 
under vand med en krogløser eller af-
klippe linen, hvis det er nødvendigt. 

Anvend krogtyper og montager, der 

er tilpasset til arten og fiskeriet. Herun-
der er nævnt eksempler på kroge, der 
bidrager til at minimere skader og øge 
overlevelsen af genudsatte fisk. Kroge 
uden modhager sikrer hurtigere og let-
tere afkrogning. Anvend evt. kroge med 
modhager, hvor modhagen er klemt 
ned. Mindre kroge frem for større kro-
ge betyder mindre krogsår og gør det  
nemmere at få en krogløser (discorger) 
ind til krogen. Krogløserens størrelse af-
hænger af krogens størrelse og jo min-
dre krogløser, desto jo lettere bliver det 
at få krogløseren ind i munden og fore-
tage afkrogningen hurtigt og skånsomt 
under vand. 

Mindre kroge anbefales dog kun, når 
det indebærer, at agnen ikke sluges 
dybere end samme agn med en større 
krog. Når man fisker med naturlig agn, 
hvor fisken kan sluge agnen. Brug af 
én enkelt krog frem for to/flere kroge 
af samme størrelse i samme agn. Det 
medvirker til kort håndteringstid. An-
vend kroge, der med tiden kan ruste, 
hvis linen bliver klippet eller sprænger. 

Modhageløse kroge reducerer hånd-
teringstiden for alle agntyper f.eks. spin-
nere, woblere, blink og jigs. Der findes 
dog ikke ret mange af den slags agn, 
som er monteret med modhageløse kro-
ge, så her må man selv bøje modhagen 
ned med en tang.

2. Fangst, landing og håndtering
Vælg en fisketeknik, som forebygger 
dybe krogninger og muliggør afkrogning 
under vand. 

Den teknik, du vælger, skal sigte mod, 
at fisken bliver kroget i munden og ikke i 
gæller, svælg eller mave. Teknikker, der 
involverer løsline, hvor fisken lettere kan 
sluge agnen, medfører oftere krogning i 
gæller, svælg og mave. 

Den mest skånsomme krogning sker, 
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hvis fisken bliver kroget med det sam-
me, og der samtidig bliver fisket med 
helt stram line, uden at give fisken frili-
ne, idet den hugger. Hurtige modhug gi-
ver færre dybe krogninger. 

Minimér fight-tiden. Når fisken er kro-
get, er det mest skånsomt for fisken, 
hvis du fighter (haler den ind) og afkro-
ger den, så snart den er klar til at blive 
håndteret. Det er vigtigt, at fisken ikke 
bliver stresset unødigt, men samtidig er 
så rolig, at afkrogning og håndtering kan 
ske hurtigt uden følgeskader på fisk.

Håndland fisken eller brug gumminet. 
Det er skånsomt at håndlande fisken, 
men husk at gøre hænderne våde først. 
Klem ikke fisken, og undgå at berøre 
øjne og gæller. 

Du kan også anvende et net til at 
lande fisken – helst gumminet eller knu-
deløst net. Fangstnettet skal passe i 
størrelse til de fisk, som du fisker efter. 
En Lip-grip-tang kan bidrage til skån-
som håndtering, hvis du afkroger fisken 
i vandet. Vær dog opmærksom på, at 
metoden kan medføre mundskader hos 
nogle fiskearter. Brug ikke gaf/fangst-
krog til landing af fisk, som du vil gen-
udsætte. 

Undgå unødig berøring af fisken, og 
beskyt fiskens slimlag. Fisk, der skal 
genudsættes, skal så vidt muligt blive i 
vandet for at beskytte slimlaget og gæl-
ler. Er det nødvendigt at tage fisken ud 
af vandet, så undgå, at fisken ligger på 
sten, jord, græs, i bunden af båden eller 
andet, mens den bliver afkroget. 

Afkrogning ude af vandet sker bedst 
på en våd afkrogningsmåtte, som skå-
ner slimlaget.

Brug krogløser! Medbring altid et 
redskab til at afkroge, så du hurtigt og 
effektivt kan afkroge fisk, som skal gen-
udsættes. Gode krogløseredskaber er 
tang (peang), krogløser (disgorger) og 

saks/bidetang i tilfælde af, at du skal 
klippe linen eller krogen. Ved krognin-
ger, hvor krogen er synlig og nem at 
komme til, kan du anvende fingrene. 
Sidder den lidt mere fast, kan du anven-
de en tang. Ved dybe krogninger f.eks. 
i midten af munden, svælg eller mave, 
anvendes en krogløser (discorger). Er 
det umuligt at anvende en krogløser, 
hvis krogen sidder dybt begravet i ma-
ven eller i gæller, klippes krogen af.

Håndter, mål, vej og fotografer så 
vidt muligt fisken i/under vand
Skal du genudsætte en fisk, skal du 
undgå at få den over vandet. Det er der-
for mest skånsomt at måle og fotogra-
fere fisken, mens den er i vandet. Vej 
kun fisken, hvis det er absolut nødven-
digt, og brug i så fald en våd vejesæk/
vejeslynge. 

Understøt fiskens bug, hvis det er 
nødvendigt at løfte den fri af vandet I de 
tilfælde hvor det er nødvendigt at tage 
fisken ud af vandet, f.eks. for at afkroge 
den, er det mest skånsomt, hvis du un-
derstøtter fiskens bug. Løft den ikke op 
i halen. 

Ved genudsætning – hjælp fisken på 
vej. Observér fisken i vandet, og gen-
udsæt den, så snart den er kommet 
til kræfter og selv begynder at kunne 
svømme væk. 

Hvis fisken er udmattet, kan du hjæl-
pe fisken ved at holde den op mod vand-
strømmen, så vandet løber igennem 
munden og ilter gællerne. I stillestående 
vand kan du med fordel forsigtigt bevæ-
ge fisken rundt i ottetaller med hovedet 
fremad – og ikke frem og tilbage.

Opbevar levende fisk skånsomt 
Er der brug for at opbevare fisken leven-
de, f.eks. i et bassin, kar eller keepnet, 
så sørg for at: 
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• fisken har tilstrækkelig med plads, og 
der er god dybde
• vandkvalitet, ilt og temperatur svarer til 
det miljø, fisken blev fanget i
• sørg for at opbevaringstiden bliver så 
kort som muligt

3. Catch & Release-fiskeri
Fisk har størst chance for at overleve, 
hvis de hurtigt og skånsomt bliver af-
kroget under vand. Dertil har valg af 
fiskegrej, metoder, håndterings- og af-
krogningsteknik- samt miljø, herunder 
vandtemperatur, også betydning. Des-
uden er der en række andre forhold, du 
som lystfisker skal tage hensyn til. 

Ved målrettet Catch & Release fiskeri 
bør du undgå at fiske når: Vandtempera-
turen er høj. Fiskeriet foregår i fiskenes 
gydeperiode, eller hvis arten er fredet. 
De fangede fisk har tegn på dykkersyge, 

f.eks. udstående øjne, udspilet mave, 
synlig mavesæk i munden eller synlige 
tarme ved gattet. Der er forøget risiko 
for, at den genudsatte fisk bliver ædt af 
andre dyr (fisk, fugle og pattedyr). Det 
er frostvejr, og det er nødvendigt at ta-
ge fisken ud af vandet, inden den bliver 
genudsat.
  
4. Aflivning af fisk
Afliv fisken hurtigt og effektivt. Det at 
fange og spise fisk er en naturlig del 
af det at fiske. Når du ønsker at hjem-
tage en fanget fisk, så bør du aflive den 
umiddelbart efter, at den er landet, og 
det bør foregå så hurtigt som muligt. Du 
kan aflive fisken ved et bedøvende el-
ler dræbende slag i hovedet/nakken, og 
efterfølgende lade fisken afbløde ved at 
overskære strube eller gæller.

Modelfoto.
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... 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

Vojens Boghandel
Rådhuscentret 23 · 6500 Vojens

Tlf. 27117955 · vojensbog@outlook.dk

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

•	Handel	med	nyere	
	 brugte	biler

•	Topprofessionelt	
	 autoværksted

•	Reparation	af	
	 alle	bilmærker

•	Skadecenter	med	
	 gratis	lånebil

www.auto-gaarden.dk

Industrivej 68 · 6760 Ribe
Tlf. 76 88 98 88 · Fax 76 88 98 87 · mail@ribejagtogfiskeri.dk
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Gennem de sidste år har vi gentagne 
gange hørt og skrevet om signalkrebs 
i vores åer. Disse signalkrebs bliver på 
sigt et problem for åerne, idet de æder 
vegetationen i åen, de udhuler brinker-
ne, så de skrider sammen og de er bæ-
rer af en krebsepest, der dræber vores 
almindelige danske flodkrebs.

Et af vores medlemmer, Robert Horup, 
har flere gange været af sted efter sig-
nalkrebsene i Gram Å. Han fortæller om 
en voldsom fremgang af signalkrebsene 
år for år og opfordrer os alle sammen til 
at komme af sted og fange dem. 

»Det er faktisk et hyggeligt fiskeri efter 
signalkrebs«, fortæller Robert. »Og så 
smager de faktisk godt«, tilføjer han.

(Måske har vi her opskriften på et dansk 
krebsegilde á lá de berømte svenske 
ditto, hvor krebsene skylles ned med 
masser af snaps /red.).

Robert fortæller om to andre, der var af-
sted i juni måned i Gram Å efter signal-
krebs. De fangede 150 signalkrebs  på 4 
timer med 5-6 krebsebrikker.

Signalkrebs

Så er der serveret. Robert med mange krebs.
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Signalkrebsebrik.

Stig og Torben fisker efter signalkrebs.

Signalkrebs fangst.
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Den 20. maj 2018 afholdt Sønderjysk 
Sportsfiskerforening Lystfiskeriets Dag 
ved foreningens egen sø, Dyringkær 
Put & Take sø, lidt uden for Haderslev. I 
løbet af dagen var der 82 håbefulde lyst-
fiskere forbi for at fiske i søen, og alle 
havde en fantastisk dag. Deltagere i alle 
aldre fiskede på livet løs og mange prø-
vede at fange fisk. 

Der var prominent besøg af Minister 
for ligestilling, nordisk samarbejde og 
fiskeri, Eva Kjer Hansen, som deltog 
sammen med sin datter, der var heldig 
at fange en fin regnbueørred. 

Vejret viste sig fra den gode side al-
lerede fra morgenstunden. Allerede en 
time før starttidspunktet mødte de første 
lystfiskere op. Det flotte vejr var også 
med til at gøre dagen til en god oplevel-
se. Der var præmie til alle børn i form af 
endegrej til at fiske med og til afslutning 
hjemmebag ved klubhuset.

Lystfiskeriets Dag

Ny bro over Selskærbæk i Nørreåen 
opstrøms teltpladsen. Broen er lavet af 
Martin Skov, Michael Nielsen, Henrik 
Geleff og Niels Nørregaard Petersen. 

ny bro

Foto: Niels Nørregaard Petersen.

Lystfisker nr. 52
5. november 2018

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk 

Sportsfisker Forening 
og følg os derinde for nyheder 

og meget andet



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.

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 



Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!

Forsendelsesadresse: Sønderjysk Sportsfiskerforening · Nørbyvej 8 · DK-6200 Aabenraa


