Formandens beretning 2017.
Så vil jeg gerne på betyrelsens vegne byde jer velkommen til generalforsamlingen for året 2017. En
særlig velkomst skal lyde til vores æresmedlem Jens Snitgaard Madsen.
I år nåede vi i VSF et medlemstal på ca. 480, hvor det samlede medlemstal i Danmarks
Sportsfiskerforbund pr. 1 juni ligger på 17.275, det er en tilbagegang på 679 medlemmer. De 5
sjællandske foreninger der meldte sig ud i 2016 udgør ca. 500 medlemmer. Den største tilbagegang
er hos familiemedlemskaberne, dem har vi så ingen af i Varde Sportsfiskerforening. Det er dog
glædeligt at kunne konstaterer, at der er en mindre fremgang hos juniorerne.
Forbundets store fokusområde i år er den nye digitale foreningsplatform, hvilket kan ses på
Sportsfiskerens nye hjemmeside. Det nye medlemssystem skal understøtte foreningscervise og det
nye Fiskekort.dk. Der blev holdt infomøde i Vingsted den 21 september, hvor VSFs kasserer deltog.

Ellers startede det nye år med et møde med Varde Kommune. Her deltog borgmesteren og
formanden for Plan og Teknik. Formålet med mødet var blandt andet Varde Kommunes rolle, i
forhold til spærringer og etablering af nye gydebanker i Varde å systemet. Kommunens budget
ligger her helt fast, den kan der ikke rokkes ved, selv om vi godt kunne ønske den var større. Her
tænkes specielt på selve projekteringen og beskrivelse af nye gydebanker, som skal etableres.
Vi blev under mødet enige om at holde et dialogmøde sidst i september. Her deltog tre
bestyrelsesmedlemmer fra Varde Sportsfiskerforening, der bliver efterfølgende holdt et møde en
gang om året.
VSF ønsker at Varde kommune skal tage mere ansvar for vandplejen i Varde å systemet. Det korte
og det lange bliver, at kommunen holder sig til vandplanen, hvilket de er forpligtet til, og VSF må
selv stå for evt. nye tiltag.
I samme forbindelse foreslog vi i VSF og VÅS at oprette en støttegruppe til Holme å projektet,
hvilket Varde kommune synes var en glimrende ide. Støttegrubben skulle bestå af lokale
organisationer. Det primære formål er, at signalerer til projektet. Sekundært kan gruppen lave
økonomiske støtteaktiviteter i og omkring projektet. Det ville samtidigt sende et signal til div.
fonde, at der er bred lokal opbakning bag projektet.
VÅS vil igangsætte styregruppen inden jul, og opstartsmødet blev afholdt den 29 november i vores
klubhus, Invitationen blev sendt ud til DN, Pro Varde, DOF, GSF, Starup Fiskeriforening, Helle
Jagtforening, udviklingsrådene fra Helle vest og øst, samt formanden for styregruppen, som i
samme forbindelse repræsenterer lodsejerne.
Efter repræsentationen fortalte Jan Petersen fra Varde kommune om selve projektet.
Den omtalte kvælstofsudledning er blevet reduceret til nul i forbindelse med etablering af
vådområder, det er jo positivt. Projektet forventes at koste 23 mill kr., Varde kommune bidrager
med ca. 5 mill kr., Den Danske Naturfond med betydelig mindre, end man havde forventet, så status
er, at der mangles 15-17 mill kr.
Man har flere fonde i tankerne, heriblandt Aage V Jensens Fond. Varde kommune ser heldigvis
positivt på det, og mener man nok skal finde de økonomiske midler. Mit gæt er, at projektet bliver
gennemført inden 2020, der udløber VVM redegørelsen.
Herefter fortalte Henning Haar fra VÅS, om de positive aspekter, projektet ville få for
lokalområdet, til glæde og gavn for os alle. Det blev aftalt at støttegruppen igen skulle mødes om et
halvt år.

Efter en lang vinter blev det igen forår, den 4. marts blev der afholdt beskærerdag. Det startede som
det plejer med morgenkaffe i klubhuset, hvor de ca. 30 fremmødte kunne få depoterne fyldt op
inden kampen gik i gang med fjernelse af rødel, pil og andre uønskede planter der gror langs åen.
Desværre var der meget vand i åen, derfor var der nogle steder, hvor vi ikke kunne færdes. Det
betyder, at vi nok prøver at udvide med en ekstea beskærerdag i 2018.
De strækninger vi ikke nåede sidste år, er eksploderet i vækst af pil og især rødel, og det betyder
dobbellt arbejde i år, derfor kan vi kun anbefale, at så mange som muligt melder sig til
beskærerdagen i år
.
Udvalget har hen over året klippet græs på vores parkeringspladser, Desværre har de store mængder
af nedbør, især sidst på sæsonen, ødelagt tilkørslen til et par af vores parkeringspladser. Det bliver
udbedret inden vi starter på sæsonen 2018.
Parkeringspladsen ved Hansens Bro er sløjfet efter ønske fra lodsjeren.
Der er blevet etableret en overgang ved et elhegn ved Brudesengen på nordsiden. Dette for at undgå
en gentagelse fra 2016, hvor noget kvæg slap ud, efter at et led ikke var blevet lukket.
Der er blevet opsat ekstra skilte ved Nordenskovvej for at undgå færdsel på markerne. Det var især
et problem på præmieredagene. Det er derfor vigtigt, at færdslen som hovedregel foregår langs åen,
også for at skåne nysåede afgrøder. Det skal vi huske at minde hinanden på, når vi færdes derude, så
vi fortsat kan have et godt forhold til vores lodsejere.
Den 24 - 27 marts var der mulighed for at udforske de fynske kyster sammen med lokalkendte fra
Varde Sportsfiskerforening, og vores venner fra Svendborg Sportsfiskerforening. Vi overnattede i
deres klubhus, og Svendborg stod for forplejningen som de plejer, samtidig var de villige til, at
vejlede os om de aktuelle hotspots på denne årstid.
Vi var 8 lystfiskere fra Varde, og havde en rigtig god tur. Vi er faktisk godt kørende her i VSF, især
når det drejer sig om kystfiskeri. Vi vandt pokalen igen, jeg tror for femte gang i træk. Det blev
Erik Thomsen med en havørred på 3,7 kg. Der ud over blev der fanget flere havørreder mellem 40
og 50 cm.
Så blev det den 16 april, den helt store laksepremiere. For nogle startede det med fællesskab og
morgenbuffet i klubhuset, mens det for andre startede ude ved åen, laksefeberen havde for alvor
ramt os.
Og hvilken præmierestart, det væltede op med store laks de første dage, og kvoten på de store laks,
som var tildelt zone 1-2, fik da også hurtig ben at gå på. Den holdt godt og vel 14 dage.
Der var udloddet en præmie på et gavekort til en værdi af 10.000 kr for den største laks over 20 kg.
Den udeblev, men der blev trods alt hjemtaget laks på 12 kg , og et par stykker over 14 kg.
Den 8. juni blev der meldt total stop for hjemtagelse af store laks i hele Varde å systemet. Det var
ikke uventet, en laks på zone 4 der satte punktum for den bedste sæsonstart i nyere tid.
Men midt i al glæden og de fantastiske oplevelser ved laksepræmieren, var der sneget sig en
ubehagelig nyhed ind i vores ellers trygge lystfiskerliv. En privat mand havde opkøbt 4.5 hektar
engjord med tilhørende 1.5 km fiskevand. Et stykke fiskevand VSF altid har haft retten til at fiske
på, men ikke har længere. Selv om vi var blevet varskoet om jordhandlen, kom det alligevel som en
bombe for os.
Køberen var tilligemed medlem af VSF. Det er han så ikke længere, da vedkommende har brudt sig
på foreningens vedtægter paragraf 3 stk. 5.
Vores juniorafdeling kører som sagt stille og roligt. Der er ikke den helt store aktivitet, men et par
fisketure blev der dog arrangeret. Den 17. juni blev der arrangeret en juniortur til ”Et hemmeligt

sted” Det blev mellem broerne og Sommerlandet, hvor der var mulighed for at fange skaller, aborrer
og gedder.
5 juniorer havde tilmeldt sig turen. Der blev fanget skaller og aborrer i stor stil, og tilligemed var
der også kontakt med søens store gedder.

Tiderne ændrer sig, vi har fået en ny skolereform, så vi må tilpasse os, hvis vi skal gøre os håb om,
at få nye unge medlemmer ind i vores forening. Klubaftener for juniorer er nok fortid, i stedet skal
der satses på de små klasser i skolerne. Det kunne være en lørdag formiddag, hvor forældre og
elever kan mødes i klubhuset, og så bygge en juniorafdeling op derfra. Det bliver i hvert fald vores
næste forsøg.
Det er blevet midsommer, og Sankt Hans bliver som altid fejret på Engdraget med bålafbrændning .
Omkring 60 medlemmer med familie og venner deltog i arrangementet. Trods det kølige vejr blev
der sunget midsommervise, grillet pølser og hyggesnakket.
Vores medarbejdefrokost blev denne gang afholdt den 26. august. Hvert år inviterer Varde
Sportsfiskerforening alle frivillige, der har hjulpet foreningen med et eller andet det foregående år
til en medarbejderfrokost i foreningens klubhus. Igen i år havde Mogens fået stablet en masse
præmier på benene, så ingen gik tomhændede hjem. Det blev, som det plejer, en rigtig god dag.
Vi har også haft besøg af vores venskabsklub fra Svendborg. Selv om deres besøg var fremrykket i
år, det i håb om at få en af de store laks med hjem til Svendborg, var den store kvote opbrugt på
zone 1-2. Så desværre måtte vores venner drage tomhændet hjem. Chancen for hjemtagelse af
storlaks er størst fra sæsonstart til maj, så mon ikke datoen vil blive ændret i år.
Den største gruppe i vores forening er pensionisterne. De er rigtig gode til at holde sig i gang. Om
sommeren mødes de en gang om ugen et eller andet sted ved åen, hvor flere af dem deler ud af
deres erfaringer, som de har opbygget gennem et helt lystfiskerliv. Der bliver fortalt røverhistorier
og hyggesnakket, så et rigtigt godt initiativ, hvor alle kan samles om vores fælles hobby.
Om vinteren samles de hver tirsdag eftermiddag, hvor der bindes fluer,og fremstilles spinnere.
Værkstedet oser af aktivitet, her er der også mulighed for at støbe blink, synk og der kan laves en
masse andre former for fiskegrej til den kommende sæson.
Skulle klubhuset trænge til en kærlig oprydning, står de heller ikke i vejen for det. Så et stort
skulderklap til jer, for at vi altid har et pænt og rent klubhus.
Seniorerne hygger sig hver tirsdag aften i vinterhalvåret med fluebinding og spinnebyg, så skulle du
have lyst,er du altid velkommen til at møde op. For nybegyndere vil der være et erfarent medlem til
stede, som hellere end gerne vil dele ud af sine erfaringer.
Som noget nyt vil Henrik Mortensen i år komme og holde foredrag i foreningens klubhus. Henrik er
rendyrket fluefisker, tidligere forbundsinstruktør, og i dag grejudvikler af Salmologic som han selv
ejer.
Det bliver torsdag den 5. april. kl. 20.00, hvor vil Henrik holde foredrag om udvikling af grej,
krydret med laksehistorier.
Fredag den 6. april kl. 18.00 mødes vi ved Hodde Sø, her vil Henrik lave en kastedemonstration,
samt demonstrerer, hvordan man kan benytte synkeliner effektivt efter danske laks.
Der vil ved denne lejlighed blive rig mulighed for at stille spørgsmål og få råd og vejledning, og
mulighed for at prøve forskellige opsætninger, som Salmologic anbefaler til dansk lakse og

havørredfiskeri.
Der er her tale om en af de helt store kanoner inden for fluefiskeri efter laks og havørred. Det er
gratis at deltage, så jeg kan kun opfordre alle interesserede til at melde jer til dette flotte
arrangement.
Vi har i år fået rapporten for bestandsundersøgelsen, foretaget i 2016 for de befiskede stationer i
Varde å systemet
Der er fundet ½ årsørreder som naturlig gydning på 34% af de befiskede stationer. Det er lidt bedre
end de tidligere undersøgelser, men lige som i Skjern å er bestanden af ørredyngl mindre end i
mange andre danske vandløb. Kun 5% af de undersøgte vandløb i Varde å systemet opfylder kravet
om god økologisk tilstand til ”Ørredindekset”
Der bør arbejdes videre med at forbedre miljøtilstanden i en række vandløb i vandsystemet. Indtil
effekten af dette er slået igennem med større naturlige bestande, er der stadig behov for
udsætninger.
Men der er også sket forbedringer. Et hold af 6 medlemmer har spulet gydebanker og udlagt
skjulesten i flere af vores tilløb. Så har vi plantet vandplanter ud i forlængelse af vores gydebanker,
for at optimere opvækstforholdene. Gydebanker der før var kittet sammen er nu spulet igennem og
er klar til brug. Andre skal suppleres med ekstra grus. Det er meningen, at der på sigt skal etableres
3 hold med hver deres spulepumpe, så vi kan få hele systemet gået igennem.
To af vores medlemmer tager sig af Orten bæk. Nu hvor der er åbnet ved Orten Dambrug, er der
behov for at etablerer nye gydebanker. I første omgang bliver det til 5 gydebanker, og der bliver i år
taget kontakt til lodsejere og myndigheder om de nødvendige tilladelser og ansøgninger.
Ansager Mølle er blevet åbnet her ved årsskiftet. Det åbner mulighed for yderligere 7 km gyde- og
opvækstområder for vores vandrefisk. I denne forbindelse vil VSF søge om etablering af 3
gydebanker i Ansager å. Der er lagt ansøgninger ind om det samme antal gydebanker i Grindsted å.
To ved Mølbyvejen og en opstrøms Mølbybroen.
Det er det der skal til, og det er positivt, at der også i år, har været stor aktivitet på alle vores
gydebanker.
I de sidste par år har der været meget fokus på udsætninger af havørred. Vi synes ikke, vi har fået
det ud af det, som vi gerne ville, især i vores mindre vandløb. Der har bestanden af ørred ifølge
DTUs bestandsundersøgelse ikke været tilfredsstillende. Derfor har vi valgt at finneklippe alle
halvårsørreder inden udsætningen på de øverste strækninger af hovedløbene.Vi vil hermed lige som
laksen se, hvor mange der er udsatte, og hvor mange der er vildfisk ved indrapporteringen. Det
bliver et projekt, der vil løbe over en femårig periode. Finneklipningen foregik over to weekender
ved Vilested dambrug, hvor Grindsted og Varde Sportsfiskerforening havde samlet mandskab til
finneklipning af de 51.100 halvårsørreder.
Ud over havørred er der blevet udsat 50.000 stk. halvårslaks og 15.000 stk. helårslaks, så fra og med
2017 vil alle udsætninger være finneklippet.
Elfiskeriet blev i år den 9. december, det i håb om, at komme tættere på selve strygningen af vores
havørreder. Det lykkedes også fint, og vi fik det antal æg, der skal bruges for at opfylde
udsætningsplanen. Vi fik også det antal laks vi skulle bruge, 50 af hver, som blev afhentet af DCV
og derefter fragtet til Skjern.
Under elfiskeriet havde vi et filmhold med om formiddagen. Der blev filmet over og under vandet
for at få de sidste detaljer med til fjerde og sidste afsnit af ”Laksens Rejse” som bl.andet
omhandler elfiskeri. Det bliver spændende, at se det færdige resultat.

Det blev igen i år et godt fiskeår i Varde Sportsfiskerforening. 932 laks blev der fanget, hvoraf de
755 blev genudsat. Der blev taget 363 havørreder, hvoraf de 218 blev genudsat. Så ros til de
lystfiskere, der har lyttet til vores anbefalinger om hjemtagelse af max. 2-3 havørreder. Bestanden
har endnu ikke størrelsen, så vi frit kan hjemtage.
Knap 1000 laks og havørreder er der blevet genudsat i Varde å systemet i 2017, hvilket er uden
fortilfælde. Det betyder, at vi skal tænke os rigtig godt om, hvordan vi fisker, når kvoten på de store
laks er opbrugt. Uanset hvad vi fisker med, så skal vi undgå dybe krogninger, da der her er en stor
dødelighed ved genudsætning, og det er der jo ingen af os der ønsker. Så i princippet er det en
fredet fisk vi fisker efter. Derfor vil vi anbefale skånsomt fiskeri efter laksestop.
Var der ingen lystfiskere, var der heller ingen laks og havørreder. Men vi lever i et
overvågningssamfund, og det er ikke kun os, der ser fangstrapporterne på vores hjemmeside. Vi
bliver målt og vejet med vores hobby, og går vi ikke forrest, er der andre der tager beslutningen for
os. Derfor er det vigtigt, vi står sammen, så vi også fremover har et bærerdygtigt fiskeri, og kan
nyde den hobby vi holder aller mest af.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og alle jer, der har ydet en indsats i VSF. Det gør at vi
fortsat kan have den forening vi har i dag.
Jeg vil ønske jer alle Knæk og Bræk i 2018.

