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Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S

Formanden har ordet

Efteråret er over os og når dette nummer af Lystfisker er nået ud til 
jer medlemmer, er fiskeåret 2019 næsten forbi. Det er et år, der vil 
blive husket for den rekordstore mængde nedbør, der har slået re-
korden som den største mængde nedbør i efterårsmånederne, i de 
cirka 140 år, det har været registeret og året 2019 er derudover godt 
på vej til at blive det vådeste år siden 1874.

Bestyrelsen har arbejdet med at forbedre vores tekster og regler 
ved fiskevandene, så de bliver tidssvarende og forhåbentligt lettere 
at forstå. De nye tekster og kort bliver lagt ud på sydfisk.dk i løbet af 
vinteren, så husk at tjekke de nye regler, inden I tager ud og fisker i 
det nye år. 

Laksefangsterne i år har ikke været til at prale af. Der er hjemtaget 
96 laks ud af 195 eller 49% hjemtaget af laksekvoten som Ribe Å Sy-
stemet havde fået kvote på i 2019. Det må sende et signal til Natur-
styrelsen og Esbjerg Kommune om, at opgangsforholdene omkring 
Ribe by ikke er optimale. Når Vester Å Konsortiet har hjemtaget 21 
ud af de 96 laks og de ud af den totale fangst af laks i Ribe Å Sy-
stemet på 711 laks, kan fange 342 laks, svarer det til ca. 48% af alle 
fangster i 2019. Det bør give stof til eftertanke ved Naturstyrelsen 
og Esbjerg Kommune. Samarbejdsudvalget arbejder på at forbedre 
forholdene, og vi håber, det lykkes med tiden. Jo før, jo bedre.

Sønderjysk Sportsfiskerforening og Haderslev Kommune har 
afholdt et fælles møde omkring fremtidig vandløbsrestaurering i de 
østvendte vandløb. På mødet aftaltes det, at der i de næste måne-
der arbejdes med at finde steder, hvor der for få midler kan gøres en 
god indsats hurtigt – det bliver spændende at følge arbejdet og se 
hvad det kan bringe fremover.  

De østvendte vandløb lukkede for fiskeri den 15. november, så 
nu skal der findes alternative steder at fiske. Heldigvis er der mu-
ligheder for fint geddefiskeri i vores søer; både Haderslev Dam og 
Slivsøen byder på spændende fiskeri efter de store »sømkasser«, 
så fat fiskestangen og ud og prøve lykken. 

Husk der er åbent for gratis medlemsfiskeri i Dyringkær Put and 
Take i perioden fra 1. november til der åbnes for kortsalg igen til for-
året den 1. marts. Klubaftnerne er startet igen, mød op og deltag 
– der er hygge, kaffe på kanden og måske lidt hjemmebag samt en 
masse god grej- og fiskesnak.

her er f.eks. to aktiviteter, du er velkommen til at deltage i
• Tirsdag 3. marts 2020 afholdes der tema omkring spinnebygning i 
klubhuset i Gram. Program offentliggøres på hjemmesiden og i næ-
ste blad.
• Søndag 22. marts 2020 afholdes der fluekaste kursus i Vojens Hal-
lerne. Program offentlig gøres på hjemmesiden og i næste blad.

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

Knæk og Bræk
Preben Nielsen

nr. 56 · 14. årgang
december 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
Gram Å

Billede
Niels Ole Kjær      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

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 18. marts 2020 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til Danmarks Sportsfiskerforbunds ordinære kongres, 
som afholdes på Vingsted Hotel og Konferencecenter, 

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. 

Kongressen starter den 14. marts 2020 kl. 10.00. 

I henhold til § 9 stk. 2: 
Kongressens delegerede er 1 repræsentant fra hver forening 
(formanden eller hvem denne skriftligt har bemyndiget hertil). 

Som bekendt stopper Verner W. Hansen som formand ved denne kongres. 
Verner W. Hansen har siddet i forbundsbestyrelsen siden 1999 

og været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund i 16 år. 
I forbindelse med kongressen afholdes der reception for 

Verner W. Hansen lørdag den 14. marts 2020.

Indkaldelse til ordinær kongres 
14.-15- marts 2020

Danmarks Sportsfiskerforbund, medlemsforeninger 
og delegerede for de individuelle medlemmer. 
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Fuglesø Fiskekonkurrence 2019
Sønderjysk Sportsfiskerforening afholdt 
søndag den 11. august 2019, fiskekon-
kurrence i Fuglesøen i Vojens for sko-
lebørn i Vojens, Haderslev og Gram. 
Vejret viste sig fra den gode side med 
solskin, og svag vind. Der mødte 11 
deltagere samt deres forældre op, så 
ca. 25-30 børn og forældre deltog i det 
spændende fiskeri. Fiskene var des-
værre ikke helt så bidvillige som man 
kunne ønske sig, men der blev fanget 
fisk, og alle hyggede sig sammen ved 
søen. Der var præmier til største fisk 
som blev fanget af Karoline Juul Chri-
stensen – en brasen på 41 cm og til flest 
fisk, som blev fanget af Tejs Mikkelsen 
der havde fanget 5 fisk. Alle fik en lille 
præmie med hjem i form af et selv valgt 
ende grej.

Sæsonpremiere i hoptrup Å  
og Slivsø – sæson 2020
Sønderjysk Sportsfiskerforening starter 
den nye sæson med premieredagen i 
Hoptrup Å søndag den 19. januar 2020. 
Da går det løs for medlemmerne af Søn-
derjysk Sportsfiskerforening. Der er go-
de chancer for at få en regnbueørred på 
krogen, men der kan også være blanke 
havørreder eller en stor gedde i Slivsø. 

Der kan fiskes med orm, blink eller spin-
ner. Sæsonpremieren starter med mor-
genkaffe kl. 8.00 i Modelflyverklubbens 
klubhus, som foreningen igen har fået 
lov at låne. Her går snakken villigt, indtil 
solen står op og fiskeriet kan starte. Kl. 
14.00 er der kaffe og hjemmebagt kage 
til dem, der har lyst.

Premiere i de vestvendte åer
Torsdag den 16. april afholdes premi-
erefiskeri i de vestvendte åer. Traditio-
nen tro serveres der rundstykker og kaf-
fe i klubhuset i Gram fra kl. 07.00, og til 
middag kan man mødes i klubhuset og 
spise sin madpakke. Det plejer at være 
en dag, der er set frem til med spæn-
ding. Giver det nogle flotte blanke laks 
eller havørreder til premieren? Hvor-
dan fisker mit nye grej? Hvordan har 
fiskemakkeren haft det siden efteråret? 
Så mød op og vær en del af en hyggelig 
og spændende tradition.

Udsætning af lakseyngel
13. oktober 2019 er der udsat 30.000 
stk. ½-års laks i Ribe Å System med en 
gennemsnitsvægt på 4,0 gram pr. stk. 
hvilket svare til ca. 120 kg fisk. Prisen 
for udsætningsfiskene beløber sig til 
157.500,00 inkl. moms. 

Lidt af hvert ...

Det er tid for revision af ovennævnte 
udsætningsplan, som sidst blev revide- 
ret i 2012. Da der til stadighed sker æn-
dringer i vandsystemerne, ønsker DTU 
Aqua, Afdelingen for Ferskvandsfiskeri 
og -økologi, i samarbejde med Sønder-
jysk Sportsfiskerforening, at få denne 
plan revideret for at sikre, at eventuelle 
udsætninger fortsat sker på lokaliteter 
hvor der er behov for det.

Undersøgelserne til udsætningspla-
nen påregnes at vare ca. 17 dage og 
DTU Aqua anmoder om, at Sønderjysk 

Sportsfiskerforening vil stille to mand 
pr. dag til rådighed i undersøgelsespe-
rioden, som forventes at være august/
september 2020. For at kunne plan-
lægge DTU Aquas feltundersøgelser i 
2020 udsendes denne meddelelse nu, 
så Sønderjysk Sportsfiskerforening på 
generalforsamling eller i medlemsbla-
det kan skaffe mandskab til hjælp ved 
feltarbejdet. Af hensyn til bedømmelsen 
af ørredens naturlige formering skal for-
eningen undlade at udsætte yngel i for-
året 2020. 

Revision af Plan for fiskepleje
i vandløb omkring haderslev mellem Genner Strand og avnø Vig

På vegne af DTU, Preben Nielsen

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 sen-
de 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 2020

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 2020 – Danske medlemmer

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk
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Sønderjysk Sportsfiskerforening er kommet med i Vandråd Lillebælt/Jylland.
Sekretariatskommune og mødeleder er Vejle Kommune. 
Vandrådet består af medlemmer fra hver af følgende organisationer/foreninger:

I forbindelse med forberedelsen af 
vandområdeplaner for tredje planpe-
riode (VP3), skal vandrådene igen med-
virke til at prioritere indsatserne for at 
forbedre vandmiljøet. 

Vandrådene vil skabe mere lokal 
inddragelse i arbejdet for at sikre god 
miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig 
skal rådenes viden om de lokale forhold 
medvirke til at udvælge de mest omkost-
ningseffektive tiltag på de mest egnede 
strækninger. 

Vandrådene blev første gang bragt i 
spil i 2014, i forbindelse med udarbej-
delsen af forslag til indsatsprogrammets 
supplerende foranstaltninger til forbed-
ring af de fysiske forhold i vandløb for 
anden planperiode (VP2). 

I 2017 skulle vandrådene medvirke til 
at kvalificere afgrænsningen og udpeg-
ningen af de vandløb, som indgik i VP2. 
I denne omgang er opgaven den sam-
me som i 2014, nemlig at hjælpe med at 

udpege hvilke indsatser der bør udføres 
på hvilke strækninger. 

Evalueringen af vandrådsarbejdet 
i 2014 viste, at det var en succesfuld 
fremgangsmåde i forhold til at optimere 
indsatserne og anbefalede, at metoden 
også blev taget i brug i arbejdet med 
VP3. Miljøminister Lea Wermelin har 
besluttet, at flere vandløb vil få et kon-
kret miljømål i de næste vandområde-
planer. I alt kommer det til at dreje sig 
om op til 500 km vandløb landet over. 

De 500 km vandløb, som igen vil ind-
gå med et konkret miljømål i vandom-
rådeplanerne 2021-2027 omfatter pri-
mært kunstige, stærkt modificerede 
eller blødbunds vandløb, som konkret 
er vurderet at have potentiale for op-
fyldelse af vandrammedirektivets mål. 
For Haderslev kommune omhandler det 
et stykke af Tyrstrup Bæk, Møllestrøm, 
m.m. ialt ca. 5,9 km vandløb. 

Vandråd 2019-2020
Af Preben Nielsen

• Bæredygtigt Landbrug
• Danmarks Naturfredningsforening 
 Sydjylland
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Dansk Akvakultur
• Dansk Amatørfiskerforening
• Dansk Jægerforbund
• Dansk ornitologisk forening
• Dansk Skovforening

• Danske Kloakmestre
• Danske Vandløb
• DANVA
• Friluftsrådet
• Kolding Sportsfiskerforbund
• Sønderjysk Landboforening
• Sønderjysk Sportsfiskerforening
• Sønderjyske vandløb
• Vejle-Fredericia Landboforening

www.sydfisk.dk
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Laksepremieren 2019 var imødeset 
med spænding hos mange medlem-
mer. Åen havde løbet med fin vand-
stand gennem lang tid, og der blev også 
fanget meget fine laks og havørreder de 
første dage.

Hen i maj måned blev det meget varmt 
og tørt, og åfiskeriet blev markant svæ-
rere. Laksefangsterne blev færre og 
havørrederne lod vente på sig.

Efter en lang og tør sommer kom vandet 
så til gengæld i september. Nye døgn-
rekorder for nedbør blev sat. For så at 
blive slået få dage efter igen. Op til ef-
terårsferien væltede vandet bare ned og 
i det meste af uge 41 og 42 var det stort 
set umuligt at fiske i Gram Å, Fladså og 
Gelså pga. voldsomme vandmængder. 
Gram Å løb bl.a. i næsten 2 uger med en 

vandstand på over 1,6 meter over nor-
malen. Åen var flere steder 300 meter 
bred.

Da vandet endelig begyndte at klare op 
og falde igen, kom der til gengæld gang i 
laksefiskeriet. Fine store laks, både flot-
te farvede hanlaks med stor kæbekrog, 
samt forholdsvis blanke hunlaks blev 
fanget og af mange forsigtigt genudsat 
igen. 

Kvoterne for Sønderjysk Sportsfisker 
Forening blev ikke opfisket i år, selv om 
vi slog de tidligere års rekordfiskeri.

I 2017 fangede medlemmerne i Sønder-
jysk Sportsfisker Forening 43 laks, hvor-
af 10 blev hjemtaget og 33 genudsat.

I 2018 blev der fanget 23 laks, hjemta-
get 10 laks og 13 genudsat.

I 2019 blev der fanget 52 laks, hjemta-
get 15 laks og genudsat 37 laks.

Ingen tvivl om at vi har et godt og spæn-
dende laksefiskeri. 

Til gengæld er havørredfiskeriet ikke så 
godt mere. Folk med forstand på hav-
ørreder og laks mener, at nedgangen i 
havørredfiskeriet skyldes, at foreninger-
ne i mange år har haft fokus på vand-
pleje, der tilgodeser laksene. 

Måske skal vi til at omtænke eller omju-
stere vandplejen, så den også tilgode-
ser havørrederne mere.

Året 2019 i åerne
Af Niels Ole Kjær

Druknet muldarp ved Gram Å.

95 cm hanlaks 
fra Flads Å.

Laks fra Fladså, 95 cm.
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strækning på ca. 6,5 km i Nørreå op- og 
nedstrøms Slevad Bro, der ligger ca. 4 
km neden for Mølby. Her forsøgsfiske-
de DTU Aqua hvert år i perioden 2009-
2012 i forbindelse med en undersøgelse 
af bækørredbestanden. Ved disse be-
fiskninger blev der kun fundet laks én 

gang, og de var ikke fra den vilde be-
stand, men stammede fra udsætninger.

Heller ikke ved den omfattende un-
dersøgelse af laksebestanden i Ribe Å-
systemet i 2014 eller i den seneste plan 
for fiskepleje for åen fra 2012 blev der 
konstateret laks opstrøms Gram.

Ny undersøgelse viser, at laksen igen 
gyder i Nørreå i Ribe Å-systemet efter, 
at en spærring længere nede i vandsy-
stemet er blevet fjernet. 

DTU Aqua fandt ved en undersøgelse 
i oktober i år vild lakseyngel i Nørreå i 
Sønderjylland. Det er første gang, der 
findes lakseyngel her efter, at Natursty-
relsen i 2014 etablerede en faunapas-
sage ved opstemningen i Gram Slotssø. 
Opstemningen har hidtil forhindret laks 
og andre fisk i at komme op i Nørreå, 
men med faunapassagen blev der åb-
net for, at fiskene kan vandre op i 100 
km vandløb opstrøms Gram. 

Ved undersøgelsen blev der fundet 
både ½-års og 1½-års-laks fra en vild 
bestand, og det viser, at laks har gydt i 
Nørreå i hvert fald i de sidste to år.  

Hele den cirka 10 km lange strækning 
fra Mølby og ned til Øster Lindet har frisk 
strøm samt grus og stenbund og har 
dermed særdeles gode forhold for laks. 
Det forventes derfor, at denne del af åen 
i fremtiden vil give et væsentligt bidrag til 
laksebestanden i vandsystemet. 

tidligere undersøgelser har  
ikke fundet vilde laks
DTU Aqua har tidligere undersøgt en 

Laksen er tilbage i nørreåen
Af  Stig Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

Nørreå har mange velegnede omvækstområder for laksefisk.

Info om undersøgelsen
Undersøgelsen af laksebestanden i Nørreåen er en del af et EU-finansie-
ret overvågningsprogram af de oprindelige danske laksestammer og om-
fatter undersøgelser på lokaliteter spredt ud over hele Ribe Å-systemet. 

I den seneste undersøgelse i Nørreå blev der forsøgsfisket på fire sta-
tioner mellem Slevad Bro og Øster Lindet, og der blev konstateret vilde 
laks på alle stationer. Forsøgsfiskeriet foretages med elektrofiskeri, så 
fiskene bliver bedøvet af en let strøm i forbindelse med fangsten og gen-
udsættes efter at de er længdemålt og registreret.

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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AutoPartner.dk
Ørderup Kirkevej 45
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 23 23
www.oves-auto.dk

OVE’S AUTO APS

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn 
til Ove’s Auto. Du vil stadig få den samme 
gode service og vi reparerer stadig alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i garanti- 
perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i 
vores nye lokaler!

HT AUTOCENTER ER 
BLEVET TIL OVE’S AUTO

www.cac-certi�ceret.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. 57
1. februar 2020

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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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


