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Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S

Formanden har ordet

Fiskeriet i de vestvendte åer startede den 16. april 2019. Der blev 
fanget 16 laks den første dag med den største på hele 17.7 kg samt 
flere laks mellem 7-8 kg, hvilket må siges at være rigtige fine laks. 

I skrivende stund er der stadig store laks tilbage på både Sønderjysk 
Sportsfiskerforenings- og Gels Å Sammenslutningens kvoter. Så det 
gælder om at komme ud til åen og prøve dette spændende fiskeri. 

Husk at tjekke på www.ribeasystemet.dk hvor mange laks der stadig 
er tilbage på kvoten, da det hele tiden ændrer sig. 

Husk at fangster i de vestvendte Å systemer også SKAL indrappor-
teres på:
www.ribeaasystemet.dk under 
www.ribeaasystemet.dk/fish_register.php 

SU vil gerne have indrapporteret fangster på laks, havørred, bækør-
red og stalling.

Det er kun ved hjælp af disse indrapporteringer vi kan dokumentere 
hvor mange fisk der fanges i Ribe Å Systemet. Det bliver med ud-
gangspunkt i ovenstående at fremtidige laksekvoter og restaure-
ringsprojekter vil blive tildelt.  

April måned betyder, at der kan fiskes i alle foreningens fiskevande 
frem til sidste dag i oktober, hvad angår de vestvendte Å systemer 
og til 15. november i de østvendte åer. 

Vores søer, Dyringkær put and take samt Haderslev Dam er åben 
for fiskeri året rundt. Find fiskestangen frem og tag ud til vores fine 
fiskevande og få nogle gode oplevelser. 

Sønderjysk Sportsfiskerforening afholdt ordinær generalforsamling i 
Æ fiskehus i Gram den 20. marts 2019. Generalforsamlingen forløb 
i god ro og orden. Mere om generalforsamlingen andet sted i bladet. 
Bestyrelsesmedlemmerne Michael Nielsen og Bent Olsen havde 
valgt ikke at genopstille. Herfra skal lyde en stor tak til Michael og 
Bent for deres indsats i bestyrelsen i de mange år, de har været en 
del af bestyrelsen.       

God sommer!

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand  

nr. 54 · 14. årgang
maj 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
Leon Lundgren Jørgensen

Billede
Kaj Olesen

      TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?       LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN

SVØMMEHAL

STOR LEGE-

PLADS

ALLETIDERSHYTTE- FERIETLF. 74 58 41 70
WWW.GAMMELBRO.DK
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Velkommen til den 14. ordinære gene-
ralforsamling i Sønderjysk Sportsfisker-
forening. Vi skal se på året der gået, 
siden sidste generalforsamling i marts 
2018. 

Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmark har fået en ny national lystfi-
skerstrategi, men vi skal være opmærk-
somme på, at den ene dag lanceres der 
en national lystfiskerstrategi og den an-
den tages der 1.000 km vandløb ud af 
vandområdeplanerne; det virker som en 
lidt mærkelig lystfiskerstrategi.

Bevillingen til et Center for Kyst- og 
Lystfiskerturisme er en fireårige bevil-
ling på i alt kr. 32 millioner, som var på 
Finansloven i 2018. Centret skal funge-
re som et nationalt fyrtårn for lystfisker-
turisme, og det skal styrke formidlingen 
og markedsføringen af dette. Det for-
ventes, at centret bliver etableret primo 
2019. 

Der er ikke indkalkuleret midler fra 
Fiskeplejen i projektet. Centret drives 
af Assens Kommune og skal være selv-
finansierende efter fire år. Strategien 
sætter for første gang i historien fokus 
på dansk lystfiskeri, det lyder som et 
spændende tiltag. 

DSF indgår derfor i et samarbejde, 
der kan skabe en digital platform for lyst-
fiskeri og lystfiskerturisme som funda-
ment. Det er vigtigt for DSF, at Fangst-
journalen bliver integreret i den nye 
platform. 

Involvering af de lokale lyst- og 
sportsfiskerforeninger er et grundlæg-
gende pejlemærke for DSF i udmøntnin-
gen af strategien. Dette for at sikre, den 
danske lystfiskerkultur respekteres og 
kommunikeres respektfuldt. 

I øjeblikket oplever vore medlems-

foreninger medlemstilbagegang. Vi kan 
dog glæde os over, at der siden 30. juni 
2018 har været en medlemstilvækst på 
658 medlemmer på landsplan. Det skal 
dog holdes op imod, at vi den 1. maj 
2018 slettede 878 medlemmer, som ik-
ke havde betalt kontingent for 2018. De 
vigende kontingentindtægter presser 
Forbundet alvorligt. Der er dog sat en 
række initiativer i gang for at modvirke 
dette. Det tager tid at vende udviklingen, 
derfor kalkuleres der med mindre under-
skud i de næste to års driftsbudgetter.

Danmarks Sportsfiskerforbunds med- 
lemsforeninger oplever medlemstilba-
gegang. I de senere år har tilbagegan-
gen været mellem ca. 100 og 300 med-
lemmer om året. Medlemsgrundlaget, 
som danner udgangspunkt for drifts-
budgettet for 2019, er pt. ca. 18.000 
medlemmer og de er fordelt på 132 for-
eninger. Det er svært at tiltrække nye 
foreninger. Flere foreninger udtrykker 
sympati for, at Danmarks Sportsfisker-
forbund er en fælles interesseorganisa-
tion, som kæmper for en rig natur med 
flere vilde fisk. De angiver deres økono-
miske situation som årsag til, at de ikke 
er medlem af Danmarks Sportsfiskerfor-
bund.

Skarv og sæler
Der skal være plads til alle naturligt 
hjemmehørende arter i Danmarks na-
tur. Det gælder også skarv og sæler. 
Men i en meget menneskepåvirket na-
tur vil der imidlertid opstå ubalancer, 
så arter indbyrdes kan true hinandens 
eksistens. Det skyldes ikke mindst, at 
skarverne igennem de senere år i sti-
gende grad søger deres føde i vandløb 
og søer.

Skarvens negative påvirkning af fisk 

• 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
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Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
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de landmanden, Gram Frivillige Brand-
værn og to slamsugere på at inddæm-
me 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 uheldet og der er på nu-
værende tidspunkt meget lidt dyreliv og 
fisk på den berørte strækning. 

Signalkrebs
Fund af signalkrebs i Flads å og Gram 

å helt op til sammenløbet mellem Jels å 
og Nørre å i 2018, betyder at vi kan for-
vente, at den nok har bredt sig til hele 
Ribe Å Systemet. Signalkrebs anses 
for at være en invasiv art i Danmark og 
ønskes bekæmpet. Den blev indført i 
1970’erne til dansk opdræt, men er se-
nere sluppet ud i naturen. 

Arten findes i småsøer og i enkelte 
vandløbssystemer. Arten kan forveksles 
med den europæiske flodkrebs, men det 
er de hvide pletter ved klosaksene som 
adskiller signalkrebs fra andre krebse-
arter. Vi udfærdigede i 2016/2017 reg-
ler for regler for krebsefiskeri i Gram å, 
Flads å, Jels å og Nørre å. 

Det er ikke meget, jeg har hørt til fang-
ster af signalkrebs i indeværende år, 

men jeg er dog bekendt med, at der al-
lerede er fanget signalkrebs i år. Vi kan 
håbe på, at der er flere, der går i gang 
med krebsefiskeriet i 2019, så vi kan 
være med til at begrænse bestanden.

Samarbejdsudvalg for  
ribe Å Systemet
Sæsonen i åerne 2018 vil blive husket 
som en meget svær sæson ovenpå ju-
belsæsonen 2017, hvor mange rekor-
der blev slået i Ribe Å systemet. Ligeså 
meget vand vi havde i 2017, ligeså lidt 
vand havde vi i 2018. 

Hedebølge i flere måneder, laksestop 
pga. høje vandtemperaturer, mange 
skarv i hele åsystemet allerede fra april 
måned 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 afslut-
ning stadig både store og små laks tilba-
ge på Sønderjysk Sportsfiskerforenings 
kvote. Der var stadig 21 laks under 75 
cm tilbage på den lille kvote og 8 laks 
over 75 cm tilbage på den store kvote. 
Det på trods, endte sæsonen med gan-
ske pæne fangster til foreningens med-
lemmer.

Årets største laks blev fanget i maj 
måned på vores fiskevand i Fladså. 

i ferskvandsområder, men også i fjor-
dene og i de indre farvande, skal derfor 
begrænses. Hvis ikke det sker, vil det 
ikke være muligt at genskabe selvre-
producerende bestande af vilde fisk i de 
danske vandløb, søer og marine områ-
der til stor skade for såvel den biologi-
ske mangfoldighed som det rekreative 
fiskeri. 

Vi mærker mest til skarven, da der 
mig bekendt endnu ikke er observeret 
sæler ved de vandløb, vi har fiskeretten 
ved.

Som noget nyt har Gels Å Sammen-
slutningen søgt og fået tilladelse til at 
regulerer skarv. Der er indgået en af-
tale med lodsejerne om fælles front 
mod skarven langs Gels Å. Sønderjysk 
Sportsfiskerforening har indgået en lig-

nende aftale nede ved Slivsø og Hop-
trup Å.  

Gram Å 
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, hvor den så 
løber mod vest og ud i Ribe Å systemet. 
Gylleudslippet vurderes til et sted mel-
lem 20 og 60 tons, og det kunne have 
haft katastrofale følger og have været 
fatalt for hele det vestlige Ribe Å sy-
stem. 

Uheldet skete, da landmanden var 
ved at pumpe gylle fra sin svinestald ud 
i gylletanken. Et spændebånd omkring 
et rør sprang og gyllen fossede ud bag 
gården. Fra klokken 8.30 arbejdede bå-

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

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
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arbejdes med tre løsningsforslag som 
politikerne i Teknik- og Byggeudvalget 
vil kigge nærmere på. 

Det er den foreløbige konklusion på 
sagen omkring grøde i Dagmarsåen 
og Ribe Mølledam. Grøden har gen-
nem mange år været et meget disku-
teret emne i Ribe. Der søges en mere 
per-manent løsning på problemet med  
grøde i Mølledammen. Hvis man undla-
der at sænke vandstanden om somme-
ren, som det sker nu, undgås begronin-
ger. Planterne vil få mindre lys, og det 
vil i sidste ende give et mere rent vand-
spejl. 

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 vand-
standen, da det hjælper på den natur-
svamp, som byen er bygget på. Hævet 
vandstand i Ribe Østerå vil blandt andet 
være til gavn for neddriftende snæbe-
lyngel på vej mod havet, men vil også 
have en gavnlig effekt på fødegrundla-
get for hvid stork. 

Fortsættelse af den hidtidige prak-
sis. Hyppigere grødeskæring i Mølle-
dammen. Her er det et krav, at det un-
dersøges 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 skønsmæs-
sigt 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 vand-
stand bygger på frivillighed, og da det 
vil berøre omkring 100 lodsejere, så der 

kan opstå tvivl om alle vil være med. 
Dette vil man forsøge at afdække ved en 
forundersøgelse.

El-fiskeri 2018 i Ribe Å Systemet
Samarbejdsudvalget elfiskede efter lak-
semoderfisk i weekenden 1. og 2. de-
cember 2018. El-fiskeriet startede lør-
dag hvor Gels å krydser hovedvej 24 og 
el-fiskeriet sluttede ved Staunager bro. 
El-fiskeriet startede søndag fra Fole 
Dambrug og el-fiskeriet sluttede igen 
ved Staunager bro. Der blev gjort forsøg 
med at fiske med en elektrodefører midt 
i båden og med en net-mand på hver 
side af elektrodeføreren. 

Dette for at forsøge at begrænse an-
tallet af honda-skader på de laks DCV 
modtager, samt på de laks der bliver 
tilbage i åen for at gyde naturligt. Vi el-
fiskede i samarbejde med Naturstyrel-
sen v. Michael Deacon, der registrerede 
antallet af snæbler mens vi elfiskede. 
Lørdag blev der fanget 75 laks i Gelså 
fra hovedvej 24 ned til Staunagerbro 
og søndag 24 laks i Fladså fra Fole 
dambrug til et par hundrede meter ned-
strøms Harrebybro. Det var dejligt at se 
at laksene ikke havde særlige mange 
springskader. Fiskene er hjemtaget til 
DCV i Skjern.

Udsætning af laks
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 
består af en fedtfinneklipning. Det er 
planen fremadrettet, at forsætte mærk-

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 
å systemet i mange år, måske nogen-
sinde.

Der er afholdt dialogmøde med de 
kommuner der grænser op til Ribe Å 
Systemet. Tilstede var Haderslev, Kol-
ding, Vejen og Esbjerg kommune – der 
var afbud fra Tønder kommune. Mødet 
blev afholdt i klublokalet i Vojens. Afta-
len blev, at hver enkelt kommune frem-
sender kortudsnit over hvilke steder, 
det vil være oplagt at udføre vandløbs-
restaurering eller udlægge gydegrus/
skjulesten; steder som ikke er omfattet 
af vandplaner eller andre tiltag, samt 
markere på kortet, hvor kommunen 
har planlagt indsats i de kommende år. 
Udprint af Ørredkortet.dk bør være det 
grundkort man skriver på.

SU har samlet materialet og udarbej-
det oversigt over indsats steder/ områ-
der og udarbejdet en prioriteringsliste/
forslag for indsats rækkefølge. SU er 
klar til at hjælpe med lodsejerkontakt 
m.m. i forbindelse med de enkelte pro-
jekter.

Efter at have modtaget ovenstående 
materiale fra kommunerne, er der ned-
sat nogle grupper bestående af med-
lemmer fra foreningerne som har fået 
hver deres vandløb, som de skal gen-
nemgå. Den nye laksekvote for 2019 er 
lige modtaget, så vi skal snarest have 
afholdt møde vedr. fordeling af lakse-
kvoten for 2019.      

nyt omkring ribe By og ribe Å
Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg vil 
etablere et vådområde i Ribe Mølledam, 
der skal give et mere rent vandspejl. Der 

V/ Peter tramm · faBrikSVej 11 · 6500 VojenS · tlf. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...
Vi gi’r op til 2.700,- Krogh’s Autoophug

Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram
Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk
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at genskabe naturlige vandforhold og 
derved mindske udledningen af kvæl-
stof til Vadehavet. Forundersøgelsen 
gennemføres i samarbejde med en eks-
tern rådgiver, og består af en teknisk- og 
en ejendomsmæssig forundersøgelse. 

Den tekniske forundersøgelse skal 
beskrive de eksisterende forhold, op-
stille scenarier for etablering af mere 
naturlig hydrologi og udtagning/eksten-
sivering af landbrugsdriften samt give 
et overslag over anlægsomkostninger-
ne. Den ejendomsmæssige forunder-
søgelse 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 Landdistriktsprogram og Miljø- 
og Fødevareministeriet. Herefter skal 
der udarbejdes projektforslag, som så 
skal godkendes og der skal samles op-
bakning ved alle lodsejere om tilsagn 
om at afgive deres jord/engarealer til 
projektet. 

Der skal genforhandles kontrakt Bre-
dejerforeningen Nørreå på strækningen 
fra Slevadbro og nedstrøms i 2018/19.       

hjemmeside
Hjemmesiden www.sydfisk.dk  arbejdes 
der løbende med og vi prøver hele tiden 
at udvikle den, så form, udseende og 
indholdet er let læselig. Det er muligt at 
købe fiskekort direkte på hjemmesiden. 
En god fiskehistorie vil vi gerne have ind 
på hjemmesiden. 

Det er også på vores hjemmeside 
vores fiskeregler med mere skal findes, 
det er vigtigt at I med jævne mellemrum, 
specielt ved sæsonstart, lige tjekker om 
der er kommet nye regler eller andet I 
skal være opmærksomme på.

I starten af februar 2018 flyttede vi vo-

res hjemmeside over på en ny platform 
via Danmarks Sportsfiskerforbund. Det 
betyder, vi har fået en hjemmeside med 
et nyt udseende og nye muligheder som 
vi pt. arbejder med. 

Vi er i gang med at gennemgå vores 
fiskeregler og teksten. Vi håber at det 
når vi er færdige det nemmere at forstå 
gældende regler for hvert fiskevand. 
Herefter tager vi fat på vores kortmate-
riale.  

LYStFISKer 
Medlemsbladet lystfiskers fik sidste år 
ny redaktør ved Niels Ole Kjær, som nu 
har stået for at udgive bladet i et år. Be-
styrelsen er meget glade for, at det lyk-
kedes at finde en ny redaktør og jeg sy-
nes Niels Ole gør et flot stykke arbejde. 
Der bliver over mailsystemet sendt be-
sked når den nye udgave af bladet er 
klar på hjemmesiden. Men vi vil meget 
gerne have flere bidrag fra jer medlem-
mer om jeres oplevelser, når I er ude at 
fiske eller har andre oplevelser ved vo-
res fiskevande – det gør bladet mere 
spænende at læse. 

medlemstal
Vi endte 2018 med 677 medlemmer, 
mod 697 i 2017. Vi er rigtig godt tilfredse 
med det og der har nu været flere år i 
træk med stabilt medlemstal. Det ser pt. 
rigtigt fint ud for 2019, så med lidt held 
vil vi ende på samme antal medlemmer 
som i de sidste år. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen i Sønderjysk Sportsfisker-
forening arbejder løbende på at sikre, 
at foreningen og dens medlemmer har 
adgang til attraktivt fiskevand og at for-
eningen er synlig i lokalområdet, delta-
ger på diverse messer og udstillinger. 
Arrangerer fiskekonkurrencer, deltager 

ningen. Vi forventer 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 og 1-års laks 
den 12. oktober 2019.

Slivsøen
Slivsøen har udviklet sig til at være et 
meget attraktiv fiskevand. Der fanges 
pæne fisk, der en rigtig fin bestand af 
aborre og gedder. Der er også fanget 
havørreder. I forbindelse med fiskeri i 
Slivsøen har Sønderjysk Sportsfisker-
forening igen i år betalt Slivsøbådelaug 
så det er muligt gratis at låne en båd 
ved bådelauget. Vi skal bare vise vores 
medlemskort for at kunne låne en båd.

Vi vil fortsætte med yderlig kontrol i 
2019. Fiskeri-direktoratet lægger også 
vejen forbi, når de er i området. Der er i 
2018 konstateret garn/ruser i Slivsø. De 
blev anmeldt til fiskeridirektoratet, som 
hurtigt rykkede ud og hentede garn og 
ruser, samt takkede for vores indsats.    

haderslev dam
Ved Hadeslev dam har foreningen i lø-
bet af sommeren 2018 renoveret både-
broen og fået beskåret hække, buske 
og træer ved bådpladsen. Vi har fundet 
en vicevært, som overtager tilsyn med 
pladsen i 2019. Dog er vi udfordret på 
udlejning af båden, da Go Fishing i 
Haderslev lukker i løbet af sommeren 
2019.   

Dyringkær put and take
Haderslev Kommune arbejder på at 
give lov til et Vikingecenter i Dyringkær-
området. Vi kender nu til deres planer 
som ikke kommer til at få betydning for 
vores tilstedeværelse ved Dyringkær 
Put & Take Sø. På sigt kan det måske 
kaste et samarbejde af sig og hvem ved 

være en fordel Sønderjysk Sportsfisker-
forening. Dyringkær put take gruppen 
har igen i år ydet en stor arbejdsindsats 
ved søen og bidraget betragtelig til for-
eningens overskud. 

Junior aktiviteter
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 
lystfiskere forbi for at fiske i søen, og de 
havde en fantastisk dag. 

Deltagere i alle aldre fiskede på livet 
løs og mange prøvede at fange fisk. Der 
var prominent besøg i form af af Mini-
ster 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. 

Nørreåen fra Slevad bro  
til Vrå bro
Den længe ventede bækørredundersø-
gelse fra Nørre Å om Bækørredbestan-
den og lystfiskeriets betydning i Nørreå 
2009-2012 kom i 2018. Det er spæn-
dende læsning. 

Forundersøgelse af vådområdepro-
jekt ved Nørre åen fra Slevad bro til Vrå 
bro. Vejen og Haderslev kommuner 
gennemfører i 2018-2019 en forunder-
søgelse, som skal kortlægge mulighe-
derne for at etablere et vådområdepro-
jekt. Projektområdet er på ca. 200 ha. 
Formålet med vådområdeordningen er, 
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i lystfiskeriets dag og andre tiltag som 
skal være med til at sikre Sønderjysk 
Sportsfiskerforening som en attraktiv 
Sportsfiskerforening de næste mange 
år.  

Til sidst vil jeg gerne takke alle, som 
er med til at få foreningen til at fungere 

og som har ydet en stor frivillig arbejds-
indsats i løbet af den tid som foreningen 
har eksisteret. En speciel tak til besty-
relsen, som jeg synes, gør et kanonar-
bejde. 

PBV Formand Preben Nielsen

Modelfoto.

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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Akvarel af Gels Å ved Aftægten 
af Lars Østergaard Jensen.
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Referat fra Sønderjysk Sportsfiskerfor-
enings generalforsamling onsdag den 
20. marts 2019.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kaj Tonnesen, Kaj 
blev valgt.

Indkaldelsen er varslet i god tid, så den 
er lovlig indvarslet. Den har været i klub-
bladet i december 2018 og igen i februar 
2019 og på hjemmesiden siden den 19. 
februar 2019.

Formandens beretning
Beretning godkendt.

Erik Tveskov: Dejligt at høre om regu-
leringstilladelser af skarv. Er der skudt 
nogle skarv? Ja der er i 2018 skudt 12 
skarver i Hoptrup Å / Slivsø.

Allan: Gels Å Sammenslutningen har 
modtaget 20 skriftlige tilladelser af lods-
ejere pt. og der må nu reguleres skarv i 
hele Ribe Å systemet.

Aflæggelse af årsregnskab
60+ og Barsøtur modtager fra 2019 et 
tilskud på 2.000 kr. hver, for at hjælpe de 
aktive i foreningen.

Det har været et godt år med et pænt 
overskud på kr. 56.684,59. Det skyldes 
til dels, at bladet ikke længere bliver 
trykt.

Dyringkær har igen i år bidraget med 
et pænt overskud, og tak til hjælperne i 
Dyringkær.

Omsætning i Dyringkær kunne have 
været større. Til dels skyldes det det 
varme sommer, hvor vandtemperaturen 
kom op på 18 gr., det flyder til dels med 
liner langs søen og i disse tider med 
tendensen »plastic in the basket« har vi 
investeret i en mono master til at samle 
linerstumperne sammen i, når man er 
på fisketur.

Vi har en god økonomi og har råd til 
dårlige år, hvis de måtte komme.
Regnskab godkendt.

Fastsættelse af kontingent
Vi fastholder kontingentet nu på 8.år og 
det gælder for året 2020.

Hans Fyrst vil gerne have sit forslag 
med under dette punkt, med hensyn pri-
serne til kontingent. Preben fortæller, at 
forslaget er kommet til bestyrelsen efter 
sidste års generalforsamling, derfor er 
forslaget med under punkt 11 og bliver 
drøftet der. Dette accepterede Hans.

Uddeling af præmier
•	 Årets	ørredfisk:	Dennis Rasmussen.

•	 Årets	laks:	Wolf Michael Hempler 
 110 cm 13,6 kg
• Barsø	pokal:	Martin Skov 
 havørred 47 cm 700 gr.
•	 Årets	fisk:	Michael Rasmussen 
 Stalling Gelså 45 cm
•	 Årets	ildsjæl:	Bent Olsen

Valg af formand
Preben modtager genvalg. 
Preben blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Martin Skov og Peter Krüger modtager 
genvalg. Michael Nielsen og Bent Ol-
sen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 
foreslår Niels Nørregård Petersen, Åge 
Hertzum, Peter Krüger og Martin Skov. 
Disse 4 blev valgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslår Erik Tveskov og 
Preben Christensen som suppleant. 
Disse 2 blev valgt til suppleanter.

Valg af revisorer
Finn Jess Hansen modtager ikke gen-
valg. Der skal gerne findes en i denne 
forsamling og det handler om 1 aften i 
selskab med kassereren. Kaj Tonnesen 
meldte sig og blev valgt.

Valg af revisorsuppleant
Peter Fürst modtager ikke genvalg. 
Suppleanten vælges kun for 1 år.  Ben-
ny Callesen meldte sig og blev valgt.

Indkommende forslag
Hans Fürst har indsendt forslag til kon-
tingent, da foreningen har en betragtelig 
formue. 

Følgende medlemmer betaler halvt 
kontingent: »Medlemmer	af	Dyringkær-
gruppen	–	de	medlemmer	som	 fast	er	

tilknyttet	med	arbejdsopgaver	 i	Dyring-
kær	og	medlemmer	som	er	fyldt	60	år	og	
som	har	været	medlem	af	foreningen	i	
mindst	10	år«.

Begrundelse: Foreningen har siden sin 
start med sammenlægningen af de 3 
foreninger, hvert år øget sin kontante 
formue betragteligt. De medlemmer, 
som har været med til at skabe denne 
indtjening, skal have en bonus for det.

Preben: Bestyrelsen har snakket om 
forslaget og vi har kigget på det. Ser vi 
på medlemstallet fra udgangen af 2018, 
tager vi 50% af et seniorkontingent og 
skal så betale 395 kr. til Danmarks 
Sportsfiskerforbund, så er der ikke man-
ge penge tilbage. Bestyrelsen kan ikke 
gå ind for forslaget. Bestyrelsen vil hel-
lere gøre det på en anden måde, og har 
i år givet et bidrag til Dyringkær, Barsø 
og 60+.

Hans: Ser vi på dem som nu er 65 år, 
vil det ikke skade vores økonomi, hvis 
de kun skal betale 50%, og det behøver 
ikke at være gældende for resten af ti-
den eller i lang tid.

Peter: Det vi stemmer om, er medlem-
mer, som er 60 år, det betyder 78.000 kr. 
pr. år i udgifter.

Allan: Hvorfor er det medlemmer, som 
er 60 år? Hvorfor ikke dem som er fyldt 
25? Hellere tilgodese de personer som 
deltager i vores aktiviteter.

Preben meddeler, at vi som forening 
har penge stående øremærket til vand-
pleje og vi skal have midler i foreningen 
til at kunne bidrage med, hvis der skal 
bruges penge til renovering mv.

Jens: Dyringkær har givet os over-
skud igen i år, har vi nogen kontrakt med 
Haderslev Kommune om Dyringkær? 

Preben: Nej ikke endnu, de har ikke 
svaret på vores henvendelse.

Referat fra generalforsamling
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Herefter kom forslaget til afstemning og 
resultatet blev:

Stemmer for (ja): 2
En har stemt blankt
En har stemt ugyldigt
Stemmer imod (nej): 30
Forslaget blev ikke vedtaget. 

Eventuelt
Niels	Henning	Bæk:	Der betales XX kr. 
for Hoptrup å, hvor langt et stykke beta-
ler vi til?

Preben: Ja det er et godt spørgsmål, i 
gamle dage betalte vi fra Højskolen men 
nu er det lodsejerne, som vi forhandler 
med. Der ligger gamle skellinjer som 
flytter sig lidt, vi betaler sig fra Bræum til 
broen. 

 

Niels: Hvem vedligeholder bredder-
ne? Kunne vi bruge nogle af forenin-
gens penge på det?              

Preben: Det må vi ikke, før var det di-
gelauget der vedligeholdt digerne ved at 
slå græs.

Hans Fürst beretter om sløjfede vand-
løb, der er sløjfet en masse grøfter. I 
Vidå systemet er der ikke sløjfet vand-
løb.
Dres: I Gelså over for Gram/Toftlundvej, 
er der set sæl. Signalkrebs, hvor fanges 
de?

Preben: Signalkrebs er en delikat 
spise, Robert H kan lige fortælle mere 
om, at signalkrebs kan fanges i Gram Å/
Nørreå.

Jens: Man kan lave krebsebrikker til 
klubaftenerne i Gram om vinteren.

Årets ildsjæl 2019 
Pokalen for årets ildsjæl tilfaldt i 2019 
Bent Olsen. Bent har i mange år været 
aktiv i foreningen og de sidste år som 
sekretær i bestyrelsen. En opgave som 
han løste til alles tilfredshed. Han mødte 
gerne op til foreningens aktiviteter og 
deltog på foreningens messestand på 
Gram Slot.   

Udsætning af smolt  
i haderslevplanen
Der er i april 2019 udsat 8200 stk. smolt 
i Haderslevplanen i udløbet fra Hader-
slev Dam og i (Storåen) udløbet af Hop-
trup å til havet. Desværre var der flere 
ting som gjorde el-fiskeriet efter moder-
fisk stort set umuligt i efteråret 2019 på 
Als hvor vi får vores vildfisk fra på grund 
af for lav vandstand mm. Det har haft 
den betydning at det yngel som vi plejer 

at sætte ud i starten af april måned ikke 
kunne leveres.

Udsætning af laks
Status	 for	 lakseudsætninger	 i	 2019	 i	
Ribe	Å.
Der er den 9. april 2019 udsat 20.000 
stk. 1-års laks. De udsatte laks er om-
fattet af mærkningsprogrammet, som 
har til formål at dokumentere effekten af 
udsætninger herunder estimere andel 
af lakseopgang, der er baseret på hhv. 
udsætnings- og naturligt producerede 
laks. Mærkningen af ½-års og 1-års fisk 
består af en fedtfinneklipning. Det er 
planen fremadrettet, at forsætte mærk-
ningen. Det forventes at kunne opfylde 
fiskeplejens udsætningsplan for laks 
i 2019 med udsætning af 30.000 stk. 
½-års laks den 12. oktober 2019.

Kort info fra bestyrelsen

Der afholdes fiskekonkurrence for skolebørn i Haderslev Kommune. 
En sommerferieaktivitet som er blevet til en tradition og har været det siden 1997. 

Der fiskes i Fuglesøen, som ligger mellem Jernhytvej og Fuglsøvej i Vojens. 
Vi mødes nede ved søen (følg skiltene).  

Det er gratis at Deltage

Husk at lystfiskeri er en udendørsaktivitet, så medbring fiskegrej, udetøj, 
regntøj og gummistøvler. Waders er ingen nødvendighed, men har du et par 
er du velkommen til at tage dem med. Husk madpakken og noget at drikke. 

   
Der er præmier for den største fisk og for flest fangede fisk. 

Herudover er der lodtrækningspræmier kl. 14.00.

tilmelDing
For at kunne deltage i konkurrencen skal du huske at tilmelde dig 

til Preben Nielsen på telefon: 30 85 11 01 eller mail: Preben.n@stofanet.dk

Sidste rettidige frist for tilmelding er lørdag den 10. august 2019.  
Skulle du glemme det, så kom og se med alligevel, det er altid spændende at se, 

hvad der sådan bliver hevet op af Fuglesøens dybe vand.

Knæk og bræk
sønderjysk sportsfiskerforening

Søndag den 11. august 2019 fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Fiskekonkurrence 
for skolebørn i Fuglesøen

www.sydfisk.dk
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Søndag den 5.maj afholdt vi den årlige 
fiskekonkurrence ved vores dejlige fi-
skesø i Dyringkær. Kl. 05.30 ankom jeg 
til søen, men da var de første deltagere 
allerede mødt. (Konkurencen startede 
først kl. 07.00).

I alt var der 14 deltagere. Det var en 
hel del færre end forventet, men de der 
deltog, hyggede sig. 

Dagen startede rigtig kold og isskra-
beren var i brug for at komme hjemme-
fra. Morgentågen lå hen over søen og vi 
så en del fisk, der ringede, men da fiske-
riet startede kl. 07.00 blev det stille.

Der blev dog fanget fisk. I starten var 
der dog kun de mindre fisk, der blev fan-
get, men senere på formiddagen blev 
der heldigvis fanget et par pæne fisk, 
hvoraf den største var på hele 5,3 kg. 
Der blev i alt indvejet 17 fisk fordelt på 
11 fiskere. 

Der var blevet udsat 200 kg fisk, heraf 
100 kg over 3 kg. Den største var på ca. 
7 kg, havde jeg fået oplyst af leverandø-

ren. Den store på ca. 7 kg, og mange af 
de andre store og mindre fisk svømmer 
fortsat rundt i søen. Så tag en tur forbi 
søen, køb et fiskekort (halv pris for med-
lemmer af foreningen) og se, om du kan 
fange en pæn spisefisk.

Det er bestemt mit indtryk, at delta-
gerne havde en rigtig god og hyggelig 
dag, hvilket var lige det, vi havde stilet 
efter. Vi havde kun reklameret med op-
slag ved søen og på vores hjemmeside, 
idet vi først og fremmest ønskede, at det 
skulle være en god dag for vores med-
lemmer og andre faste brugere af søen. 
En stor del af deltagerne var gengange-
re fra tidligere år.

Den største fisk på 5,3 kg blev fan-
get af Leon, og dermed løb han med de 
1.000 kr., der var udsat som 1. præmie. I 
alt var der 8 præmier så næsten alle, der 
fangede fisk, fik præmier.

Tillykke til Leon og alle de andre vin-
dere. Tak til hjælperne og deltagerne. 
På gensyn næste år.

En god dag ved Dyringkær fiskesø
Af	Kaj	Olesen
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16. april var dagen hvor min ferie starte-
de, helt tilfældigvis samtidigt med at lak-
sefiskeriet startede i Ribe Å systemet.  
Jeg havde haft temmelig høje forvent-
ninger til premieren, da vandstanden i 
åen steg helt vildt midt i marts måned, 
da vi havde et voldsomt regnvejr over 
flere dage.

Da der ikke kom mere regn i måne-
den op til premieren, var vandstanden 
faldet, og da vi startede den 16. april om 
morgenen, fortsatte vandet med at falde 
kraftigt. Ja, det faldt vel til under normal 
vandstand, samtidig med at vinden blæ-
ste fra øst. Dette gjorde fiskeriet meget 
svært, syntes jeg.  Alligevel blev der fan-
get 4 premierelaks i Fladså og Gram Å 
af medlemmer af Sønderjysk Sportsfi-
sker Forening. Stort tillykke til fangerne. 
De følgende 3 dage var jeg ved åen, så 
springende laks og havde en enkelt ef-
terfølger, men fik ikke andet end sol på 
næsen.

Den 24. april kom der lidt regn om af-
tenen, så jeg tog til Gram Å, og var der-
ude ved solopgang dagen efter. Efter 
10 minutters fiskeri viste en fisk sig lige 
som jeg havde lavet et kast, hvilket re-
sulterede i at min spinner slog ned van-
det med et plask 1-2 meter bag den så 
den blev skræmt med et kæmpe plask 
til følge. Jeg gav den 5 minutters pause, 
og så startede jeg igen.

Lige som jeg startede fiskeriet igen, 
flyttede den sig fra den ene side til den 
anden af åen, og så blev hele grejkas-
sen ellers tømt for at se hvad der kunne 
hidse den op, men intet virkede selv om 
der blev fisket skråt opstrøms, som el-
lers plejer at virke.

Til sidst gik jeg opstrøms og kastede 

min min favorit wobler ned over hullet og 
spinnede langsomt ind. Og det virkede. 
Wobleren blev taget lige så stille men da 
krogen blev sat, eksploderede åen og 
så gik det over stok og sten samt alt for 
dybt mudder. Jeg var helt selv ved åen, 
så jeg måtte selv stå for landingen.

Jeg har ingen anelse om hvor lang 
fighten var, men laksen var vild. Laksen 
er min til dato største og var 105 cm og 
vejede 11,1 kg. Efterfølgende kunne jeg 
se, at der var en sæl der havde nipset 
den i halen. Knæk	og	bræk

den helt store laks
Af	Robert	Horup

www.sydfisk.dk
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Ja nu er det nu, sagde jeg til Poul. Solen 
skinnede fra en skyfri himmel, men vin-
den var dog i det forkerte hjørne. 

Først skulle vi forbi klubhuset i Gram, 
hvor Mary og Jens stod klar med et dej-
ligt morgenbord, og tak for det. Derpå 
kørte vi ud til Fladså og parkerede ude 
ved granerne, hvor der allerede var 
kommet flere laksefiskere.

Poul gik direkte ned til åen med spin-
der og fluestangen, for nu skulle der fi-
skes. Undertegnede havde et andet mål 
for øje og gik med vejen vestpå forbi fem 
lystfiskere, som stod langs åen.

Halvvejs ude forbi de andre, be-
gyndte jeg at fiske nedstrøms med min 
kondomspinner, og fiskede langs med 
skrænterne i de dybe huller. Det gav 
ingen fisk, så jeg skiftede til en wobler, 
forsatte nedstrøms, hvor der var høje 
tagrør og mødte en ligesindet fisker og 
fik en kort snak med ham. Derpå lod jeg 
min wobler drive nedstrøms og begynd-
te at spinde ind. Ca 4 meter fra hvor jeg 
stod, helt inde ved kanten, var der bid.

Først troede jeg, at det var en gedde, 
da den virkede lidt sløv og tung i det; 
men så tog fanden ved den og den 
svømmede opstrøms mens stangen 
fleksede totalt. Først der blev jeg klar 
over, at det var en rigtig stor fisk. Jeg 
spændte bremsen så hårdt, jeg kunne, 
og råbte til ham, jeg lige havde hilst på, 
om han kunne hjælpe mig med at lande 
fisken.

Derpå fik jeg fisken vendt, så nu gik 
det nedstrøms, og hele tiden trak den 
mere og mere line af hjulet. Efterhånden 
var der kommet flere lystfiskere til. Niels 
Ole og søn og min gode hjælper stod 
klar med mit store fangstnet.

Efterhånden var fisken blevet træt, og 
jeg kunne styre den ind mod land, hvor 
de stod med flere fangstnet og var klar til 
at hive den i land.

Laksen var stor!!! Hele 7 kg fordelt på 
90 cm, det er den største laks jeg har 
fanget indtil nu, så nu har man vel lov til 
at være lidt høj i hatten. 

Premieredagens laks
Af Peter Juhl Endelig oprandt »juleaften« for lakse- 

og havørredfiskerne ved de vestvendte 
åer. Den 16. april er dagen, hvor fiske-
riet i alle vores vestvendte åer frigives. 

I 2017 havde Sønderjysk Sportsfisker 
Forening et fremragende fiskeri allerede 
på de første dage, og vi fik lukket kvoten 
for store laks på ganske få dage. 

I 2018 var der endnu flere fiskere ved 
åen den 16. april, men der var knap så 
mange laks på det tidspunkt. Senere på 
sæsonen blev åerne tørke- og varme-
ramt, så fiskeriet gik helt i stå. 

Sæsonen 2019 har været set frem til 
med spænding. I starten af marts fik vi 
en masse vand, som lover godt for fi-
skeriet. Sidenhen har det stort set ikke 
regnet, så på premieren var vandet var 
flot klart, men desværre meget lavt. Det-
te gør fiskeriet lidt sværere, når der er 

lidt vand, og et højt fiskepres de første 
dage.

I skrivende stund (25. april) er der i 
alt fanget 34 laks i hele Ribe Å Syste-
met. Heraf er hele 6 fanget i Sønderjysk 
Sportsfisker Forening. Dette er et flot 
højt tal, når man tager vejr og vandstand 
i betragtning. De 6 laks er alle laks fra 
den store kvote. Det er nogle flotte store 
fisk. Laksene er alle 6 hjemtaget, men 
der er stadig både store og små laks til-
bage på vores kvote. 

Husk at holde dig orienteret på www.
ribeaasystemet.dk både inden din fiske-
tur, og gerne i løbet af dagen. Der kunne 
jo blive indrapporteret fisk, mens du er 
ved åen. Og det ville være forfærdeligt 
at hjemtage en laks, hvis vores kvote 
ER blevet lukket.

Laksepremieren

Her kan du se de foreløbige fangster af store laks, fanget af nogle dygtige og heldige medlem-
mer af Sønderjysk Sportsfisker Forening:

Navn Dato Sted Agn Længde Vægt Køn

Robert Horup
Rødding

25.04.19 Gram Å Wobler 105 11100 Han

Michael Lundsgaard
Gram

22.04.19 Flads Å Spin 78 4100 Hun

Jørn Carstensen
Vojens

16.04.19 Flads Å Spin 95 8500 Han

Casper Michelsen
Aabenraa

16.04.19 Gram Å Flue 91 7040 Hun

Michael Jensen
Hygum

16.04.19 Gram Å Spin 100 8000 Han

Peter Bohsen Juhl
Vojens

16.04.19 Flads Å Wobler 90 7000 Hun
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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

 

I Sommersted har Sønderjysk Sports-
fisker Forening et lille stykke fiskevand 
opstrøms jernbanebroen. Der kommer 
ikke mange fiskere, men undertegnede 
går jævnligt tur der med hunden.

Flere gange har vi oplevet, at forenin-
gens skilte bliver hevet op og smidt i 
åen. Vi har så gravet dem ekstra godt 
ned igen. Resultatet er så som på bille-
det her fra februar måned i år. 

Nu er skiltet så gravet 60 cm ned, og der 
er støbt beton rundt om. Så må vi håbe, 
at skilt og stolper får lov til at blive stå-
ende.

Ser du ødelagte skilte langs vores fi-
skevande, så kontakt bestyrelsen med 
oplysninger om, hvor og hvad, der er 
ødelagt.

hærværk
Af	Niels	Ole	Kjær



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


