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Formanden har ordet

Efteråret er over os, og når dette nr. Lystfisker når frem til jer med-
lemmer er fiskeåret 2018 næsten forbi.

Det har været et år som vil blive husket for den meget tørre sommer 
med næsten ingen nedbør og hermed meget lav vandføring i vores 
vandløb.

Den længe ventede bækørredundersøgelse fra Nørre Å om Bækør-
redbestanden og lystfiskeriets betydning i Nørreå 2009-2012 er 
kommet. Se mere andet sted i dette blad – spændende læsning. Det 
har påvirket fiskeriet – især i de vestvendte vandløb – hvor opgangs-
fiskene i Ribe Å har stået og ventet på den forkerte side at Ribe By.

De ihærdige og måske heldige har dog fået fine fangster. Laksefang-
sterne har lidt samme skæbne, og det betyder, at der er hjemtaget 
75 laks ud af 195 som Ribe Å havde fået kvote på i 2018. 

Det må sende et signal til Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune om, 
at opgangsforholdene omkring Ribe By ikke er optimale, når Vester 
Å Konsortiet, ud af den totale fangst af laks i Ribe Å Systemet på 
530 laks, kan fange 406 laks. Det svarer til ca. 76% af alle fangster 
i 2018.

Det bør give stof til eftertanke ved Naturstyrelsen og Esbjerg Kom-
mune. Samarbejdsudvalget arbejder på at forbedre forholdene, hå-
ber det lykkes med tiden.

De østvendte vandløb lukkede for fiskeri den 15. november, så nu 
skal der findes alternative steder at fiske. Heldigvis er der mulighe-
der for fint geddefiskeri i vores søer – både Haderslev Dam og Slivsø 
byder på spændende fiskeri efter sømkasser, så fat fiskestangen og 
ud og prøve lykken. 

Husk der er åbent for medlemsfiskeri i Dyringkær Put and Take i pe-
rioden fra 1. november til der åbnes for kortsalg igen til foråret. Klub-
aftnerne er startet igen, mød op og deltag – der er hygge, kaffe på 
kanden og måske lidt hjemmebag.

Der er løbende forskellige aktiviteter i løbet af vinteren – følg med på 
vores hjemmeside på forsiden eller under aktiviteter.   

Knæk og Bræk
Preben Nielsen, Formand

nr. 52 · 13. årgang
december 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

Martin Skov  74 82 22 10

Bent Olsen 74 54 18 15

Michael Røge 60 48 96 62

Lars Røge 25 36 71 51

Forside
William Jensen

Billede
Finn Uldahl

Gengivelse tilladt med kildeangivelse



4

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

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

      

 

 

       

 

 

   

 

 

    

    

 

 

  

     

 

 

     
  

 

   

 

 

    

   

 

 

   

 

 

    

   

 

 

    
     

  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      

 

 

       

 

 

   

 

 

    
    

 

 

  
     

 

 

     
  

 
   

 

 

    
   

 

 

   

 

 

    
   

 

 

    
     

  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

ANDERSEN AUTOMOBILER A/S

RIBEVEJ 43 · SKRYDSTRUP · 6500 VOJENS · WWW.OPELVOJENS.DK · TLF. 74 54 20 05 

Anderse Automobiler A/S .................................................................................................................................................. 7454 2005
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Mandag den 16. april 2019, afholdes 
premierefiskeri i de vestvendte åer. Tra-
ditionen tro serveres der rundstykker og 
kaffe i klubhuset i Gram fra kl. 07.00 og 
til middag kan man mødes i klubhuset 
og spise sin madpakke.

Mandag den 30. juli 2018 blev Horns-
gårdbæk ramt af en gylleforurening. 
Den løber gennem Gram Storskov mod 
syd og munder ud i Gram Å, der så løber 
mod vest og ud i Ribe Å systemet. 

Gylleudslippet vurderes til et sted mel-
lem 20 og 60 tons som dermed kunne 
have været fatalt for hele det vestlige 
Ribe Å system. Uheldet skete, da land-
manden var ved at pumpe gylle fra sin 
svinestald ud i gylletanken. Et spæn-
debånd omkring et rør sprang og gyl-
len fossede ud bag gården. Fra klok-
ken 8.30 arbejdede både landmanden, 
Gram Frivillige Brandværn og to slam-
sugere på at inddæmme forureningen 
og samle den op. 

Der er efterfølgende konstateret en del 
døde fisk på begge sider af den røde 
bro. Der er ikke tvivl om at der kommer 
til at mangle yngel, 1års og smolt fra 
bækken de næste år. 

Der er elfisket på strækning efter uhel-
det og der er på nuværende tidspunkt 
meget lidt dyreliv og fisk på den berørte 
strækning.  

Den 13. oktober 2018 er der udsat 
30.000 stk. ½års laks i Ribe Å System, 
med en gennemsnits vægt på 4,6 gram 
pr. stk. hvilket svare til ca. 120 kg fisk. 
Prisen for udsætningsfiskene beløber 
sig til 156.000,00 inkl. moms. 

Premiere i de 
vestvendte åer

Gylleforurening af 
hornsgårdbæk

Udsætning af 
lakseyngel

Sønderjysk Sportsfiskerforening starter 
den nye sæson med premieredagen i 
Hoptrup Å søndag den 20. januar 2019. 
Der går det løs for medlemmer af Søn-
derjysk Sportsfiskerforening. 

Der er gode chancer for at få en regn-
bueørred 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 morgen-
kaffe i Modelflyverklubbens klubhus kl. 
8.00, som foreningen igen i år har fået 
lov at låne. Her går snakken villig indtil 
solen står op og fiskeriet kan starte. Kl. 
14.00 er der kaffe og hjemmebagt kage 
til dem der har lyst.

Sæsonpremiere 
i hoptrup Å 
og Slivsø

Lystfisker nr. 53
5. februar 2019
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Over flere år har der været lavet en stor 
undersøgelse af bækørredbestanden i 
Nørreåen. Rapporten er nu endelig fær-
dig og kan læses i dens fulde længde på 
denne adresse: 

www.aqua.dtu.dk/Om_DTU_Aqua/Pub-
likationer/Forskningsrapporter/Forsk-
ningsrapporter_siden_2008

OBS: Et direkte link findes på www.syd-
fisk.dk

Resumé og konklusion
I 2009-2012 blev bækørredbestanden 
undersøgt på en 6,5 km lang strækning 
i Nørreå i Ribe Å-systemet. Formålet 
med undersøgelsen var, at vurdere be-
tydning af lystfiskeriet for bækørredbe-
standen. Sekundært var målet at belyse 
bestandsdynamikken og andre faktorer 
af betydning for bestanden. 

Undersøgelsesstrækningen blev elek-
trofisket hvert år i forsommeren 2009-
2012 og i 2011-2012 også i efteråret. 
Ved befiskningerne i forsommeren 
2010-2012 blev alle fangede ørreder 
≥ 13 cm mærket med PIT mærker. Der 
blev indsamlet oplysninger om lyst-
fiskeriets fangster og fiskeriindsats i 
2010-2012. I denne periode var fiskeriet 
lukket på ca. halvdelen af undersøgel-

Bækørredbestanden og lystfiskeriets 
betydning i nørreå 2009-2012
dtU aqua-rapport nr. 327-2018 
Af Stig Pedersen, Henrik Dalby Ravn, Anders Koed, Finn Sivebæk, Kim Aarestrup 
og Niels Jepsen

Nørreåens flotte vandranunkler. Billede fra rapporten.
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sesstrækningen og åbent på den anden 
halvdel, hvor der i 2011-2012 blev fisket 
minimum fire timer pr. uge.

Den samlede ørredbestand steg i løbet 
af undersøgelsesperioden fra 14 til 37 
ørred pr. 100 m vandløb, og bestanden 
af ørred ≥ 30 cm fra 0,3 til 3,1 ørred pr. 
100 m vandløb, med de højeste tæthe-
der om efteråret.

Hovedparten af ørrederne, der blev 
genfanget på undersøgelsesstræknin-
gen, flyttede sig mellem befiskningerne, 
men generelt kun over korte distancer: 
gennemsnitligt 32 m over sommeren 
og 373 m over et helt år, men med en 
maksimal registreret bevægelse på 5,4 
km. Der blev registreret en minimums-
udvandring fra undersøgelsesstræknin-
gen på 9,1% af alle mærkede ørreder i 
2010.

Lystfiskeriet fangede i 2011-2012 fra 
maj/juni til oktober årligt mellem 6,3-
14,1% af ørredbestanden ≥ 30 cm, men 
da hovedparten af fangsten blev gen-
udsat, var fiskeriet kun ansvarlig for en 
årlig dødelighed på 3,5-6,3%, under for-
udsætning af at de genudsatte fisk over-
levede.

Fiskeriet var meget størrelsesselektivt 
med forholdsvis flere fangster af større 
ørreder. Fangsterne af ørred ≥ 30 cm 
varierede mellem de enkelte fiskedage 
med mange dage uden fangst, dage 
med fangst af en - to ørreder og én dag 
med fangst af syv ørreder, svarende til 
18% af den aktuelle bestand ≥ 30 cm 
på daværende tidspunkt. Fangsten pr. 
time, der blev fisket, var uafhængig af 
bestandens størrelse og gennemsnitligt 
blev der fanget én ørred ≥ 30 cm for hver 
8,5 timers fiskeri.

Minimumsoverlevelsen for ørred ≥ 30 
cm var ca. 61% i perioden fra maj/juni til 
oktober og ca. 25% mellem oktober og 
maj/juni. For ørred i størrelsen 13-29 cm 
var overlevelsen en smule lavere.

Der blev registreret en betydelig præda-
tion fra skarv. På rastepladser for skarv 
blev der genfundet 12,2% af de mær-
kede ørreder, hvoraf langt de fleste blev 
fundet på én rasteplads ca. 10 km fra 
undersøgelsesområdet, men med fund 
op til 120 km fra undersøgelsesstræk-
ningen. Skarven præderede fortrinsvis 
ørreder større end 25 cm.

Undersøgelsen konkluderer, at lystfi-
skeriet ikke var en vigtig faktor for be-
standens størrelse i Nørreå, men at det 
potentielt kunne have medført en be-
tydelig dødelighed. Generelt er rekrut-
teringen af yngre fisk på nogenlunde 
samme niveau som tilsvarende vandløb 
og burde ikke være begrænsende for en 
god bækørredbestand. Den mest sand-
synlige faktor, der var begrænsende for 
bestanden var høj dødelighed, der vur-
deres overvejende at kunne henføres 
til prædation og muligvis også i forbin-
delse med gydning.

Opmåling af fangst under elfiskeriet i Nørreå. 
Billede fra rapporten.
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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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Sønderjysk Sportsfiskerforening afholdt 
søndag den 12. august 2018, fiskekon-
kurrence i Fuglesøen i Vojens for skole-
børn i Vojens, Haderslev og Gram. 

De første mødte frem over en time før 
konkurrencestart for at sikre sig favorit-
pladsen. Vejret viste sig fra den gode si-
de med solskin et par enkelte regnbyger 
og en svag vind. 

Der var 14 deltagende børn og de-
res forældre. Alt i alt var der cirka 25-30 
børn og forældre, som alle sammen del-
tog i det spændende fiskeri. 

Fiskene var desværre ikke helt så 
bidevillige som man kunne ønske sig, 
men der blev da fanget fisk og alle hyg-
gede sig ved søen. 

Der var præmier til største fisk, som 
blev fanget af Alexander Faulknea. Han 
fangede en brasen på 50 cm. Desuden 
var der præmie til flest fangede fisk fisk, 
som blev vundet af Markus Christensen, 
der havde fanget 8 fisk.

Alle deltagende børn fik en lille præ-
mie med hjem i form af et selvvalgt en-
degrej.

Fuglsø fiskekonkurrence 2018

Fotos Finn Uldahl
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Som det fremgår af nedenstående så har Sønderjysk Sportsfiskerforening følgende 
kontingenttyper. Det betyder at alle nuværende medlemmer fortsætter på deres nu-
værende kontingenttype. Såfremt der er medlemmer som ønsker at ændre deres 
kontingenttype skal de sende en mail til: preben.n@stofanet.dk eller ringe på 30 
85 11 01 med oplysning om deres nuværende kontingenttype og hvilken type de vil 
ændres til.

Kontingentsatser 2019

Junior Ikke fyldt 18 år Kr. 290,00

Ungdom 18 til 25 år Kr. 600,00

Senior 26 år og op Kr. 830,00

Familie 1 En senior og alle hjemmeboende børn under 18 år på adressen Kr. 930,00

Familie 2 Alle hjemmeboende på adressen Kr. 1.120,00

Passiv A Kun foreningsblad – intet fiskeri Kr. 120,00

Passiv B Medlem af DSF, foreningsblad samt Put & Take Kr. 520,00

Priser på kontingent 2019
Danske medlemmer

Der afholdes generalforsamling i Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram.

I henhold til vedtægterne § 6.4. indkaldes til ordinær generalforsamling  
via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og pr. mail til dem, 

der har oplyst mailadresse til Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsregister. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal sendes til et bestyrelsesmedlem senest den 15. januar.

Bestyrelsen

Generalforsamling 
onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30
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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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Sæsonen i åerne 2018 vil blive husket 
som en meget svær sæson ovenpå ju-
belsæsonen 2017, hvor mange rekorder 
blev slået i Ribe Å systemet.      

Ligeså meget vand vi havde i 2017, 
ligeså lidt vand havde vi i 2018. Hede- 
bølge i flere måneder, laksestop pga  
høje vandtemperaturer, mange skarv 
i hele åsystemet allerede fra april må- 
ned og meget lidt nedbør, selv hen i 
september og oktober, gjorde fiskeriet 
svært.     

Vores laksekvoter blev ikke opfisket 
i år. Faktisk var der ved sæsonens af-

slutning stadig både store og små laks 
tilbage på Sønderjysk Sportsfisker For-
enings kvote. Der var stadig 21 laks un-
der 75 cm tilbage på den lille kvote og 
8 laks over 75 cm tilbage på den store 
kvote. Det på trods endte sæsonen med 
ganske pæne fangster til foreningens 
medlemmer.  

Årets største laks blev fanget i maj 
måned på vores fiskevand i Fladså. 
Wolf  M. Hempler fik en stor flot laks på 
hele 110 cm og 13,6 kg den 5. maj. Så 
vidt vides, er det den største laks i hele 
åsystemet i mange år.

en svær sæson er nu slut
Af Niels Ole Kjær

Samlede FanGSter

Wolf  M. Hempler med den 
flotte laks på 110 cm og 13,6 kg. 
Privatfoto

laks havørred Bækørred Stalling
Fanget 23 stk. 61 stk. 109 stk. 2 stk.

Hjemtaget 10 stk. 43 stk. 3 stk. 0 stk.

Genudsat 13 stk. 18 stk. 106 stk. 2 stk.



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


