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Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S

Formanden har ordet

Fiskeriet i Gels Å, Flads Å og Gram/Nørre Å har hen over sommer-
ferien været stille uden mange fangster – den lave vandstand i de 
pågældende vandløb har forsinket opgangen af laks og havørred.

I skrivende stund er der stadig både store og små laks tilbage på 
kvoten som Sønderjysk Sportsfiskerforening og Gels Å Sammen-
slutningen har. Så det gælder om at komme ud til åen og prøve dette 
spændende fiskeri. 

Vi har igen i år fået henvendelser fra medlemmer som har fanget 
regnbueørreder i Flads Å/Gram Å ovenfor Fole dambrug samt på 
strækningen nedstrøms Fole Dambrug.

Hvis der er flere som har oplevet lignende fangster af regnbueørre-
der på nævnte strækninger vil jeg gerne have informationer omkring 
det.

Husk at fangster i de vestvendte åsystem skal indrapporteres på  
www.ribeaasystemet.dk under www.ribeaasystemet.dk/fish_regi-
ster.php 

Vores søer og Haderslev Dam er åben for fiskeri året rundt. Find 
fiskestangen frem og tag ud vores fiskevand og få nogle gode op-
levelser. 

Klubaftenerne er starter igen fra november måned. Mød op og del-
tag – der er hygge, kaffe på kanden og måske lidt hjemmebag. En 
enkelt lystfisker-røver-historie sikkert også.

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

God sensommer. 

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand  

nr. 55 · 14. årgang
august 2019

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

redaktion
Niels Ole Kjær 29 62 29 79
Mail: laksefiskeren70@gmail.com

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

Peter Krüger  74 53 39 43
 21 20 16 12

Kaj Olesen  74 52 81 53
 29 70 81 53

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
Fuglesøkonkurrence

Billede
Preben Nielsen      TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?       LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN

SVØMMEHAL

STOR LEGE-

PLADS

ALLETIDERSHYTTE- FERIETLF. 74 58 41 70
WWW.GAMMELBRO.DK

S I N C E  1 9 5 8    · Å R Ø S U N D

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

historien om Barsøturen
Af Hr. turleder Lene

Kære lystfisker, når du nu sidder og læser dette, har du sikkert allerede hørt om for-
eningens mange Barsøture, og du har måske en idé om, hvad det er. Mange taler og 
fortæller i hvert fald gerne historier om Barsøturene, på trods af, at de aldrig selv har 
været med. Derfor er det nærliggende, at tænke på talemåden »En fjer kan blive til 5 
høns«. Dermed ikke sagt, at ikke alle fortællinger har hold i virkeligheden.

Jeg vil i denne artikel forsøge at fortælle lidt om turen, historien bag og forhåbentlig 
friste et par af foreningen medlemmer til at turde tage med. 

Da vi, for efterhånden nogle år siden havde jubilæum og vi skulle til Barsø for 75. 
gang, lavede jeg et jubilæums-album med gamle historier, billeder og opgørelser 
over fangster. Herfra vil der nedenfor og i kommende blade komme et par uddrag.

For at få den sande historie frem, har jeg researchet lidt hos tidligere turledere og 
deltagere, som har været med fra starten. 
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gevendende begivenhed. Her var det 
muligt at erobre en vandre-halskæde for 
et år af gangen, ved at besejre andre af 
samme køn, i mere eller mindre umulige 
opgaver.

En af vor tids vigtigste tradition er; ud-
deling af »bægeret«, til den dygtigste 
(læs »i de fleste tilfælde« heldigste) lyst-
fisker, som fanger den største havørred 
eller, hvis disse er for snu, torsk, fladfisk 
el.lign. »Bægeret« er et trofæ, som ikke 
kan sidestilles med andet, end måske 
en olympisk medalje, det skal bare ejes 
(andre ville nok bare kalde det et tin-
snapsebæger).

Derudover får det medlem med årets 
største ørred, en flot vandrepokal til op-
bevaring og pudsning i ét år. 

Gennem de sidste mange år har Go 
Fishing og Peter været en stabil sponsor 
med relevante præmier. Efter at butik-
ken er lukket, har der dog været behov 
for nytænkning og alternative præmier. 
På de sidste par ture er der derfor ble-
vet uddelt i kilovis af søm og skruer (da 
turlederen har mærkelige forbindelser). 
Skulle der nu sidde læsere som føler for 

at sponsorere andet end søm og skruer, 
så tager vinderne snart gerne imod no-
get nyt.

Hos trofaste deltagere kan udsigten til 
at misse en tur være næsten uudholde-
ligt. Således er der gennem tiden blevet 
forsøgt at ændre sit barns konfirmati-
onsdag, flyttet store messer og udlands-
rejser. Turledere har gentagne gange 
modtaget skrivelser med hilsner og 
beklagelser. Ligeledes kunne den tidli-
gere ophængte fastnettelefon være rød-
glødende af de hyppige opkald. Måske 
for at retfærdiggøre udflugten, overfor 
udenforstående, blev turen i datidens 
medier omtalt som »sæsonafslutnings-
kursus«.

Praktisk info, pris, og forplejning
Turen afvikles to gange årligt. I bede-
dagsferien og første hele weekend i 
november. Vi bor i den tidligere spejder-
hytte, som ligger ca. 50 meter fra fær-
gelejet. Prisen reguleres til kommende 
tur, men er 600 kr. for hele weekenden. 
Medlemmer har mulighed for at medta-
ge en gæst, som betaler prisen plus 100 

Det var engang i det herrens forår 1974, 
at en god tradition opstod. Her blev den 
første weekendtur til Barsø afviklet med 
22 (læs »om fredagen«) friske M/K’ere. 
Juniorafdelingen i Haderslev og Om-
egns Sportsfiskerforening havde den-
gang til opgave, at arrangerer fisketure 
for foreningen.

Der blev årligt afholdt en endagstur til 
Barsø. Ofte blev der her talt om, at det 
kunne være fint med en overnatning, så 
både morgen- og aftenfiskeriet kunne 
blive afprøvet. MEN allerede dengang 
var der rift om »spejder«-hytten, så fra 
tanke til handling gik der et par år. 

Da hytten så endelig kunne lejes, blev 
Juniorafdelingens kontaktperson Bent 
»Post« Christensen turleder. Planlæg-
ning var ikke i tidens trend, så oprydning 
og køkkentjanster var op til ens egen 
samvittighed. Det blev hurtigt erkendt, 
at denne laissez-faire tilgang ikke kunne 
forvaltes af ivrige lystfiskere. Bent viste 
her et sandt lederskab og opfandt til næ-
ste tur »opgavelisten«, som har eksiste-
ret siden (i dag kaldet pligterne).

Endagsturen til Barsø blev ikke helt 
afskaffet, blot flyttet til søndagen på 
weekendturen, så de medlemmer der 
ikke havde lyst eller mulighed for over-
natning, stadig kunne deltage. Bent 
fortæller at det faktisk er lidt heldigt, at 
turen stadig eksisterer, da deltagerne på 

2. tur kom i konflikt med husets tidligere 
ejer. 

Da hytten altid har været meget vel-
ventileret på 1. salen og dyner samt 
soveposer ikke var af samme kvalitet 
som i dag, havde snarrådige deltagere 
medbragt en varmeovn hjemmefra. En 
elkyndig havde monteret en »ikke helt 
efter reglerne« elprop i et loftudtag og 
skruet temperaturen op til »så vi kan 
holde varmen i nat«. Desværre kom der 
søndag formiddag uventet besøg fra 
brandmyndighederne. Da disse menne-
sker nu var på øen for at udføre deres 
job, havde de ikke samme forståelse for 
varmebehovet og der blev givet en ad-
varsel til ejeren. Heldigvis havde turens 
leder talegaverne i orden og vi fik med 
reprimander lov til at komme igen og 
igen. Således er vores næste tur nr. 92 
og vi nærmer os den store jubilæumstur 
nummer 100 om ganske få år!

traditioner
En tradition som blev grundlagt allerede 
på første tur, er bl.a. kortspil om aftenen 
– specielt elevatorturneringen, som vi 
næsten mener at have patent på. Andre 
aktiviteter er stille skiftet ud med tide-
vandet. Der blev således tidligere spil-
let bingo (laksespil) med flotte præmier 
fra bl.a. H.O.S., Sportsmagasinet, Tho-
strup tøj, Jensen Pirke og Favør.

Der blev sunget meget. I den anled-
ning blev der digtet en speciel Barsø 
Vise, på 20. tur. Desværre har det ikke 
været muligt at frembringe denne. Ken-
der du den, så kontakt undertegnede 
med info. Andre deltagere har jo senere 
– med mere eller mindre succes – for-
søgt at genindføre dette indslag (bare 
rolig, nu synger vi kun til fødselsdage og 
nynner, hvis nogen skal træne brudeval-
sen, men det er ikke så tit).    

Mr. og Mrs. Barsø var også en tilba-

”Der blev sunget meget. 
I den anledning blev der digtet 

en speciel Barsø Vise, på 20. tur. 
Desværre har det ikke været 
muligt at frembringe denne. 
Kender du den, så kontakt 
undertegnede med info.
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bedste mediestil slører vi på Barsø de-
res sande identitet. 

Vi mangler deltagere
Turen kæmper med en stærkt stigende 
gennemsnitsalder og at der ikke kom-
mer særligt mange nye med, uvis af  
hvilken grund.

Tidligere skrev jeg, at kælenavnene 
er kærligt ment. Der er meget omsorg 
iblandt deltagerne. Jeg indrømmer ger-
ne, at nye er/kan være overrasket over 
den løssluppenhed der hersker. 

Når man iagttager en flok som har 
kendt hinanden i mange år, kan det 
virke uoverskueligt, at skulle forsøge 
at indlemme sig. Jeg håber dog på, at 
de hurtigt oplever, at alle er en del af en 
stor flok fiskekammerater, på tværs af 
alle køn, alder og med meget forskellig 

baggrund. Der skelnes ikke og sidst på 
aftenen er vi alle lige kloge. 

Jeg håber at der sidder nogle friske 
lystfiskere derude, som har lyst til og tør 
tage med til Barsø. Er der spørgsmål er 
man velkommen til at tage kontakt til un-
dertegnede.

Jeg vil slutte med her at mindes en af 
vore gode fiskekammerater Finn Cow-
boy Nielsen, som desværre gik bort den 
22. juni 2019. Han nåede 25 gange til 
Barsø, og vil helt sikkert fremover stadig 
være med os. Ære være Cowboys min-
de. (Han ville selv nok have udtrykt det 
lidt kortere. Han ville kort og godt have 
sagt »Baljepis«).

Med lystfisker hilsen, 
og forhåbentlig velmødt på turen
Hr. turleder Lene

kr., men ellers under de samme betin-
gelser. Deltagerantallet svinger mellem 
12-25. 

På turen har alle deltagere to pligter, 
som kunne være madlavning, opvask, 
eller aftenkaffe samt kollektiv søndags-
rengøring. Derudover er der ingen for-
ventninger til, hvad man fordriver tiden 
med og det er helt frivilligt om man vil 
deltage i evt. aftenaktiviteter.

Med i turens pris er først og fremmest 
færge, husleje og el. Forplejning som 
indgår, er fredag; rundstykker, middags-
pølser (som de seneste mange år er 
sponsoreret af Olie Eriksen, TAK her-
fra), aftensmad og aftenkaffe med brød 
el.lign. Lørdag; morgen-, middag-, af-
tensmad og aftenkaffe med avec. Søn-
dag; morgen- og middagsmad (her spi-
ser vi rester).

Derudover har flere nogle særlige 
kulinariske talenter og udnytter på gro-
veste vis turens deltagere som mund-
skænke til nye smagsvarianter. Men vi 
elsker det. 

Det eneste deltagerne selv skal med 
bringe er drikkevarer til eget forbrug og 
5 stykker træ. 

Generelt er forplejningen ikke helt 
efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, 
men da de endnu ikke har aflagt os et 
besøg, tør vi godt gentage forskel-

lige menuer, som ofte indeholder store 
mængder fløde, serveret i mange af-
skygninger og på både forår og efterårs-
ture er der en aften med medister i lange 
baner. 

Maden på turen er en stor oplevelse. 
Den smager utroligt godt. (ja ja, vi er 
også sultne men…). Vi har et par rig-
tig dygtige folk med, som gerne ophol-
der sig længe i køkkenet. De modtager 
mange gode råd fra andre, som ligele-
des gerne opholder sig længe i køkke-
net. Heldigvis er »kokkene« dygtige til 
ikke at lytte. En teori om hvorfor der altid 
er samling i køkkenet er, at komfur-øen 
lige har den rette højde til at læne sig op 
af og emhætten hænger, så panden lige 
kan støtte af, efter at man har smagt på 
en øl.  

Fællesskabet
Ja, der bliver drukket øl, vin og andre 
gode ting, men flere har med årene og-
så fundet værdien i, at have danskvand 
el. lign. med. Specielt efter at vi havde 
en kær kammerat, der pinligt måtte 
fortælle, at han om mandagen efter en 
Barsøtur, blev indlagt på sygehuset med 
dehydrering. Nu nævner jeg ingen nav-
ne men det var Kay Werner... 

Det bringer mig til at, de fleste delta-
gere har et kælenavn, (det lyder nemlig 
helt forkert, at kalde det øgenavne, når 
man forsøger at gøre lidt reklame for tu-
ren, men uanset, det er kærligt ment). 

Der skal ikke de store anstrengel-
ser til, for at sikre sig et nyt navn. Der 
er nemlig et par skabs-numerologer 
med på holdet. Således har Kay Wer-
ner, Spejder Ib, Barsømutter, Juleman-
den og hendes mand, Dampbørnene 
(dvs. Olie, Dr. Død, Krille, Post Hansen, 
Grinko), Tolderen, Shakie, Abgebrandt, 
Æ roekytte og mange andre, til hverdag 
et helt almindeligt borgerligt navn, men i 

Vilde Facts

► Den første færge blev slidt op, en ny er kommet til og har sejlet mange ture i 
bæltet. Bl.a. en tur hvor de kreative lystfiskere fra HOS fik færgemanden overtalt til 
et stop midtvejs, så der kunne fiskes torsk.

► I skrivende stund har der været 1808 tilmeldinger fordelt på 201 forskellige per-
soner. »Torsk-kill« den mest erfarne har således deltaget 78 gange, eller 234 dage.

► Mange prisreguleringer er kommet oveni, så prisen har bevæget sig fra sølle 55 
kr. til ca. 600 kr.

► 5 forskellige turledere har holdt taler. 

► Der er skrællet mere end 1 ton kartofler.

► Medister er fortæret i metervis. I min tid som turleder – knap 10 år – har jeg købt 
omkring 320 kg medister. 

► Flødeforbruget har sikkert overskredet 1 m3.

► Der er fanget mange og store fisk, men tabt endnu flere og større selvfølgelig…
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Billeder fra fiskekonkurrencen 
for skolebørn i Fuglesøen
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Udsætning af laks
Der skal udsættes ½-års laks i Ribe Å 
Systemet den 12. oktober 2019. Det 
forventes at der er fisk nok til at kunne 
opfylde fiskeplejens udsætningsplan for 
laks i 2019 med udsætning af 30.000 
stk. ½-års laks.

Lystfiskeriets Dag 
Søndag d. 19. maj 2019 afholdt Sønder-
jysk Sportsfiskerforening lystfiskeriets 
dag ved foreningens egen Dyringkær 
Put & Take sø lidt uden for Haderslev. 
Her mødte omkring 90 håbefulde lystfi-
skere op, som alle havde en fantastisk 
dag. Deltagere i alle aldre fiskede på 
livet løs og mange prøvede at fange 
fisk. Vejret viste sig fra den gode side 
fra morgenstunden, med solskin og bål 
himmel. Allerede en time før starttids-
punktet mødte de første lystfiskere op 
for at være klar til start. Det flotte vejr 
var også med til at gøre dagen til en god 
oplevelse. Der var præmie til alle børn 
i form af endegrej til at fiske med og til 
afslutning hjemmebag. 

Fuglesø Fiskekonkurrence
Sønderjysk Sportsfiskerforening afholdt 
søndag d. 14. august 2019, fiskekonkur-
rence i Fuglesøen i Vojens for skolebørn 
i Vojens, Haderslev og Gram. De første 

mødte frem over en time før konkur-
rence start for at sikre sig favoritplad-
sen. Vejret viste sig fra den gode side 
med tørvejr og lidt solskin. Der mødte 
11 deltagere og deres forældre op, så i 
alt deltog 25-30 børn og forældre i det 
spændende fiskeri. Fiskene var ikke så 
bidvillige, som man kunne ønske sig, 
men de fleste fangede fisk og alle hyg-
gede sig sammen ved søen. 
Der var præmier til største fisk som blev 
fanget af Karoline Juul Christensen. 
Hun fangede en brasen på 41 cm. Der 
var præmie til fleste fisk, som blev fan-
get af Tejs Mikkelsen, der havde fanget 
5 fisk. Men alle børn fik en lille præmie 
med hjem i form af et selvvalgt endegrej.

haderslev fjord ramt af iltsvind
Haderslev Fjord blev igen ramt af fiske-
død. I vandoverfladen lå døde små fisk 
med bugen op af og der var grim lugt fra 
fjordens vand. Fiskene er døde af en 
kombination af for mange næringsstof-
fer og en høj vandtemperatur. Det er en 
træls situation med iltsvind og døde om-
råder i fjorden. 

Fiskedøden i fjorden viser med alt ty-
delighed, at der er problemer med for 
mange næringsstoffer. Bundvendinger 
afsløres af en grim stank af svovl. Der er 
brugt mange penge og frivillige arbejds-

lidt af hvert ... timer på at genetablere naturlige vand-
løb og lave gydepladser til optrækkende 
havørreder, som nu måske er døde på 
grund af iltmangel. 

I den iltfri bund lever bakterier, som 
udskiller svovlbrinte. Så længe der er 
ilt i bundvandet, slipper svovlbrinten 
ikke ud. Men kan tilførslen af ilt til bund-
lagene ikke kan følge med forbruget 
af ilt i bundlagene bliver iltindholdet i 
bundvandet er nær nul, og der sker en 
»bundvending«, hvor gasser bobler op 
fra bunden. 

Vandets ilt kommer dels fra alger og 
grønne planter som fx ålegræs, dels 
bliver det »pisket« ind fra atmosfæren, 
når det blæser. I bundlagene bliver ilten 
bl.a. brugt af de bakterier, der nedbry-
der organisk stof. Iltforbruget er størst 
ved høje temperaturer. Derfor er faren 
for iltsvind og bundvending størst i sen-
sommeren. Fjordfiskere kan til tider for-
udsige et kraftigt iltsvind og en truende 
bundvending ved, at de pludselig fanger 
flere ål end normalt i ruserne. Ålene flyg-
ter fra de områder, hvor ilten forsvinder.
 
signalkrebs i foreningsvande
Signalkrebsen bliver helt op til 16 cen-
timeter lang og kan veje 110 gram. Den 
bliver op til 20 år gammel og er kønsmo-
den, når den er et til tre år. Farven på 
kroppen og kløerne kan variere mel-
lem rødbrun eller mørkebrun nogen 
gange med blålige nuancer. Overfladen 
på kroppen og kløerne er glat og uden 
knopper eller pigge undtagen bag øjet. 
Overfladen på kloen er glat og farven er 
den samme som resten af kroppen dog 
ses en karakteristisk hvid eller blålig plet 
ved basis af klosaksen hannens klo er 
ofte større end hunnens.

Arten kan forveksles med den euro-
pæiske flodkrebs, der er hjemmehøren-
de i Danmark. Arterne kan dog let ken-

des fra hinanden, da signalkrebsen har 
to tydelige lyse pletter på klosaksene. 
Den europæiske flodkrebs har desuden 
et mere ru skjold, og den er også noget 
mindre end signalkrebsen. 

Signalkrebs lever i småsøer og åer 
indtil fire-fem meters dybde. Den skjuler 
sig i huller i brinker og under trærødder, 
sten o. lign. Arten tåler saltholdigt vand. 
Signalkrebs er oftest nataktive, hvor den 
har et bredt fødevalg. Den æder insekt-
larver, muslinger, snegle, svækkede 
fisk, fiskerogn samt rodskud af forskel-
lige vandplanter. 

Herhjemme har den europæiske flod-
krebs en række naturlige fjender som 
aborrer, gedder og ål, disse kan tænkes 
at æde signalkrebs også. Signalkrebs 
stammer oprindeligt fra det nordvestlige 
USA og det sydvestlige Canada. Arten 
blev introduceret til blandt andet Sverige 
og Finland for at supplere de små be-
stande af lokale krebsearter, der spises 
af befolkningen. Den blev i 1970’erne 
indført til dansk opdræt, men er senere 
sluppet ud i naturen, hvor den har spredt 
sig og etableret en voksende vild be-
stand. Arten findes i småsøer og i en-
kelte vandløbssystemer, eksempelvis i 
Tude Å, Susåen og i et tilløb til Randers 
Fjord. Den er i stor fare for at blive spredt 
yderligere i vandløbssystemerne. 
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Signalkrebsen findes i næsten alle 
dele af Danmark. Arten er meget svær 
at bekæmpe, når den først har etableret 
sig og yngler, og derfor gælder det om 
at begrænse dens udbredelse i første 
omgang. Signalkrebs kan også være 
bærer af sygdommen krebsepest, som 
den selv kan overleve, men som den 
hjemmehørende europæiske flodkrebs 
dør af. 

I 1900-tallet uddøde et utal af be-
stande af flodkrebs i Mellemeuropa og 
Skandinavien af denne sygdom. Den 
har en betydelig effekt på plantelivet i 
vandmiljøet, da den æder store mæng-
der planter. 

Signalkrebsen graver huller i brinken 
langs vandløb, og det kan få jorden til at 
erodere, så der sker skade på vandlø-
bene. Når man fisker signalkrebs til eget 
forbrug, må man gerne transportere 
dem fra fangststedet og hjem til køkke-
net, hvor de skal tilberedes. Transporten 
skal ske på en måde, så signalkrebsene 
ikke kan undslippe. De signalkrebs der 
fanges, må ikke genudsættes. Det vil 
sige, at fanges der krebs der vurderes at 
være for små til at spise, skal de aflives.

Vedsted sø
Det er 10 år siden restaurering af Ved-
sted Sø gik i gang med henblik på at 
sikre et godt bademiljø og bedre sigtbar-

hed og vand kvalitet for søens fisk. I maj 
2009 blev søen renset, da biologerne 
sprøjtede aluminium ud i søen. Det skul-
le binde fosfor til søbunden, men det 
viste sig, at noget af fosforen blev ved 
vandoverfladen og vandet blev uklart. 

Aluminium blev udbragt på søen ad 
to gange. Første udbringning i starten 
af maj var en succes i forhold til, at pH 
ikke faldt til under 7. Dagen efter var der 
imidlertid forhøjede koncentrationer af 
opløst aluminium og det steg yderligere 
i løbet af maj og juni. 

I juni observerede vi døde krebs i 
søen og de levende havde forhøjet alu-
minium indhold i muskelvævet. Alumini-
umkoncentrationen i Vedsted Sø faldt 
gennem resten af sommeren 2009 sam-
men med søvandets pH og ved anden 
udbringning i oktober 2009 blev der ikke 
anvendt aluminat som buffer, men deri-
mod brændt kalk. 

Aluminiumbehandlingen i Vedsted Sø 
havde i øvrigt den ønskede positive ef-
fekt på vandkvaliteten. Der blev efterføl-
gende udsat nye flodkrebs i Vedsted Sø 
for at genskabe bestanden og samtidig 
indførte lystfiskerne en total fredning af 
krebsene. Bestanden er nu genetable-
ret og det kan/bør nu måske overvejes 
at tillade fiskeri efter krebs igen inden for 
de næste år.

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

BARSØTUR II
Tur nr. 92 | 1.-3. november 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 denne gang kun ske 
med mobil- eller netbank betaling til turlederen, 
senest fredag den 25. oktober. 

Pris for turen er 600,00 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 700,00 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
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www.sydfisk.dk

tHermoruden
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SikkerhedSfilm · Solfilm
ButikSruder · termoruder

v/Erling Rostermund
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens

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

Kære medlem

Mod forevisning af gyldigt 
medlemsbevis til 

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

DeaDline
Lystfisker nr. 56

1. november 2019

Vigtig inFormation
Vi har erfaret, at flere medlemmer indrapporterer fangede fisk på www.
sydfisk.dk under »Medlemmernes fangster«. Det er for så vidt rigtig fint, 
da det altid er interessant læsning, hvad andre har fanget.

Imidlertid er det IKKE den officielle indberetningsside. 

På www.ribeaasystemet.dk SKAL du indrapportere alle dine fangster. 
Det er den side, der ligger til grund for de officielle statistikker for både 
laks, havørred, bækørred og stalling, og derfor SKAL alle indrapportere 
her!

På www.ribeaasystemet.dk SKAL du indrapportere
På www.sydfisk.dk KAN du indrapportere

Mvh. Niels Ole Kjær
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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.
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Der er i skrivende stund stadig cirka 2 
½ måned tilbage i de vestvendte åer, og 
der er stadig både store - og små laks på 
vores kvote til hjemtagelse endnu. 

Kommer der noget regn, så overvej 
en tur til Flads Å, Gram Å eller Gels Å ef-
ter laks og havørreder. Det er et spæn-
dende, men også udfordrende fiskeri. 
Husk at orientere dig om kvoter og reg-
ler, inden du tager på tur.

Haderslev Dam, Vedsted sø og 
Slivsøen er også et besøg værd i ef-
teråret. De store aborrer i Vedsted og 
Slivsøen er meget aktive, og gedderne 
har også en stor appetit her i efteråret. 
Husk at orientere dig om regler for mind-
ste- og størstemål, inden du tager på tur.
Kysten begynder også at give fisk nu, i 

takt med at vandtemperaturen falder. 
Havørrederne begynder at trække mod 
åerne for at gyde, så opsøg gode kyst-
pladser i nærheden af å-udløb. 

Vær opmærksom på fredningsbæl-
terne. Der er nogle steder, hvor der alle-
rede fra medio september er fredninger.
Du kan bl.a. bruge app’en og hjemme-
siden www.havørred.com til at vise dig 
fredningsbælterne, sågar mens du er 
ved kysten. Mere præcist og aktuelt kan 
det ikke blive.

Fiskeriet i efteråret
Af Niels Ole Kjær

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



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


