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FORMANDEN HAR ORDET

Håber alle kom godt ind i det nye år uden alt for mange skrammer 
på sjæl og krop.

Sønderjysk Sportsfiskerforening har taget hul på den nye sæson 
søndag den 20. januar 2019 med vores sædvanlige sæsonpremiere 
ved Slivsø og Hoptrup Å. 

Dagen startede med rundstykker og kaffe med tilbehør i små glas fra 
Bornholm leveret af en hårdt presset Allan Kjærgaard; et fint indslag 
som faldt i alles smag. 

Trods en flot klar frostdag var fremmødet ikke stort, men de tilste-
deværende hyggede sig. Fangster blev det ikke til, selv om der blev 
gjort ihærdige forsøg på at overliste fiskene. 

Det er dog en fast skare af medlemmer som møder op denne mor-
gen, år efter år. Det kølige vejr var medvirkende til at flere blev sid-
dende i det lune klubhus for at nyde kaffen nogle timer, inden fiske-
stangen blev fundet frem. Vandet i Slivsø og Hoptrup Å var meget 
klart, og det var svært at færdes langs søen og åen uden at skræm-
me fiskene. 

Husk der afholdes generalforsamling i Æ-Fiskehus i Gram ons-
dag den 20 marts kl. 19.30 – mød op og deltag i generalforsam-
lingen og gør din indflydelse gældende. 

Vi kan som forening blive lidt presset på vores fiskevand de næste 
år. Der arbejdes med et vådprojekt, et område i Nørreåen fra Slevad 
bro og nedstrøms til Vrå bro, samt et lille stykke ind i Jels Å – (se 
mere andet sted i dette blad). 

Haderslev Kommune arbejder på at give lov til et Vikingecenter i Dy-
ringkær-området, men vi kender endnu ikke den nøjagtige placering 
og om det får betydning vores tilstedeværelse ved Dyringkær Put & 
Take Sø.    

I resten af februar og indtil slutningen af marts måned er der stadig 
klubaftener. Mød gerne op. Der fortælles mange gode historier om 
årets fiskeri og oplevelser langs vores fiskevande og her kan knyttes 
bekendtskaber med andre som har lystfiskeri som fritidsinteresse.      

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand  

Nr. 53 · 14. årgang
Februar 2019

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
Gram Å

Billede
Robert Horup

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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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
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Vintersyslerne lakker mod enden i klub-
huset i Gram. Generalforsamling i marts 
og en spændende laksepremiere i april 
nærmer sig hastigt.

Gennem hele vinteren har der været 
stor aktivitet i klubhuset i Gram. Fluebin-
ding, foredrag og ikke mindst masser af 
fiskesnak om tidligere sæsoner og den 
kommende sæson, der lurer lige om 
hjørnet. Hvad bringer den nye sæson? 
Får jeg den store fisk i år? Ser jeg igen 
kronhjorten og isfuglen? Skal jeg have 
ny fiskestang eller hjul? Ja der er mange 
tanker og overvejelser at gøre.

En af vinterens vigtige begivenheder fin-
der sted i marts. Den årlige generalfor-
samling i Sønderjysk Sportsfisker For-
ening i klubhuset i Gram.

Kom og hør nyt om foreningen, vand-
pleje, fangster, fremtidsscenarier og 
ikke mindst – kom og gør din stemme 
gældende. Eller endnu bedre, stil op 
som bestyrelsesmedlem eller supple-
ant, meld dig til vandpleje eller en af 
de mange andre frivillige opgaver, som 

foreningen ikke kan undvære hjælpere 
til. Se mere om generalforsamlingen an-
detsteds i bladet.

Den 16. april starter laksefiskeriet i de 
vestvendte åer. Sidste år var skuffende 
i forhold til 2017, hvor vores laksekvote 
blev opfisket på få dage. I 2018 var der 
laks til hele sæsonen på kvoten.

Som sædvanlig inviterer foreningen til 
morgenmad og fiskesnak fra kl. 7.00 i 
klubhuset i Gram og giver gerne kaffe 
igen ved middagstid, hvor du kan høre 
om eventuelle fangster. Måske er du 
endda selv heldig og har fanget en fin 
fisk, som du vil fremvise ved klubhuset. 

Kom og vær med til en hyggelig dag.

Aktiviteter
Af Niels Ole Kjær
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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. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2019.       

PÅ VALG ER
u. pkt. 6. formand Preben Nielsen På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 7. best. medlem Peter Krüger På valg. Modtager genvalg. 
   best. medlem Kaj Olesen Ikke på valg.
   best. medlem Michael Røge Ikke på valg.
   best. medlem      Lars Røge     Ikke på valg.
   best. medlem Allan Kjærgaard Ikke på valg.
   best. medlem Martin Skov På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem Bent J Olsen På valg. Modtager ikke genvalg.
   best. medlem Michael Nielsen På valg. Modtager ikke genvalg.

u. pkt. 8 best. suppleant Niels Nørregaard Petersen På valg. Modtager genvalg.
   best. suppleant  Niels Ole Kjær På valg. Modtager ikke genvalg.

u. pkt. 9 revisor   Finn Jess Hansen På valg. Modtager ikke genvalg.
   revisor  Hans Fürst Sørensen Ikke på valg.

u. pkt. 10 revisor suppl. Peter Fürst På valg. Modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

GENERALFORSAMLING 2019
I SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING

Onsdag den. 20. 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 2020
 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
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Forslag
»Følgende medlemmer betaler halvt 
kontingent: Medlemmer af Dyring-
kærgruppen – de medlemmer som 
er fast  tilknyttet med arbejdsopgaver 
i Dyringkær, og medlemmer som er 
fyldt 60 år som har været medlem af 
foreningen i mindst 10 år«.

Begrundelse
Foreningen har siden sin start med 
sammenlægningen af de 3 forenin-
ger, hvert år øget sin kontante for-
mue betragteligt. De medlemmer, 
som har været med til at skabe den-
ne indtjening skal have en bonus for 
det.

Forslagsstiller 
Hans Fürst Sørensen.

Generalforsamling den 20. marts
Æ’ Fiskehus Råstedhøjvej 10, 6510 Gram, kl. 19.30. 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 

Se mere på www.sydfisk.dk

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

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt
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El-fiskeri i Ribe Å Systemet
Af Preben Nielsen

Samarbejdsudvalget elfiskede efter lak- 
semoderfisk i weekenden 1. og 2. de-
cember 2018. Elfiskeriet startede lør-
dag hvor Gelså krydser hovedvej 24 og 
elfiskeriet sluttede ved Staunagerbro. 
Elfiskeriet startede søndag fra Fole 
Dambrug og elfiskeriet sluttede igen ved 
Staunagerbro 

Denne gang fiskede vi kun med én 
elektrodefører midt i båden og med en 
netmand på hver side af elektrodeføren. 
Dette  valgte vi at gøre, for at begrænse 
antallet af hondaskader på de laks DCV 
modtager, samt på de laks der bliver 
tilbage i åen for at gyde naturligt. Lige-
ledes var vi 8 personer mod tidligere 
typisk 5-6 personer – det betyder vi er 

flere til at hjælpe til hvis der er en bro 
der driller eller hvis vi får behov for at få 
en snor på båden over en udfordrende 
strækning. Det skulle gerne gøre det 
mindre slidsomt for os alle, men det be-
tyder også, at vi er nødt til at skiftes til at 
gå på land.

Vi elfisker i samarbejde med Natur-
styrelsen v. Michael Deacon, der skal 
registrere de snæbler vi får opfisket. 
Lørdag fik vi 75 laks i Gelså fra hovedvej 
24 ned til Staunagerbro og søndag fik vi 
24 laks i Fladså fra Fole dambrug til et 
par hundrede meter nedstrøms Harre-
bybro. Det var dejligt at se at laksene ik-
ke havde særlige mange springskader. 
Fiskene er hjemtaget til DCV i Skjern. 

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.

DEADLINE
Lystfisker nr. 54

6. maj 2019
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Alle som har en lystfisker gemt i maven kan 
prøve fiskeriet i Dyringkær Put & Take, ganske 
gratis. Kom og prøv de mange gode oplevel-
ser ved fiskevandet

På dagen er der mulighed for at prøve at  
fiske. Der vil stå en erfaren lystfisker parat 
til at hjælpe dig med at komme i gang. 
Medbring fiskestang – har du ingen så ring 
– vi vil så prøve, om vi kan skaffe en »låne-
fiskestang«.

Arrangementet afholdes ved Dyringkær Put 
& Take Sø. Vi mødes ved søen, Ribe Landevej 
152, 6100 Haderslev (følg skiltene), hvor det 
er muligt at fiske efter regnbueørred, gedde, 
aborre, skalle, brasen, karpe og ål.

Alle er velkomne på Lystfiskeriets Dag, og 
gode oplevelser fylder mest, hvis du deler 
dem med andre. Så tag du bare din bedste 
ven, mor, far, bedstemor eller bedstefar med 
– her kan alle være med.

Lystfiskeriets Dag er et landsdækkende ini-
tiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund, 
hvor alle under kyndig vejledning kan prøve 
kræfter med lystfiskeriets mange facetter. 
Det sker søndag den 19. maj 2019, der er en 
lang række arrangementer over hele landet.

Arrangør: Sønderjysk Sportsfiskerforening, www.sydfisk.dk 

Preben Nielsen, formand, 30 85 11 01, preben.n@stofanet.dk

Fang fisk i Dyringkær Put & Take 
søndag den 19. maj 2019

Lystfiskeriets dag

Læs mere om arrangementet 
og Lystfiskeriets dag på:
www.sportsfiskeren.dk/lystfiskerietsdag 
eller www.sydfisk.dk

Mød op 
mellem kl. 9-13

og få en spændende 

dag og fang mange 

gode oplevelser!
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Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg vil 
etablere et vådområde i Ribe Mølledam, 
der skal give et mere rent vandspejl. Der 
arbejdes med tre løsningsforslag som 
politikerne i Teknik- og Byggeudvalget 
vil kigge nærmere på. Det er den fore-
løbige konklusion på sagen omkring 
grøde i Dagmarsåen og Ribe Mølledam. 
Grøden har gennem mange år været et 
meget diskuteret emne i Ribe. Der sø-
ges en mere permanent løsning på pro-
blemet med grøde i Mølledammen. 

- Hvis man undlader at sænke vand-
standen om sommeren, som det sker 
nu, undgås begroninger. Planterne vil få 
mindre lys, og det vil i sidste ende give 
et mere rent vandspejl. Men det har så 
bare den konsekvens, at der vil komme 
et mere vådt område længere oppe ad 
Østeråen, men det er en god løsning 
for Ribe at hæve vandstanden, da det 
hjælper på den natursvamp, som byen 
er bygget på. Hævet vandstand i Ribe 
Østerå vil blandt andet være til gavn for 
neddriftende snæbelyngel på vej mod 

havet, men vil også have en gavnlig ef-
fekt på fødegrundlaget for hvid stork. 

- Fortsættelse af den hidtidige praksis. 
Hyppigere grødeskæring i Mølledam-
men. Her er det et krav, at det under-
søges nærmere, hvorvidt en sådan 
beslutning vil påvirke Natura 2000-om-
rådet, idet grødeskæring siden starten 
af 00’erne ikke har været en del af drif-
ten af Mølledammen. Mølledammen og 
vandløbet igennem Mølledammen er 
udpeget som Natura 2000-område, og 
vedligeholdes derfor ikke.

- Etablering af et vådområdeprojekt, 
der skønsmæssigt vil omfatte 400 ha 
og påvirke op imod 100 lodsejere. En 
forundersøgelse vil beløbe sig til cirka 
900.000 kroner, der afholdes af staten. 
Projektet omkring forhøjet vandstand 
bygger på frivillighed, og da det vil be-
røre omkring 100 lodsejere, så der kan 
opstå tvivl om alle vil være med. Dette 
vil man forsøge at afdække ved en for-
undersøgelse.

Nyt omkring Ribe By og Ribe Å
Af Preben Nielsen

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk
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www.sydfisk.dk
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lørdag 23. marts 2019 kl. 10.00-15.00

GREJ MARKED

Sønderjysk Sportsfiskerforening afholder Grejmarked 
i klubhuset, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram.

 
Alle nuværende eller tidligere medlemmer som vil 

købe eller sælge fiskegrej er velkommen denne dag. 

Mød op og udnyt muligheden for at lave en god handel. 

Tilmelding ikke nødvendigt.  

Bestyrelsen
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Forundersøgelse af vådområdeprojekt 
ved Nørre åen fra Slevad bro til Vrå bro. 

Vejen og Haderslev kommuner gen-
nemfører i 2018-2019 en forundersø-
gelse, som skal kortlægge muligheder-
ne for at etablere et vådområdeprojekt. 
Projektområdet er på ca. 200 ha. For-
målet med vådområdeordningen er, at 
genskabe naturlige vandforhold og der-
ved mindske udledningen af kvælstof til 
Vadehavet. 

Forundersøgelsen gennemføres i sam-
arbejde med en ekstern rådgiver, og be-
står af en teknisk- og en ejendomsmæs-
sig forundersøgelse. 

Den tekniske forundersøgelse skal be-

skrive de eksisterende forhold, opstille 
scenarier for etablering af mere naturlig 
hydrologi og udtagning/ekstensivering 
af landbrugsdriften samt give et over-
slag over anlægsomkostningerne. 

Den ejendomsmæssige forundersø-
gelse skal beskrive de nuværende 
ejendomsmæssige forhold og afklare 
lodsejernes indstilling til projektets gen-
nemførelse. Forundersøgelse og evt. 
realisering af projektet gennemføres 
med tilskud fra EU’s Landdistriktspro-
gram og Miljø- og Fødevareministeriet. 
Herefter skal der udarbejdes projektfor-
slag, som så skal godkendes og der skal 
samles opbakning ved alle lodsejere om 
tilsagn om at afgive deres jord/engarea-
ler til projektet.  

Nørreåen fra Slevad bro til Vrå bro
Af Preben Nielsen

Status for lakseudsætninger i 2018 i Ri-
be Å: Der er udsat 30.000 stk. ½-års laks 
og 20.000 stk. 1-års laks. De udsatte 
laks er omfattet af mærkningsprogram-
met, som har til formål at dokumentere 
effekten af udsætninger herunder esti-
mere andel af lakseopgang, der er ba-

seret på hhv. udsætnings- og naturligt 
producerede laks. 

Mærkningen af ½-års og 1-års fisk be-
står af en fedtfinneklipning. Det er pla-
nen fremadrettet, at forsætte mærk-
ningen. Det forventes at kunne opfylde 
fiskeplejens udsætningsplan for laks i 
2019. 30.000 stk. ½-års laks og 20.000 
stk. 1-års laks i 2019. Udsætning af 
½-års laks sker den 6. april 2019 og 
20.000 stk. 1-års laks den 12. oktober 
2019. 

Koordinationsgruppen for 
lakseudsætninger i Jylland 
(Ribe Å Systemet) 
Af Preben Nielsen
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BARSØTUR I
Tur nr. 91 | 17.-19. maj 2019

Kom og vær med i kampen om det meget eftertragtede bæger, fine præmier, 
æren, håneretten m.m. Hvis eller når man ikke har lyst til mere fiskeri, er 
der også plads til hygge, god mad og overdrevne fisketurshistorier. 

Tilmelding og betaling kan ske hos Go-Fishing i Haderslev, 
eller med en netbankbetaling til turlederen, 
senest fredag den 10. maj. 

Pris for turen er 500,00 kr. som er inkl. færgebillet, 
overnatning samt mad fra fredag aften til søndag middag. 

Er der flere ledige pladser, er det muligt at medtage en gæst. 
Prisen for gæster er 600,00 kr.

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



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


