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FORMANDEN HAR ORDET

Fiskeriet i de vestvendte åer startede den 16. april 2022. Der blev 
den første dag fanget 35 laks, med den største laks på 14 kg, hvilket 
må siges at være rigtigt fint. I skrivende stund er der stadig store laks 
tilbage på kvoterne, som Sønderjysk Sportsfiskerforening og Gels 
Å Sammenslutningen har, så det gælder om at komme ud til åen og 
prøve dette spændende fiskeri. 

Maj måned betyder at der kan fiskes i alle foreningens fiskevande 
frem til sidste dag i oktober, hvad angår de vestvendte åsystemer 
og til 15. november i de østvendte åer. Vores søer og Haderslev 
Dam er åben for fiskeri året rundt. Find fiskestangen frem og tag 
ud vores fiskevand og få nogle gode oplevelser. Husk at fangster i 
de vestvendte åsystemer skal indrapporteres på www.ribeaasyste-
met.dk. I bedes også indrapportere fangster på havørred, bækørred 
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 udgangspunkt i ovenstående, at fremtidige laksekvoter 
og restaureringsprojekter vil blive tildelt.  

Covid-19 nåede at slippe sit tag og vi kunne i Sønderjysk Sports-
fiskerforening afholde vores ordinære generalforsamling inden ud-
gangen af marts måned, som vedtægterne siger. Onsdag den 16. 
marts 2022 afholdt vi årets generalforsamling i Æ fiskehus i Gram. 
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Der var genvalg til alle 
som var på valg, så efter afholdt generalforsamling var der ingen 
ændringer i bestyrelsen, flot at alle ønskede genvalg. Mere om ge-
neralforsamlingen andet sted i bladet. 

Lige nu arbejdes der i bestyrelsen med mange ting, her blot et 
lille udpluk i stikord: Udlægning juletræer i Slivsø, sandartprojekt i 
Haderslev Dam, udlægning af sten i østvendte vandløb, Slivsø Bå-
delaug og fremtiden, virkemidler ud for Haderslev kyst, Niels Ole 
stopper ved udgangen af 2022 som redaktør, ny skal findes.

Ny regel gældende for Kommerciel guidning 
ved vores fiskevande
Kommerciel guidning (betaling til guiden for fisketuren) er ikke tilladt 
på fiskevand som disponeres af Sønderjysk Sportsfiskerfiskerifor-
ening. Med den nye regel håber vi at undgå, at få problemer ude ved 
vore fiskevande, som andre foreninger har været haft, hvor kommer-
ciel guidning tager overhånd, og skaber problemer, for såvel lods-
ejere som foreningsmedlemmer.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand   BOOK NU
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LAKSEKVOTE 
Opdateret 20. maj 2022 
I dag, den 20. maj 2022 er der hjemtaget 12 store laks af kvoten 
for Sønderjysk Sportsfisker Forening. Der er nu kun 5 store laks 
tilbage. Orientér dig derfor om restkvoter på www.ribeaasyste-
met.dk, inden du tager på fisketur efter laksene!
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... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

HOPTRUP
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 52 04

Jeg har altid drømt om at fange en laks 
– derfor tog jeg turen fra Ølstykke på 
Sjælland og »hjem« til Sønderjylland, 
hvor jeg er opvokset. Min bror, som bor 
i Sommersted, har gennem de seneste 
10-11 år fanget hele 47 laks, så vi havde 
aftalt, at vi skulle mødes meget tidligt 
på premieredagen den 16. april. Planen 
var, at vi ville starte i Flads Å.

Efter kun 15 minutters fiskeri råbte 
min bror »fisk«, og efter en vild fight kun-
ne hans laks nr. 48 nettes. Hans største 
laks til dato på 104 cm og 10 kg. Jo, jeg 
må sige, at jeg var da lidt misundelig, 
men min drøm levede jo stadig, så jeg 
fik fisket lidt videre – og pludselig skete 

det! Jeg fik et tungt hug, men troede den 
var væk igen. Men nej – den var der sta-
dig, og efter en god fight, kunne min al-
lerførste laks nettes. Den målte 96 cm 
og vejede 8,3 kg. Jeg var helt oppe at 
køre, og der gik en del minutter, før jeg 
ikke rystede på hænderne mere. Begge 
laks blev fanget på kondom-spinnere fra 
FC Spinner, som er min brors foretrukne 
våben efter laks, og nu også mit. Jeg 
glæder mig allerede til jagten på laks nr. 
2 – og selvfølgelig alle de andre arter af 
fisk, som jeg kunne tænke mig at fange 
i Sønderjysk Sportsfisker Forenings flot-
te fiskevand. Man bliver heldigvis aldrig 
for gammel til at drømme.

Drømmen om den 
første laks
Af Arne Kjær

Foto: Lasse Aditya Kjær.

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk
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Velkommen til den 17. ordinære gene-
ralforsamling i Sønderjysk Sportsfisker-
forening. Vi skal se tilbage på året der 
er gået, siden sidste generalforsamling 
i august 2021. I år kan vi afholde gene-
ralforsamling efter vedtægterne – inden 
udgangen af marts måned. Hverdagen 
er ved at blive normal for os alle og for-
håbentlig kommer Covid-19 ikke til at 
præge vores hverdag så meget frem-
over. Nu er det andre trælse ting, som 
gør hverdagen besværlig. Håber at I 
deltagere vil bidrage konstruktivt, så vi 
kan få en god generalforsamling. 

Danmarks Sportsfiskerforbund
DSF arbejder for bedre fiskevand, flere 
fisk i vores vande og mange andre ting.

Lige arbejdes der på at få revideret 
DSF’s vedtægter, så de stemmer over-
ens med de ændringer, der er sket på 
kongressen de sidste par gange. Der er 
forslag til ændringer omkring personlige 
medlemmer forstås fysiske personer, 
der er opdelt i følgende to undergrup-
per: Enkeltpersoner, Familier der har 
samme adresse og tilhører samme hus-
stand. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds for-
mål er, at arbejde for at skabe det bedst 
mulige grundlag for alle, der vil dyrke 
lyst- og sportsfiskeri i Danmark – nu og i 
fremtiden. DSF vil arbejde for en bedre 
natur-, miljø- og fiskeriforvaltning med 
henblik på at skabe et lystfiskeri for alle 
i en rig natur. DSF vil gøre lystfiskeriet til 
en spændende og meningsfuld fritidsin-
teresse. DSF vil gøre det lettere at være 
foreningsleder i Medlemsforeningerne. 

En læserundersøgelse for Sportsfi-
skeren er positiv – både når der ses på 

magasinets indhold samt layout. Der er 
stor tilfredshed med bladet, ca. 89 % læ-
ser alle fire blade. Sekretariatet arbejder 
på at udvikle vores administrationssy-
stem, således vi hurtig kan få et præcist 
overblik over medlemsantal. Målet om, 
at der skal arbejdes for en årlig vækst 
på 8 % betyder, at vi inden udgangen af 
2022 skal være 18.900 medlemmer. 

Skarv 
Som sidste år har vi igen forsøgt at gøre 
noget ved de mange skarver langs vo-
res vandløb. Der skal være plads til alle 
naturligt hjemmehørende arter. Det gæl-
der også skarv, men i en meget men-
neskepåvirket natur vil der imidlertid 
opstå ubalancer, så arter indbyrdes kan 
true hinandens eksistens. Det skyldes 
ikke mindst, at skarverne igennem de 
senere år i stigende grad søger deres 
føde i vandløb og søer. Det vil ikke være 
muligt at genskabe selvreproducerende 
bestande af vilde fisk i de danske vand-
løb og søer, hvis der ikke bliver gjort no-
get alvorligt ved de muligheder der er for 
regulering af skarv fremover. 

Vi søger, og har tilladelse til at skyde 
skarv ved Hoptrup Å og Slivsø, og har 
gode jægere som vi har aftaler med der. 
Gels Å Sammenslutningen søgte og fik 
tilladelse til at regulere skarv. Der er ind-
gået en aftale med lodsejerne om fælles 
front mod skarven langs Gels Å. Søn-
derjysk Sportsfiskerforening har indgået 
en lignende aftale med lodsejerne ved 
Jels Å og Nørre Å i år. 

Lige nu er der fra Danmarks Sports-
fiskerforbund sat fokus på skarven og 
de reguleringsmuligheder, der er vedta-
get. Skarven er gået fra at være en truet 

fugl til også at være en trussel for sår-
bare fiskearter. En sulten fugl, der hver 
dag skal indtage ca. 500 gram fisk for at 
overleve, har gennem de seneste par 
årtier i stigende grad søgt føde i ferske 
vande. Nu oplever flere foreninger, at 
fiskebestandene har nået det hidtil lave-
ste niveau. Især stallingen, som tidligere 
fandtes i meget store mængder, er nu 
blevet en sjælden fangst for lystfiskerne. 
Men også bækørrederne er blevet fåtal-
lige og ikke mindst har flere undersø-
gelser fra blandt andet Skjern Å vist, at 
over 50 % af alle laksesmolt, bliver ædt 
af skarv. Også i søerne har skarverne 
i stigende grad taget for sig af fiskebe-
standene. 

På kysten har flere foreninger ople-
vet flokke af skarver, som i havørreds-
moltens udtræksperiode, har ædt af de 
små fisk i åmundingerne. Historisk set 
ligger der undersøgelser om mængden 
af fisk i vandløbene. Blandt andet viser 
en undersøgelse fra den øvre Gudenå i 
2004, altså tiden før skarverne for alvor 
indfandt sig i vandløbene, at der typisk 
vil være cirka 500 stallinger per kilome-
ter å. Når man sammenholder med un-
dersøgelser fra 2015 i Kongeåen, der 
på mange måder er et sammenligneligt 
vandløb, viste det sig, at der kun var 
28,6 stallinger per kilometer vandløb.

På trods af mange undersøgelser, der 
har påvist skarvernes prædation, har 
lystfiskerne haft svært ved at trænge 
igennem det politiske system for at opnå 
bedre reguleringsmuligheder. På den 
ene side har organisationerne med fi-
skeriinteresser ønsket flere tiltag, og på 
den anden side har andre organisatio-
ner talt skarvernes sag ud fra den over-
bevisning, at naturen bør klare sig selv 
uden megen regulering.

Gram Å og Fladså og Gels Å
Der er ikke de store ting at berette om 
ved Gram Å og Fladså og Gels Å. Dog 
har vi genforhandlet aftalen om fælles 
fiskeri med Ribe Sportsfiskerforening på 
Fladså, fra Fole dambrug til Harreby bro 
for en ny 10-årig periode. Forhandlings-
forløbet har været god oplevelse og teg-
ner godt for det fremtidige samarbejde. 

Gels Å Sammenslutningen lagde som 
sædvanligt vandsystem til El-fiskekur-
set, den sidste weekend i oktober. Der 
blev fisket på strækningen ved Kastrup 
enge.

Et par af de unge medlemmer af be-
styrelsen har været ude i Hornsgård 
bæk for at løsne og flytte grus i bækken. 
De gik strækningen igennem med hver 
sin greb. Et sted hvor der for 3-4 år siden 
var blevet fyldt grus i, var gruset blevet 
skyllet mere end 50 meter nedstrøms i 
én stor bunke. Med hårdt arbejde blev 
gruset fordelt, og er nu klar til de gyden-
de havørreder og laks, flot arbejde.

Samarbejdsudvalg for 
Ribe Å Systemet
Fiskesæsonen i 2021 startede med 
mange fisk i åsystemet og på præmie-
redagen opfiskede Konsortiet Ribe Ve-
sterå deres kvote for store laks og hjem-
tog 10 laks mere end de var tildelt. Det 
har givet en del støj på vandrørene og 
det er ikke holdbart, at en enkelt med-
lemsforening ikke kan styre fiskeriet. 
At afholde en fiskekonkurrence med 
store præmier til deltagerne virker som 
en planlagt handling med det formål at 
overfiske den tildelte kvote. 

Resten af året 2021 forløb stille og ro-
ligt. Som de foregående år, var der peri-
oder med meget lidt nedbør og fiskestop 
pga. høje vandtemperaturer. 

Faktisk var der ved sæsonens afslut-
ning, stadig både store og små laks til-

Formandens beretning 2021/2022 
Af Preben Nielsen
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ter for laks i vestjyske vandløb fastsæt-
tes, skelner man mellem grilse (mindre 
laks) og storlaks, baseret på fiskens 
længde. Nye undersøgelser viser, at 
længdegrænsen bør flyttes fra 75 cm til 
73 cm, så grilse fremover defineres som 
laks på maks. 73 cm. Den store lakse-
undersøgelse som DTU Aqua og Dansk 
Center for Vildlaks står bag, har givet en 
unik mulighed for at finde sammenhæn-
ge mellem livshistorie og størrelse hos 
vestjyske laks. Livshistorien opdeles ty-
pisk i henholdsvis grilse, som har været 
et år i havet, inden de vender tilbage til 
vandløbet, og storlaks, som har været 
flere år i havet. DTU Aqua har i efteråret 
2021 undersøgt laksebestanden i Ribe 
Å Systemet. I 2021 blev opgangen af 
laks beregnet til 3.564 laks.

I Selskær Bæk vest for Sommersted 
er der løsnet gydegrus, der nogle steder 
var sammenkittet af sand. Næste år vil 
vi elektrofiske strækningen for at se om 
det har hjulpet. Det samme er sket med 
gydegruset i Starup Bæk øst for Hader-
slev. 

Slivsøen
Slivsøen fortsætter med at udvikle sig til 
et attraktivt fiskevand. Der fanges pæne 
fisk, der er en rigtig fin bestand af aborre 
og gedder. Der er også fanget havørre-
der. 

Det er stadig muligt at låne en båd 
ved Slivsø bådelaug, hvis vi viser vores 
medlemskort. 

Vi har i 2021 igen været udfordret 
med opsynskontrollen ved Slivsøen, og 
selv Fiskeridirektoratet lægger ofte ve-
jen forbi, når de er i området. Men der 
er stadig nogle, som fisker ulovligt ved 
søen. 

Bestyrelsen arbejder på at lægge ju-
letræer ud i Slivsø for at forbedre gyde- 
og opvækstforhold for gedde og aborre. 

Naturstyrelsen ejer søen og vi skal der-
for have en tilladelse af dem til sådanne 
»julelege«. Vi ansøgte for over et halvt 
år siden, men tilladelsen er desværre 
ikke klar endnu, så det bliver først næste 
vinter, at vi forhåbentlig kan gå i gang. 
Når tiden kommer skal vi nok annoncere 
efter hjælp til det praktiske. 

Haderslev Dam og Tørring Å
Viceværterne som har overtaget tilsyn 
med bådpladsen ved Haderslevdam, 
gør et stort arbejde for at det ser pænt 
ud på pladsen. Vi har stadig en kode-
boks som de der har købt fiskekort inkl. 
bådleje kan få udleveret – det samme 
gør sig gældende for medlemmer som 
ønsker at benytte båden. 

Otto tænder op i grillen en gang om 
ugen – fra maj til oktober – når vejret til-
lader det.

Sønderjysk Sportsfiskerforening har 
arbejdet for at forbedre de fysiske for-
hold i Tørning Å hvor foreningen har fi-
skeretten. Tørning Å er på de øvre stræk 
umiddelbart nedstrøms for Christians-
dalvej meget bred, da undervands- og 
brinkvegetation er skyllet væk. Forhol-
dene er forbedret ved at udlægge et 
beskedent antal store træstammer, dels 
på brinkerne og dels i selve vandløbet. 
Projektet er nu udført og det ser godt ud. 
Stor tak Erik og hans hjælpere. 

Foreningens bestyrelse er blevet 
enige om at arbejde for at forøge be-
standen af sandart i Haderslev Dam (og 
måske også Haderslev fjord) efter for-
slag fra næstformanden. Vi har den 14. 
december 2021 sendt en ansøgning af-
sted til DTU Aqua og bedt dem om at un-
dersøge mulighederne for at gennemfø-
re sådan et projekt. Selv kunne vi tænke 
os, at sådan et projekt skulle følge to 
spor: 1) udsætning af yngel/ungfisk fra 
opdræt og 2) genetablering af gydemu-

bage på Gels Å Sammenslutningens 
kvote. Det på trods, endte sæsonen 
med ganske pæne fangster i Gels Å 
Sammenslutningens vande. Laksefang-
sterne i Ribe Å er i år opgjort og i alt er 
der fanget 681 laks og hjemtaget 119 
laks ud af 195 eller ca. 61 % hjemtaget 
af laksekvoten, som Ribe Å Systemet 
havde fået kvote på i 2021. 

Det sender igen i år et uigenkalde-
ligt signal til Naturstyrelsen og Esbjerg 
Kommune om, at opgangsforholdene 
omkring Ribe By ikke er optimale, når 
Konsortiet Ribe Vesterå har hjemtaget 
33 ud af de 119 laks og Konsortiet Ribe 
Vesterå ud af åens totale fangst af laks 
i hele Ribe Å Systemet på 681 laks, kan 
fange 370 laks. Det svarer til ca. 54 % 
af alle fangsterne i 2021. Der arbejdes 
stadig med Naturstyrelsen og Esbjerg 
Kommune for at få forbedret opgangs-
forholdende omkring Ribe By.

DTU Aqua elfiskede i Ribe Å Syste-
met den 2.-4. november 2021. Her blev 
der fanget og PIT-mærket i alt 178 laks, 
så de kunne genkendes ved genfangst. 
Af disse blev 67 fanget i Hjortvad Å, 55 i 
Flads/Gram Å og 56 i Gels Å. 

Årets elfiskeri efter moderlaks i Ribe 
Å Systemet var udfordret af stor vandfø-
ring og det var meget svært at finde lak-
sene. Vores elfiskeri har i år bidraget til 
DTU’s opgangsundersøgelser for laks i 
Ribe Å samt Miljøstyrelsens ønske om 
at mærke snæbler. Den 4. december 
2021 elfiskede vi fra Fole dambrug til 
ca. 2 km nedstrøms Harrebybro og det 
gav 20 laks til DCV. Søndag den 5. de-
cember 2021 elfiskede vi fra opstrøms 
Gelsbro dambrug ned til Pouls Plads 
og i Gram Å, fra fiskesøerne ned til Fole 
dambrug, det gav 13 laks. Mandag fi-
skede vi laks i Hjortvad Å og det gav i alt 
62 laks.

Der er i 2021 i Ribe Å udsat 30.000 

stk. ½-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 fisk består af en 
fedtfinneklipning. Det er planen fremad- 
rettet at forsætte mærkningen. Det for-
ventes at vi kan opfylde fiskeplejens ud-
sætningsplan for med 30.000  stk. ½-års 
laks i 2022. 

Vandplejearbejdet i de vestvendte 
vandløb har ligget stille i 2021, mest på 
grund af Covid-19. Der har været kon-
takt til Haderslev Kommune for få sat 
gang i projekterne ved Toftlundvej med 
at få udnyttet det store fald der er ved 
styrtene til gydebanker som det, der er 
lavet ved spejderlejren i Hjartbro.

Der er givet lovning på, at projektet 
måske kunne sættes i gang i 2022 når 
afgrøderne er høstet. Det er aftalt at 
Samarbejdsudvalget for Ribe Å Syste-
met i det kommende år afholder møde 
med Haderslev Kommune, for at få sta-
tus på hvilke vandløbs projekter vi kan 
forvente kan gennemføres fremover i 
Gels Å.

Samarbejdsudvalget for Ribe Å Sy-
stemet (SU) har fået ny formand, Tom 
Donbæk, og jeg har så beholdt kasse-
rerposten. Der er i sensommeren 2021 
lavet bestandsanalyse i Ribes Å System 
hvor medlemmer af de enkelte forenin-
ger har bidraget med frivilligt arbejds-
kraft. Den udsendte biolog fra DTU hav-
de brug for 27 dage med 2 mand pr. dag 
i alt 54 manddage x 6-7 timer i alt 378 
timer + egen kørsel og tid hertil. Det bli-
ver spændende at granske den nye ud-
sætningsplan for Ribe Å Systemet når 
den dukker op i løbet af indeværende år. 

Længdegrænsen mellem grilse og 
storlaks flyttes fra 75 til 73 cm. Når kvo-
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Begge dage var der mange håbefulde 
lystfiskere forbi for at fiske.

Fiskeekspressen
Fiskeekspressen er et landsdækkende 
tilbud om udlån af grej til familier, for-
eninger, skoler, dagtilbud og andre 
grupper, der vil ud at fiske, og  Sønder-
jysk Sportsfiskerforening er blevet hol-
deplads for en fiskeeksprestrailer. 

Fiskeekspressens ti trailere har hjem-
sted i alle dele af landet. Fiskeekspres-
sen – lystfiskeri for alle er et 3-årigt for-
søgsprojekt, der indgår i regeringens 
sommerferiepakke. Projektet er finan-
sieret af Miljø- og Fødevareministeriets 
naturmålsmidler. 

Danmarks Sportsfiskerforbund og lo- 
kale sportsfiskerforeninger står for drif-
ten af Fiskeekspressen. Traileren var 
ude at køre mange gange i løbet 2021, 
de fleste gange sammen med Jens og 
Ole, som nok kun mangler at indbygge 
en madras i traileren til middagsluren.   

Hjemmeside
Der arbejdes løbende med hjemmesi-
den sydfisk.dk, og vi prøver hele tiden at 
udvikle den, så form, udseende og ind-
holdet er let læseligt. 

Det er muligt at købe fiskekort direkte 
på hjemmesiden. 

Vi vil gerne have en god fiskehistorie 
ind på hjemmesiden. 

Det er også på vores hjemmeside 
vores fiskeregler med mere skal findes, 
det er vigtigt at I med mellemrum – spe-
cielt ved sæsonstart – lige tjekker om 
der er kommet nye regler eller andet i 
skal være opmærksom på.

Lystfisker
Medlemsbladet lystfisker styres med 
sikker hånd af vores redaktør Niels Ole 
Kjær, som står for at udgive bladet. Be-

styrelsen er meget glad for det flotte 
stykke arbejde, Niels Ole gør. Der bli-
ver over mailsystemet sendt besked, 
når den nye udgave af bladet er klar på 
hjemmesiden. Vi vil meget gerne have 
flere bidrag fra jer medlemmer om jeres 
oplevelser når I er ude at fiske eller har 
andre oplevelser ved vores fiskevande 
– det gør bladet mere spændende at 
læse. 

Medlemstal
Vi endte 2021 med 769 med medlem-
mer, mod 746 i 2020. Vi er rigtig godt til-
fredse med og der har nu været flere år i 
træk med stabilt medlemstal. Det ser pt. 
rigtigt fint ud for 2022, så med lidt held 
vil vi ende på samme antal medlemmer 
som de sidste år. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen i Sønderjysk Sportsfisker-
forening arbejder løbende på at sikre, at 
foreningen og dens medlemmer har ad-
gang til attraktivt fiskevand, at forenin-
gen er synlig i lokalområdet og deltager 
på diverse messer og udstillinger. Arran-
gerer fiskekonkurrencer, deltager i lyst-
fiskeriets dag og andre tiltag, som skal 
være med til at sikre Sønderjysk Sports-
fiskerforening som en attraktiv Sportsfi-
skerforening 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 arbejdsind-
sats i løbet af den tid som foreningen 
har eksisteret. En speciel tak til bestyrel-
sen som jeg synes gør et kanonarbejde. 

PBV Formand Preben Nielsen

ligheder i Haderslev Dam (sten/grus-
banker) til erstatning for de oprindelige 
gydeområder, der i dag ligger begravet 
under mudder og slam. Vi har været til 
møde med Haderslev Kommune som 
ikke afviste vores ønske og vil prøve at 
tænke det ind i deres videre planer.

De samme personer har lagt hele 
8 m3 gydegrus ud i Sillerup Bæk (Ha-
derslev Kommune har betalt gydegru-
set). Det er lagt ud tæt ved p-pladsen i 
nordenden af Østerskoven.

Den nye plan for fiskepleje i- og om-
kring Haderslev er modtaget. Flere søer 
og damme ved vandløbene omkring 
Haderslev giver sandsynligvis et stort 
smolttab – og yngeludsætninger op-
strøms disse søer og damme har ikke 
haft den store effekt. Derfor angiver den 
nye plan for fiskepleje for området, at 
der fremover kun skal udsættes smolt 
ved åmundingen i Haderslev Havn. 

I 2020 gennemgik DTU Aqua vandlø-
bene omkring Haderslev mellem Gen-
ner Strand og Avnø Vig for at kunne revi-
dere den plan for fiskepleje, der gælder 
for området. Nu er den nye plan offent-
liggjort, og den viser, at der generelt har 
været en tilbagegang for ørredbestan-
dene i området i forhold til undersøgel-
sen i 2012. Det er dog sket fra et højt 
niveau. Nogle resultater kan forklares 
med udtørring og andre med lokal gyl-
leforurening, mens der ikke er åbenlyse 
forklaringer de fleste steder. Manglende 
effekt af yngeludsætninger. 

Planen fra 2011 angav, at der årligt 
skulle udsættes lige knap 30.000 stk. 
yngel om året. De er altovervejende 
blevet udsat i vandløbene opstrøms Ha-
derslev Dam og opstrøms Slivsø, men 
dårlige resultater på netop disse stræk-
ninger viser ikke nogen effekt af udsæt-
ningerne, og det har betydet, at DTU 

Aqua i den nye plan for fiskepleje har 
droppet disse udsætninger, og i stedet 
konverteret dem til mundingsudsætnin-
ger. 

Dyringkær Put and Take
Dyringkær Put and Take gruppen var 
klar til at yde en stor arbejdsindsats ved 
søen, for at kunne bidrage til forenin-
gens overskud. Desværre blev vi ramt 
af IHN virus og søen har været lukket 
næsten hele 2021 for fiskeri. Den 7. juni 
2021 lukkede vi søen, idet vores leve-
randør var blevet ramt af fiskesygdom-
men IHN. Vi kunne dermed ikke få leve-
ret fisk. Senere på måneden meddelte 
Ministeriet for fødevarer, landbrug og 
fiskeri, at vi nu var sat under tilsyn. Ved 
samme lejlighed blev det aftalt, at vi ville 
få et tilsyn den 30. juni, hvor vi skulle for-
søge at fange 30 fisk til prøvetagning. Vi 
stillede op til første prøvetagning med 
store forventninger, idet vi havde stillet 
vores elfiskeudstyr op og havde en del, 
der fiskede med stang. Desværre gav fi-
skeriet kun fire ørreder. Det blev derfor 
aftalt, at kontrollen skulle gentages den 
7. juli. 

Her havde vi sat tre net på tværs af 
søen og havde over 30 stænger i van-
det. Resultatet var nogle karper. Trods 
flere henvendelser til ministeriet i løbet 
af efteråret, skete der først noget i star-
ten af 2022, hvor vi fik lov til at udsætte 
nogle fisk til genfangst i søen. Fiskene 
skulle være i søen i ca. 3 uger og heref-
ter genfanges og tjekkes. Heldigvis var 
de virusfri og vi har igen kunnet åbne 
søen i starten af marts 2022.  

Junior aktiviteter
Der blev afholdt Fuglsø fiskekonkurren-
ce for skolebørn i Haderslev Kommune, 
søndag den 8. august 2021 og Lystfi-
skeriets dag den 12. september 2021. 
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For fluefiskeren med sigtekornet indstil-
let på bækørreden, kan det være vigtigt 
at vide, hvilke insekter som aktuelt står 
på fiskenes menukort – før man træffer 
det svære fluevalg. En nem og hurtig 
måde at skaffe sig et fingerpeg på hvilke 
døgnfluer, vårfluer, slørvinger, myg og 
andre vingede insekter, der på dagen el-
ler dagene op til fisketuren er eller har 
været fremme langs vandløbet er, at 

tjekke edderkoppernes net udspændt i 
grene, kviste og gelænderet på lande-
vejsbroerne. Metoden er dog ikke fuld-
kommen, da nettet jo kun afslører fly-
vende insekter og ikke røber, om fiskene 
den dag måske foretrækker nymfer, lar-
ver, småfisk eller ferskvandstanglopper. 
Men hvis fiskene ringer på overfladen, 
kan man via et kig i edderkoppernes net 
få et nyttigt tip.

Tjek edderkoppens net før fluevalget
Af Lars Østergaard Jensen

En aften lige før solnedgang ved 
Hjartbro fandtes bittesmå kvæg-
myg og flere mellemstore døgn-
fluer, hvoraf flere stadig spræl-
lede i nettet. Fluevalget var derfor 
nemt, tørfluen Red Spinner, som 
fiskene også accepterede glade-
ligt.

En kølig og blæsende forårs-
dag, hvor jeg endnu ikke havde 
medbragt boksen med tørfluer, 
plukkede både bækørreder og 
stallinger nogle ganske små in-
sekter fra overfladen i Gram Å. 
Forgæves prøvede jeg at friste 
dem med forskellige vådfluer – 
det var nemlig umuligt oppe fra 
bredden at se, hvilke små insek-
ter, det drejede sig om. Men så 
fandt jeg et edderkoppenet fyldt 
med levende og meget små vår-
fluer. I flueboksen fandtes en en-
kelt vådflue bundet på krogstør-
relse 12, som egentlig var for 
stor i forhold til vårfluer. Men det 
ukendte mønster havde dog far-
ver og næsten også silhuet som 
de små vårfluer og narrede flere 
af fiskene. Vel hjemme bandt jeg 
flere af dette vådfluemønster helt 
ned i krogstørrelser 16 og 18 for 
at være bedre rustet, hvis jeg en 
anden gang skulle rende ind i en 
klækning af de små vårfluer.
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Gedde fra Sommersted Mose.
Tegnet af Lars Østergaard Jensen.
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Ja, overskriften er noget kryptisk, men 
jeg havde faktisk som stor knægt en vild 
fasan, som en god ven. Jeg fandt ham 
i et rigtigt møgvejr nede i en grøft, hvor 
han havde været lige lovlig tæt på Mik-
kel Ræv. Han lignede faktisk noget der 
var løgn, halen flået af og det meste af 
rumpefjerene strittende til alle sider, og 
en højre lap, der havde været en tur i 
pigtråden. Min første tanke var, knæk 
nakken på ham, og få ham i gryden, og 
så ellers bruge fjerene til mine havør-
redfluer, men jeg forbarmede mig over 
ham og hans fremtid var blandt gårdens 
høns. Hans tillid til undertegnede var ek-
semplarisk, og jeg havde vinteren over 
en enestående chance til at få kokkens 
tillid.

Jeg vil tro, at han var godt et år gam-
mel, da jeg fandt ham, og jeg fik ham 

trænet til at komme og få foder af hån-
den, og jeg kunne også fløjte ham til 
mig. Da vinteren var slut, fik knægten 
fornemmelser, og gik længere og læn-
gere væk fra gården, og der blev læn-
gere imellem, at jeg så ham. Til gengæld 
hørte jeg ham, når han bralrede op ude 
i engen, og jeg kunne altid kende ham, 
for han havde en tydelig hvid plet, lige 
under den grønne krave.

Min fynske å løb nede i lavningen, og 
her var gode bækørreder, og forår og ef-
terår gik havørrederne op. Her i det lille 
vandløb blev de første P.K. åfluer testet 
og med succes, ja sikken en tid.

I sensommeren så jeg min ven fasa-
nen for sidste gang. Selvfølgelig havde 
han fået damer på, tre stk. Det undte 
jeg ham, og jeg prøvede at fløjte ham til 
mig, han kom stille hen imod mig, men 

Min ven fasanen
Af Per Karlsen

ville ikke hilse rigtig på, jo naturen havde 
taget sit tilbage, ja det var dengang for 
mere end 50 år siden. God tid, i flot natur 
med store oplevelser, både som ung jæ-
ger og ivrigt fluefisker.

Grunden til at mindet om min ven fa-
sanen dukker op, er en pose med flot-
te fasanfjer, som min svigerfar, nok så 
flot havde nedlagt i en double (double i 
jagtterm betyder: At nedlægge to styk-
ker vildt i to på hinanden følgende skud 
uden at geværet tages fra kinden mel-
lem de to skud), og de fjer skulle bruges 
til udvidelse af en serie fluer, jeg havde 
leget med i snart 45 år. De første fluer 
med fasanfjer, var kystfluen P.K. nr. 3 fra 
1979. Den gik sin sejrsgang på kysten i 
en 30-årig periode, og hvad der ikke er 
fanget på det mønster, ja det ikke værd 
at vide, og dog! Selv her i 2022 bliver det 
mønster brugt, men nu også som rørflue 
i å og elv.

Den fasanfjer, der er brugt til hackler a 
la Uldsokken, er godt nok de gule og rø-
de guldfasanfjer, men om det er den ene 
eller anden fasanart, er reelt ligegyldig. 
Det er en fantastisk fjer med liv og farve, 
og jeg er vild med fjerene, der minder 
lidt om spey fjerene. Nogle opdrættere 
af prydfugle forfiner fjerdragten på guld-
fasanen, og det betyder meget store og 
lange ryg- og brystfjer, og især den gule 
farve er i en lysere udgave, som giver 
fluemønstrene et fantastisk skær og er 
meget livlige, akkurat som spey fjerene.

Når der en sjælden gang er mulighed 
for at bytte sig til opdrætternes fjer, så er 
det med at slå til. Det giver nemlig mu-
lighed for at få sammensat nogle meget 
fangstbare mønstre, til især havørredfi-
skeri i Danmark, men også sommerens 
laksefiskeri herhjemme og i det nordi-
ske. Ud over opdrætterens fjer, så har 
jeg i mere end 45 år, selv farvet mine na-
tur guldfasan skind, det være sig i rød, 

orange, brun, oliven og sort, og det giver 
så mulighed for at få et bredt spekter af 
hejrelignende fjer til fluer i små størrel-
ser. I dag kan man købe guldfasan skind 
i alverdens farver.

Under mit sommerfiskeri i Karup Å og 
Uggerby Å, og ikke mindst vores egen 
Gels Å, har der ofte været bud efter fa-
sanmønstrene. 

Jeg lavede i 1999 mønstrene lidt om, 
mest fordi jeg havde adgang til nogle af 
de første amerikanske spey nakker, og 
de blev så kombineret med fasanfjerene 
i relevante farver. Samtidig var Michael 
Frödin i gang med at plastre sine vir-
kelig gode laksefluer ind i glimmer og 
flashtinsel, og jeg hoppede også på den 
vogn, og gav fasanmønstrene glimmer i 
rigeligt omfang. Det virkede og det viste 
sig, at især dagfiskeriet efter havørred i 
magsvejr, kunne få glimmeret på sin rig-
tige plads, dog er fasanmønstrene ikke 
overdresset med glimmer og flash.

Hele opbygningen af fasanmønstre-
ne, beror på livlige materialer, som ud 
over guldfasan og almindelig jagtfasan, 
er tilføjet meget bløde og lange ameri-
kanske spey hackler, eller schlappen-
fjer, gerne de nye typer med tynd stam-
me, og man kan så frit vælge, om man 
vil have palmerhackler eller fronthack-
ler, evt. begge dele. Kroppen har jeg la-
vet, så de suger lidt vand, oftest er der 
ræve dubbing, blandet med Light Brite 
i forskellige farver, men også det gode 
gamle Anseal, er i mine øjne sagen, det 
har et rigtig godt skær!

De typer jeg har haft bedst resultat 
med, er en simpel standard rørflue i 
længder på 15-45 mm, men også rør og 
coneheads er gode, hvis man har dybde 
nok og tiden er til, at fluen skal lidt ned 
i vandsøjlen. Krogfluer er jo selvfølgelig 
også en mulighed, og da på små dob-
beltkroge, til let laksefiskeri.
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De mørke farver har været rigtig gode 
som krogfluer til natfiskeri i små vand-
løb, og jeg har også taget nogle af de 
små rør med på kysten, når hornfisken 
er i jagt humør, det giver et spændende 
fiskeri på en kl. 3-5 stang!

Fasanmønstre kan laves i mange va-
rianter og farver, på alle typer kroge/rør/
Waddington, og generelt alt hvad man 
binder på, både belastet og ubelastet.

Alle mønstrene kan jo varieres i det 
uendelige. Fronthackler og kropshack-
ler, kan sagtens laves i hår, som twi-
stede hackler, både med ræv og kanin, 
men i vore dage er der jo heller ikke 
noget, der forbyder kombihackler, hvor 
man twister både glimmer og hår med 
marabou, og andet levende materiale 
sammen, i et hackle.

Reelt har vi lavet en del fasanmøn-
stre, ved at twiste det hele i en opera-
tion, hvor kun halen er bundet på nor-
malt eller rettere, halen bundet som et 
hackel, ved at vikle fjeren hele vejen 
rundt om krogen, og så trække fibrene 
bagud ved hjælp at bindetråden. Den 
måde at lave halen på, giver en lidt kraf-
tigere hale, men haler passer så fint til 
resten af fluens påklædning.

Kroppen og palmerhackel, og front-
hacklet er twistet i en omgang, også 
med glimmeret i. Hvis man vil lave fluen 
i en ren twistet udgave, så bruger jeg en 
Stren Microfuse fletline i 0,08 mm som 
bindetråd. Den bindetråd er så tilpas 
tynd i diameteren, at den kan bruges til 
al mit fluebinding, og en fletline er næ-
sten ikke til at knække, så den egner sig 
rigtig godt til at twiste mange forskellige 
typer materialer med. Når jeg twister fa-
sanfibre til fronthackel, og kropshackel 
klipper jeg den ønskede mængde fibre 
af, og sætter materialerne i klemmen, 
som så stikkes i dubbinglykken, og twi-
stes forholdsvis hårdt. Jeg bruger en 
ombygget næsehårstrimmer, som auto-
matisk twister, det er et fremragende 
værktøj, som har kræfter nok til at twi-
ste forholdsvis meget materiale i på en 
gang.

Til små rør er en 75 mm lang kontor-
klemme rigelig til at indeholde al det ma-
teriale, som giver en flot flue. Når man 
laver fluerne med ren twistet materialer, 
har jeg ingen rib på kroppen, det er ikke 
nødvendigt, da fletlinen er så stærk, at 
selv skarpe fisketænder ikke ødelægger 
materialerne. Al materialet redder jeg 
igennem med en tændrørsbørste, det 
giver en meget levende flue, når hver 
fiber er redt ud!

Det moderne laksefiskeri, giver også 
mulighed for at bruge fasanmønstrene. 
Her vælger nogle fluebindere at bela-
ste fluerne hårdt, så de synker med det 
samme, her er vægten oftest tungsten, 
men disse kan i dag fås i en mængde 
forskellige udførsler og farver, og jeg 
har til mine laksefluer i fasanudgaverne 
et godt øje til Michael Frödins tilbehør i 
tungsten, de er faktisk super til sådan et 
fluemønster!

God fornøjelse med Fasanen.

Jeg har valgt disse 4 mønstre, som vi har fanget rigtig godt på:

Navn: Den gule fasan
Original: Standard rør 15-45 mm
Tag: Oval sølvwire.
Hale: Under 4 strå rød flashtinsel over lys gul guldfasan vundet som hackle.
Krop: Fluorescerende lime and seal dubbing.
Palmerhackle: Meget langt Green Highlander Whiting Speyhackle + 4 strå mørke-
grøn flashtinsel.
Fronthackle: Lys gul guldfasan + 4 strå sort holografisk flashtinsel.
Hoved: Lyseblåt.
Bindetråd: Hvid.
Kan laves med coneheads.

Navn: Den blå fasan                                                                                                           
Original: Standard rør 15-45 mm
Hale: Sort guldfasan vundet, som hackle + 4 strå mørkeblåt flashtinsel.
Krop: Mixet mørkeblå starlight dubbing + Light Brite Purple Haze dubbing.
Midterhackle: Sort guldfasan + 4 strå mørkeblåt flashtinsel.
Fronthackle: Sort guldfasan + 4 strå mørkeblåt flashtinsel.
Hoved: Sort.
Bindetråd: Sort.
Kan laves med coneheads.

Navn: Den brune fasan
Original: Standard rør 15-45 mm
Hale. Brune sidefjer fra jagtfasan + 4 strå kobber Mirror flash.
Krop: Mixet mørkebrun ræve dubbing + Light Brite Copper dubbing.
Palmerhackle: Mørkebrun Schlappen fjer + 4 strå Copper flashtinsel.
Fronthackle: Brune sidefjer fra jagtfasan + 4 strå Pearl flashtinsel.
Hoved: Brun.
Bindetråd: Brun.
Kan laves med coneheads.

Navn: P.K. nr. 3 variant
Original: Standard rør 15-45 mm
Tag: Oval sølvwire.
Hale: Rød guldfasan brystfjer bundet som hackle + 4 strå kobber Mirror flash.
Rib: Oval sølvwire.
Krop: Rød orange SLF dubbing.
Midter hackle: Rød guldfasan brystfjer + 4 strå kobber Mirror flash.
Fronthackle; Rød guldfasan brystfjer + 4 strå kobber Mirror flash.
Hoved: Rød.
Bindetråd: Rød.
Kan laves med coneheads.
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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. 13.30.

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 6. august 2022.  
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.

Traileren Fiskeekspressen vil også være ved Fuglesøen denne dag. 
Se mere om fiskeekspressen på sportsfiskeren.dk/fiskeekspressen

Knæk og bræk Sønderjysk Sportsfiskerforening

Søndag den 7. august 2022 fra kl. 10.00 til kl. 13.30

Fiskekonkurrence 
for skolebørn i Fuglesøen

www.sydfisk.dk

www.sydfisk.dk
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I 2021 fik jeg i Fladså en laks efter 20 
minutters fiskeri, efter jeg havde misten 
en endnu større laks tidligere om mor-
genen. 

I år var jeg spændt på, hvad premi-
eren ville bringe. Min fiskemakker havde 
gået og drillet mig op til, da han ikke tro-
ede, at jeg ville fange noget i år. Jeg jo-
kede lidt med, at vi ville fange 3 laks. 1 til 
mig, 1 til min bror og 1 til min søn – mere 
om det senere.

Vi startede lige før kl. 6 om morgenen. 
Kun 15 minutters fiskeri senere efter-
fulgt af 20 minutters fight 150 meter op-
strøms gennem siv og sump og så 200 
meter retur igen gennem siv og sump, 
kunne Rasmus Schou i andet forsøg, 
nette og lande min premierelaks. Hele 

104 cm og 10 kg på vægten. Så igen i år 
var det en kort sæson for mig. 

Laksen blev taget 10 meter fra det 
sted, hvor jeg sidste år fik premierelak-
sen. Den blev taget på spinneren, som 
også sidste år gav premierelaksen. 
En FC Upstream Spinner på 17 gram 
med sølvfarvet blad størrelse 5, rød og 
gul krop. Jeg var fisker nummer 3, der 
fiskede hen over laksen. Det betyder 
sjældent noget med laks, om du er fisker 
nummer 1 eller 8, der fisker henover.

Jeg var inde ved klubhuset lige lidt ef-
ter 7 om morgenen. Det var lige før, der 
var nogle, der fik kaffen galt i halsen. De 
havde talt om, om ham Niels Ole kunne 
gentage nummeret fra sidste år.

Da vi så lidt senere sad i klubhuset i 

Ups, I did it again
Af Niels Ole Kjær

Gram og nød en kop kaffe, ringede min 
bror Arne (ham med den store genud-
satte havørred fra sidste år) og fortalte, 
at han havde taget en laks på 96 cm og 
8.3 kg. Premierelaks og hans første laks 
nogensinde. Igen stod Rasmus Schou 
for landingen. Den nettede han også til 
UG kryds og slange! (Mere om den laks 
andetsteds i bladet).

Der er i skrivende stund (24.4.) hjem-
taget 7 store laks fra vores kvote. 5 af 
foreningsmedlemmer og 2 på dagkort. 
Det betyder, at der er 10 store tilbage 

(HUSK at store laks nu er fra 74 cm og 
opefter). Der er endnu ikke hjemtaget 
små laks på kvoten.

Gelså Sammenslutningen har også 
mange laks tilbage på kvoterne. Så det 
er bare om at komme af sted til vores 
dejlige åer og prøve lykken.
                                                       
Senere samme dag så jeg odderen 
komme svømmende forbi ude i Fladså. 
Selv om den spiser mange fisk, er den 
alligevel et fascinerende syn i fri natur.

Foto: Lasse Aditya Kjær. Foto: Jens Møller.

Foto: Niels Ole Kjær.
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fiskpaakrogen.dk

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk Sportsfisker Forening 

og følg os derinde for nyheder og meget andet

V/ PETER TRAMM · FABRIKSVEJ 11 · 6500 VOJENS · TLF. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...

Vi gi’r 3.500,- 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

DEADLINE
Lystfisker nr. 67
1. august 2022



Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!


