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Velkommen alle sammen til Varde Sportsfiskerforenings generalforsamling og årsberetning En 

særlig velkomst skal lyde til vores æresmedlem, Jens Snitgaard Madsen. Men først skal vi have 

valgt en ordstyrer. Bestyrelsens forslag er Erik Nielsen. Er der andre forslag? 

 

Der var kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund 12-13 marts i Vingsted centeret. Her blev der 

fremlagt en ny medlemsstruktur. Der bliver bl.andet fremover hver 14. dag udsendt en nyhedsmail 

til kasserer og formand, den afløser nyhedsbrevet. Formålet med det, er at styrke kommunikationen 

mellem forbundet og medlemsforeningerne. 

Der er blevet oprettet et hold af foreningskonsulenter, der skal hjælpe foreningerne efter eget ønske. 

Det kan være et møde med bestyrelsen, tema aftener, kursusdage, eller f.eks. Varde å dag. I 

Sønderjylland bliver det Jens Nielsen. 

Det er ingen hemmelighed at Danmarks Sportsfiskerforbund mangler medlemmer. Man hentyder til, 

at mange kystfiskere ikke er medlem af forbundet, derfor vil man iværksætte et nyt tiltag med 

bl.andet individuelt medlemskab. Man håber hermed at forøge medlemstallet, som i dag ligger på 

ca. 20.000. 

Juniorer vil i 2017- 2018 ikke blive trukket for forbundskontingent, mens unge mellem 18 og 25 år 

vil slippe med 260 kr. mod 395 kr. som seniorerne pt. betaler. 

 

Der er i den nye skarvforvaltningsplan mulighed for at regulerer skarv ikke kun i vandløb, men også 

i fredningsbælter for vandrefisk i perioden 1. august til 31. marts. Varde Sportsfiskerforening har 

fået en reguleringstilladelse, og den er givet videre til 7 enkelt personer og jagtforeninger. Der er 

givet tilladelse til en regulering af 100 skarv. Og for at være behjælpelig med det, har foreningen 

købt 250 patroner, som de pågældende jægere kan gøre brug af. 

Det er ikke kun skarv der kan volde problemer for vores fisk, vi er også blevet invaderet af en 

invasiv art, signalkrebsen. Man ved ikke med sikkerhed, hvor stor skade de kan forvolde mod vores 

yngel, men det er absolut noget vi skal være obs på. Der er konstateret en del signalkrebs på zone 2, 

så skulle nogen observere dem der, eller andre steder, er det vigtigt at få stederne registreret . Det 

kan man gøre på Varde kommunes hjemmeside eller Naturstyrelsen. 

 

Der er i år blevet lavet en ørred bestandsundersøgelse af DTU-Aqua. Alle mindre vandløb fra øst til 

vest – nord til syd i hele å systemet, blev der elfisket og efterfølgende vurderet, hvor der var egnede 

levesteder for ørreder. Michael Holm fra DTU-Aqua laver på baggrund af undersøgelserne en 

rapport, der skal vise hvilke tiltag, der skal til for de enkelte vandløb, for at bringe dem op på et 

acceptabelt niveau, som god ørredvandløb. Når rapporten er færdig, vil den beskrive, hvor der skal 

skabes bedre passagemuligheder, fjernelse af opstemninger, og udlægning af gydegrus. Endelig vil 

der komme en anbefaling om, hvorvidt det er tilrådeligt, om der udsættes ørreder i vandløbet. 

 

Med statens vandplaner (2016 - 2021) vil der ifølge Varde Kommune blive lavet projekter med 8 

okkeranlæg, der på sigt forhåbentlig vil være medvirkende til en større reproduktion af bl.andet 

ørreder, her i blandt Bjerremose bæk, Ounbøl bæk, Frisvad Møllebæk, Kybæk og Skonager Lilleå. 

Der er lagt penge til side til oprensning af 3 okkeranlæg, herunder Orten bæk og Stokbæk. Der skal 

fjernes spærringer, en videreførelse fra vandplan 1, hvor de 12 er i realiseringsfasen. Varde 

kommune vil lave passage ved Kærbæk dambrug, hvor der opstrøms er flere km. godt gydevand, 

her tænkes der specielt på havørreden. 

Der bliver åbnet ved Ansager Mølle, hvilket er et projekt vi længe har ventet på. Det vil betyde flere 



gydebanker opstrøms. Der skal laves et projekt ved Kroager og Utoft dambrug, som Billund 

kommune har haft i høring den 13. december. 

 

Så har vi Holme å. Efter VVM redegørelsen skal den til politisk behandling i starten af 2017, 

hvorefter der skal tages hånd om selve finansieringen. Der bliver nok den største udfordring. 

 

Der er så en ting, vi skal være meget opmærksom på, og det er de nye vandområdeplaner, hvor de 

små vandløb endnu en gang er i fare. Derfor er det vigtig for os at kunne dokumentere vandløbets 

potentiale for reproduktion af laks, havørred og bækørred. Det er de små vandløb med en 

bundbredde på  mindre end 2 m, og et opland under 10 km2. Det kunne f.eks. være Kybæk. 

 

Pt. har vi en selvproducerende bestand af laks på ca. 35 % det er ikke godt nok, dog bedre end 

for blot få år siden, der lå den på 10 %. Endnu værre ser det ud for havørreden. 

Hvad kan vi så gøre for at forbedre bestanden af havørreder. En mulighed er fangstbegrænsninger, 

men vi er ikke vilde med for mange regler i Varde Sportsfiskerforening. Dem har vi nok af. Har du 

hjemtaget en eller to havørreder, skulle man måske overveje, om resten ikke ville gøre mere gavn 

på gydebankerne end i fryseren. 

Vi skal også have forskellige aktører omkring vandløbene med på banen, det er blandt andet 

lodsejerne og så Varde kommune. De vandløb vi skal koncentrerer os om, er de få vandløb og 

tilløb, der har forholdene som godt gyde- og opvækstområde for laksefisk. Hvis vi tager dem fra 

vest til øst kan jeg bl.andet nævne Ålegrøften, Mariebæk, Frisvad Møllebæk, Linding å med tilløb, 

og Kybæk. Her er vandkvaliteten de fleste steder ok, men der er behov for flere gydebanker, 

skjulesten og så de rigtige vandplanter. Det er vigtigt, at vi sætter ind, der hvor det giver mening. 

Vi har DCV rapporten (Laksehabitatundersøgelsen), et rigtig godt stykke værktøj, som vi skal gøre 

mere brug af. Den fortæller bl.andet hvilke gydebanker der skal suppleres med grus, hvad der 

mangles af vandplanter, og i det hele taget hvordan vi kan gøre, for at forbedre vandløbenes tilstand, 

så vi kan forøge den selvproducerende  bestand af havørred og laks. Så der er nok at gå i gang 

med. 

 

Vi har i 2016 i vandplejen primært arbejdet med at forbedre vores vandløb. Dette betyder at vi 

desværre ikke fik lagt nogle nye gydebanker ud. Året er derimod gået med at forbedre forholdene i 

de vandløb, hvor vi ved at fiskene gyder med succes. 

Vi har lagt skjulesten ud i Linding Å, Stokkebæk og Ålegrøften. Vi har været ude og bruge vores 

spulepumper i Linding å, Skærbæk og Gunderup bæk. Det gjorde vi i forbindelse med foreningens 

vandplejedag i efteråret. Så har vi plantet vandplanter ud i forlængelse af vores gydebanker. 

 

Som forholdene er nu, er vi stadig afhængig af udsætninger. Der blev i 2016 udsat 62910 stk. ½ års 

ørreder, der blev ikke udsat yngel, på grund af bestandsundersøgelsen og den kommende 

udsætningsplan, vi forventer de nye tal først på året. 

Der blev udsat 50.000 stk. ½ laks og 15.000 stk. 1 års laks, det samme bliver der i 2017. Der ud 

over blev der udsat 50.000 stk. ål. 

 

I det tidlige forår havde vi vores årlige beskærertur. Der var som det plejer, en fin opbakning fra 

vores medlemmer, vi var omkring 25-30 stykker der med sav, buskrydder og grensaks, gik i krig 

med at fjerne pil og rødel ved vores vandløb. I 2016 har væksten åbenbart været ekstraordinært, da 

vi ikke kunne nå det på en dag. Så er det jo godt, at vi har nogle aktive pensionister og medlemmer, 

der kan træde til og give den en ekstra skalle, når der er behov for det. 



. 

Vi har fået en ny parkeringsplads til erstatning for den gamle ved Lundvej, bedre kendt som 

Hængebroen. Det er Solvej, der gennem Bane Danmark har fået etableret en ny. Den ligger ca. 500 

m. øst for Hængebroen eller spangen, som det jo er i dag. Det vil samtidig give helt andre 

fiskemuligheder, på nordsiden op mod Skonager. Men det vil kræve en del arbejde med både 

motorsav, og buskrydder. 

 

Den 16. april, premieredagen som vi alle ser meget frem til, fik en kanon start. Mange af os startede 

som vanen tro med morgenkaffe i klubhuset. Forinden havde en flok morgenfriske medlemmer 

sørget for  alt, hvad der hører til et veldækket morgenbord, så som æg og bacon, flere slags pålæg, 

og en lille en til halsen. 

Vi havde forventet, at det ville blive året, hvor de store laks skulle komme på land. På første 

dagen blev der fanget og genudsat 16 laks, hvoraf 2 vejede over 10 kg og flere over 8 kg. Men der 

skulle trods alt gå en måned, inden årets største laks kom på land. Det skete den.16 maj, da 

Michael Gaarsvig på flue fangede en kæmpe på 116 cm. og 14 kg. Resten af foråret og hele 

sommeren og efteråret fiskede Varde Å meget stabilt, der blev fanget laks hver dag. Den 24. maj 

var der stop for hjemtagelse af store laks på zone 1-2 og den 31. maj stop på zone 3, 4 og 5. 

 

Mange laksefangster er også ensbetydende med mange lystfiskere. Det gav ekstra travlhed for vores 

kontrollører, der gennem hele sæsonen har kontrolleret 243 lystfiskere på 115 ture. Der har kun 

været ganske få episoder, som lige skulle vendes en gang, ellers har sæsonen kørt upåklageligt. 

 

Vores juniorafdeling har været på torsketur på bæltet. Skipperen fortalte, at båden i snit lå på 50 

torsk de sidste par uger, så forventningerne var store. Dagen sluttede med hele 78 torsk i båden og 

en del mistede, fordelt på 7 mand, så man må sige at turen var ok. 

Juniorafdelingen har ud over torsketuren arrangeret geddeture og ture til Varde å. 

Vi må erkende, at der ikke er den helt store tilgang af unge juniorer, derfor besluttede 

juniorafdelingen og arrangementudvalget at lægge klubaftenerne sammen, så det nu er hver tirsdag, 

der bindes fluer, fremstilles grej, og hyggesnakkes. Vi håber, at der fremover bl.andet også vil 

komme  forældre med nye lystfiskere til vores klubaftener. 

 

Varde Sportsfiskerforening var i foråret på besøg hos vores venskabsklub i Svendborg. Det var en 

super god tur, som det plejer. Forplejningen var i top, og der blev også fanget en del havørreder. Vi 

vandt pokalen igen igen, og det fortæller bl. andet hvilken energi der bliver lagt i det, når en flok 

garvede lystfiskere efter en lang vinter, får mulighed for at kaste med deres fluer ud ved de 

sydfynske kyster. Det blev Erik Thomsen fra VSF, der trak det længste strå, med en flot havørred på 

godt 2.5 kg. 

Det blev så vores tur til at have besøg af vores venner fra Svendborg. Datoen den 28-29 maj, havde 

de selv valgt, så nu var muligheden der endelig, for at få storlaks med hjem til Svendborg, for Varde 

Å havde jo fisket rigtig godt lige fra sæsonstart, så det kunne næsten ikke gå galt. Men øv, kvoten 

på de store laks blev lukket ugen inden de ankom. Det blev kun til en enkel laks på 4 kg. denne 

weekend, fanget af et VSF medlem. 

 

Det er blevet midsommer og Sankt Hans aften blev igen fejret ved Varde Sportsfiskerforeningens 

klubhus. Det var det dejligste vejr, da de ca. 70 mennesker ankom og satte sig til rette udenfor, men 

aftenen var ikke ret gammel, før det begyndte at regne, og de fleste måtte søge ind i klubhuset. 

Regnen holdt dog op, så der kunne tændes bål og synges midsommervise. 



Den 9. juni 1926 blev Varde Sportsfiskerforening stiftet, (90år). Det blev fejret på en dejlig 

sensommerdag midt i august måned. 

Der var inviteret medlemmer, lodsejere, samarbejdspartnere, repræsentanter fra forbundet og 

Varde kommune, samt alle dem, som har eller har været involveret i Varde Sportsfiskerforening. 

Der blev holdt taler, og fortalt om Varde Sportsfiskerforeningens historie, mens der samtidig 

var mulighed for at nyde en kold fadøl. Forinden blev der serveret en let frokost-anretning, og 

dagen sluttede af med grill-pølser og øl og vand .Helt igennem en fantastisk flot og dejlig 

dag. 

 

Der er blevet afholdt Varde Å Dag og Karlsgaarde dag. Som sædvane, var Varde 

Sportsfiskerforening med. Formålet med det, er også at give sig til kende udadtil. Til Varde Å 

Dag var vi både repræsenteret i Hodde forsamlingshus, og ved roklubben i Varde by. Dagen er 

som sagt en tilbagevendende begivenhed, og den var virkelig godt besøgt med over 1000 

besøgende. 

På Karlsgaarde dagen havde VSF en stand ved kanaludløbet neden for Tambours have. Her var 

der lavet en kastebane til fluekast, og havde man fangerinstinktet i sig, var der mulighed for at 

dyppe orm og snøre i kanalen. Her lykkedes det adskillige, at fange både skaller og aborre. 

 

Efter en tætpakket kalender var der så omsider plads til vores arbejdsfrokost. Men lige inden, 

skulle der lige laves en lille tilbygning til vores nye container, som en af vores medlemmer har 

fremskaffet til vores båd. To af vores medlemmer gik uopfordret i gang med udvidelsen, og nåede 

lige at blive færdige, inden vi startede op. Arbejdsfrokosten blev afholdt den 19. november , med 

ca. 60 indbudte medlemmer og hjælpere. Det er personer som har ydet en ekstra arbejdsindsats for 

Varde Sportsfiskerforening. Der var flot pyntet op, vi fik lækkert mad, og der blev udtrukket 

præmier med fangstgaranti, så alt i alt en super hyggelig dag. 

 

Den 26-27 november blev så weekenden, hvor der skulle elfiskes efter moderfisk. Det blev 

samtidig spændende at se udfaldet fra elfiskeriet i oktober, hvor 410 laks blev pitmærket. 

Biologerne som pitmærkede laksene, konstaterede at ud af de 410 laks var de 276 finneklippede 

(65%) og 134 var med fedtfinne  (35%) som selvproducerende. 

Der blev opfisket og registreret 527 laks under hele elfiskeriet. Af disse blev 100 stk. fragtet til 

DCV til avl, så de kommende generationer er sikret. Af de 527 laks var de 70 pitmærkede fra 

mærkningen i oktober, det skulle så efter den såkaldte husmandsberegning give en opgang på ca. 

3400 laks, det er en fordobling af opgangen fra 2014. 

Der blev elfisket 65 hun- og 35 hanhavørreder, hvoraf vi skal bruge 12 liter æg. Der blev strøget 

første gang d.17. december hvor det gav 3,5 liter. Vi skulle så efter det et par gange, for at få æg 

nok til den kommende udsætningsplan. 

 

Der blev kun fanget 300 havørreder, hvoraf halvdelen var hjemtaget, men der blev indrapporteret 

1004 laks i 2016. Det højeste tal der er blevet registreret i nyere tid, det er jo imponerende. 

 

Og selv om der er mange problemer, der også fremover skal løses, skal vi glæde os over, at 

det trods alt går den rigtige vej. 

Jeg håber og tror, at der vil ske en masse spændende ting i 2017. 

 

Jeg vil her til slut afrunde min beretning, og sige tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, tak til 

udvalgsmedlemmerne, og til alle dem, som har gjort et frivilligt stykke arbejde for Varde 

Sportsfiskerforening. 


