
 

 

 

 

 

 

 

 

 GENERALFORSAMLING FOR 1999 I VARDE SPORTSFISKERFORENING. 

TIRSDAG DEN 29. FEBRUAR 2000 KL 19.00. (VI MØDES KL.18.00) ARNBJERG. 

BERETNING: 

 

 Medlemstal. 585 medlemmer et fald på 81! (Bilag på OH). 

 

 Vi kan sagtens være der! Lad være med at "gro fast" på et bestemt sted. Lad være 

med at gå for tæt på en anden der står og fisker. Vi har 100 km. At være på! 

 

 Dagkortsalg. (Varde Å og Linding Å) Priser: 90,- men i DSF 60,- 778 stk. (Et minus 

på 74). 

 

 Fangststatistik: I 1999 er der fanget 134 laks og 570 havørreder. Det viser sig, at 

der samlet ikke er fanget færre laks og havørreder, selvom vi jo har fået en ret kraftig 

udvidelse af fredningstiden. (Mere detaljeret gennemgang af fangststatistikken 

senere på generalforsamlingen). 

 

 Medlemskortpriser. Juniorerne samme pris!(350) Pensionister 395,- (stigning på 

15,-) Seniorer 575,- (stigning på 15,-) Indskud uændret 75,-.Tillægskort til Karlsgårde 

– uændret 60,-kr. I foreningens vedtægter parag. 3 stk 3 står der: "Et medlems 

ægtefælle og børn under 12 år fisker gratis i Varde Å og i Linding Å, når de ledsages 

af medlemmet". Og fra 1997 gælder dette også i Karlsgårde sø på tillægskort! 

”Familiefiskeri” IKKE på Mølby/Eg stykket, IKKE på Holme Å stykket og heller ikke på 

dagkort! 

 

 Klubhus og klækkeri. Vores nye klubhus bliver heldigvis flittigt brugt, flere dage om 

ugen af unge såvel som gamle. Det er en fornøjelse og en styrkelse af Varde 

Sportsfiskerforening. Skulle der være nogle der endnu ikke har set byggeriet, er de 

naturligvis velkommen til at komme. Det er i foreningens interesse, at så mange som 

muligt får glæde af byggeriet, og at klubhuset bliver brugt så meget som muligt. Til at 

holde lidt ekstra opsyn med klubhuset, har vi jo 2 klubhusformænd - Carl Ager og 

Palle Jørgensen. Er der noget i forbindelse med klubhuset man gerne vil vide noget 

om, eller ønsker man at afholde et møde eller lignende kan man rette henvendelse til 

en af de to. 

 

 "Røgovnsgruppe" Der er i øjeblikket stadig byggeaktivitet! Det er en gruppe, der vil 

bygge en fælles røgeovn ved klubhuset. Ideen er, at man kan få sine fisk røget på 

udvalgte dage, eller man kan selv låne røgeovnen. 

 

 "Udvalg vedr. gamle billeder". En gruppe af medlemmer har fundet gamle billeder 

af medlemmer og deres fisk. Billederne er blevet ophængt i klubhuset. 

 

 

 

 



 

 

 Ny udsætningsplan: I 1999 blev der for Varde Å Systemet udarbejdet en ny 

udsætningsplan. Det foregik ved at en biolog (Knud Jørgensen)fra Fiskeriministeriet 

(DFU) kom og undersøgte alt vandet. Dette tog ca. 4 uger. Foreningerne ved å-

systemet skulle stille med 2 hjælpere til hver dag. Dette var en stor opgave at få til at 

gå op, men det lykkedes. Der skal herfra lyde en stor tak, til de der var hjælpere ved 

dette arbejde. Det er dog en stor skuffelse, at VSF ikke har hørt et eneste ord fra 

DFU om den nye udsætningsplan, her en dag før den 1. marts 2000 ! 

 

 Okkerforurening: I marts anmeldte VSF en Okkerforurening af Linding Å. 

 

 Fisketegn: Også i 1999 har fisketegnsmidlerne betalt alle udsætningerne. Der er i 

hele Varde Å Systemet brugt for 947.807,43 kr. Da fisketegnet blev indført for 7 år 

siden, var der ingen tvivl om, at pengene først og fremmest skulle bruges til at 

udsætte fisk for. Dette synspunkt har Varde Sportsfiskerforening kæmpet for en 

fortsættelse af, så længe udsætningsplanerne og dermed vandløbene krævede det, 

for at opretholde en passende bestand i forhold til vandløbets størrelse. DFU har i de 

seneste 2 år fået tilført flere og flere midler af fisketegnet til forskning, og flere af 

udsætningerne bliver ikke betalt fuldt ud! Denne situation er blevet uholdbar, og DSF 

har nu sagt stop! Dette betyder, at vi ikke har fået en udmelding for hvor mange fisk, 

hvornår og til hvilken pris vi skal udsætte her i år 2000. Det kan måske også være en 

forklaring på hvorfor vi ikke har hørt fra den nye udsætningsplan? Varde 

Sportsfiskerforening har bidraget til debatten om fisketegnsmidlernes fordeling. Når 

en forening laver egen avl af havørred, så tilfalder der foreningen en bonus for 

arbejdet. Dette har bidraget til VSF i 1998 med ca. 43.000,- kr., men for det samme 

arbejde kun ca. 26.000,- kr i 1999!! Og der gives ingen bonus for egne laks! Dette er 

bl.a. medvirkende til at der i øjeblikket ikke er indgået en aftale mellem DSF og DFU 

på området. Det bør laves sådan, at der gives bonus for arbejdet, og ikke for arten 

og størrelsen af fiskene. 
 

 Udsætninger. Bilag. 

 

 Elfiskeri og klækkeri. Det har også i år været et stort arbejde at elfiske og opfiske 

det antal moderfisk der skulle til at klare hvad vi formoder udsætningsplanen vil 

foreskrive. Vi har også i år fået hjælp fra GSF, som har elfisket 3 ture. Vi har overført 

til Krøgebro Dambrug ca 200.000 stk. havørredæg og ca. 30.000 stk. lakseæg er 

overført til Borris. 

 

 Varde laks og Laksehandlingsplanen. Efter at VSF i 1998 indsendte 

fedtfinneprøver af laks fanget ved elfiskeriet, har bl.a. Einar Eg Nielsen (ÉEN) fra 

DFU fundet ud af, at der findes en rest oprindelig laks i Varde Å Systemet! Selv om 

det måske kan lyde fantastisk, at en oprindelig rest af laks skulle have overlevet 

alskens ulykker, kan vi ikke argumentere mod genetikken! VSF har derfor meldt ud, 

at vi vil gå ind i arbejdet for at redde og opformere denne oprindelige vestjyske laks. 

Vi har således igen i 1999 ved elfiskeriet fanget laks og indsendt prøver af dem. Der 

var desværre ikke mange der kunne bruges, men der er afstrøget 30.000 æg, som vi 

forventer udsat som 1 års næste forår. Derudover forventes udsat 50.000 stk af 

skjernåstammen. Hvad der skal ske ang. udsætning af laks i år, ved vi p.t. ikke! 

 

 

 

 



 

 Lakseopdrætscenter: Der har været 3 mulige opdrættere af laks at vælge imellem! 

Ved et møde indkaldt af DFU i november 99 besluttede alle tilstedeværende 

vestjyske foreninger inklusiv VSF, at lade vores laks opdrætte på et nyt anlæg i 

Borris. Det er Vestjysk Fiskepark og FOS der her er gået sammen om opgaven, at 

lave laks til bl.a. Vestjylland. 

 

 Ribe Amt købte i 1998 Frisvad Mølle Dambrugs stemmeret, og  Blaksmark 

Dambrugs stemmeret. I 1999 blev stemmeværkerne nedlagt, og Frisvad bæk er 

kommet tilbage til det forløb den havde for næsten 400 år siden! Varde Å Systemet 

har dermed fået et af de bedste vandløb overhovedet. Jeg tror på at Frisvad bæk 

snart kan "passe" sig selv - forstået på den måde, at vi ikke fremover behøver at 

supplere fiskebestanden med udsætninger, da ørrederne vil kunne reproducere sig 

selv! Ved Gl. Holme Å har Ribe Amt også opkøbt og nedlagt Vesterbæk Dambrugs 

stemmeret. Dette er naturligvis også meget positivt. Vi kan dermed håbe på, at Gl. 

Holme Å og Holme Å i det hele taget går en meget bedre fremtid i møde. Vi ved 

derudover, at der er stærke kræfter i gang for, at få noget mere vand ned i Gl Holme 

Å. Dette støtter VSF selvfølgelig alt hvad vi kan. Jeg ser gerne, at alt vand ledes 

tilbage til de oprindelige forløb, med deraf følgende ”tab” af Karlsgårde Sø, men 

ethvert skridt i den rigtige retning støttes naturligvis. Som en opfølgning på 

Vadehavsrapporten, har Ribe Amt og Varde kommune i 1999 udlagt grus til 

forbedring af gydemulighederne i en del vandløb, og de to ”væsner” vil også her i år 

2000 udlægge yderligere gydegrus. Jeg vil gerne herfra takke de to instanser for 

indsatsen, og i særdeleshed Poul Sig Vadsholt fra Varde Kommune, for sit store 

arbejde for at forbedre vandløbene i kommunen. 

 

 Tilbagelægning af 4 af Varde Ås slyngninger. Så skete det! En af årets helt store 

begivenheder var, da der den 10/9 99 var officiel indvielse på det store 

naturgenopretningsprojekt, som skulle give Varde Å 4 af sine gamle sving tilbage. 

Desværre forhindrede den megen regn sidst i september, at alle de 4 sving blev helt 

færdige, men vi tror på, at dette sker så snart maskinerne kan komme til at køre i 

engene igen. Projektet har klart været støttet af VSF, og der er da heller ingen tvivl 

om, at VSF vil støtte et evt. nyt projekt fuldt ud. 

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund: På kongressen i oktober blev en ny struktur 

vedtaget. Dette betyder en mere demokratisk opbygning af forbundet. Bl.a. vil de 

fremtidige kongresser sandsynligvis bære præg af, at alle foreningsformændene 

bliver inviteret og får stemmeret.   

 

 Sejladsregulativ for Ribe Amt. I juninumret af VSF-Nyt 1999 skrev jeg, at nu var det 

slut med at diskutere kanoer! Men det holdt ikke stik. Efter at Ribe Amt havde 

udsendt et forslag, og der havde været indsigelser, kom det endelige 

sejladsregulativ. Dette var dog slet ikke til at kende fra det udsendte forslag! I det 

endelige var der bl.a. ændret væsentligt ved hvor langt op i f.eks. Ansager Å og i 

Grindsted Å, der måtte startes med sejladsen. Dette var så uacceptabelt, at VSF via 

Varde Å Sammenslutningen indsendte en protest. Bl.a. denne medførte at regulativet 

nu ligger til gennemsyn i Skov og Naturstyrelsen. Så i øjeblikket har vi faktisk stadig 

ingen sejladsregler! 

 

 

 

 

 



 

 Stallinger: Stallingen blev jo fredet i 1996. Det var Ribe Amt der mente, der ikke var 

tilstrækkeligt med store moderfisk. På VSF`s opfordring, har Ribe Amt  i 1999 

undersøgt vandsystemet for stallinger, men Ribe Amt anbefaler fortsat, at vi freder 

stallingen, da de mener, at der stadig ikke er tilstrækkeligt mange store stallinger. 

VSF vil naturligvis følge op på sagen. Hvis stallingen er naturlig for Varde Å 

Systemet, må den også snart kunne tåle et vist fisketryk! 

 Stallingen er hermed også fredet her i år 2000! 

 

 Juniorafdelingen: Der har i 1999 været udflugter til forskellige vandløb som 

sædvanligt. 

 DSF/s juniorlederkursus: I 1999 var en af sted på juniorlederkursus, det var 

Rasmus Bohnensach. 

 VAKS: Fiskeri for byens børn i skoleferien: Karsten Jepsen, Søren Christensen, 

Martin Kristensen og Rasmus Bonensach. 

 Nordisk ungdomslejr: Dette blev afholdt i Ribe, og VSF havde to med: Rasmus 

Bohnensach og Søren Christensen. 

 Forbundsinstruktør: Det er Martin Kristensen blevet. 

 

 Arrangementudvalget: Har i lighed med de seneste år haft forskellige 

arrangementer, både i klubhuset og ude ved åen. Her et par billeder fra et af de nye 

arrangementer fra 1999, som oven i købet må siges at det blev en gevaldig succes, 

nemlig Sct. Hans arrangementet. Derudover billeder fra VSF-dagen den 25. 

september 99 og Svendborg-besøget den 8 til 10 oktober 99. 

 

 Vadehavsudvalg: I 1998 sad jeg med i et udvalg ”til regulering af fiskeriet i de 

sydjyske vandløb og Vadehavet”. Det var her, vi fik lavet bestemmelsen om, at der 

ikke må fiskes med pæleruser i Vadehavet før efter den 1. juli og der ikke må 

hjemtages ørreder eller laks fra Vadehavet efter den 16. september. Ligeledes var 

det her, at vi fik den udvidede fredning i vandløbene fra 1. november til 1. marts. Jeg 

tror på, at det var fornuftige regler vi fik lavet dengang, men jeg har ikke lagt skjul på, 

at der var ting, som jeg ikke fik med i bekendtgørelsen, som jeg havde håbet på at få 

ændret. Vi bør fortsat arbejde på, at det ikke skal være tilladt at bierhvervsfiskere kan 

fiske efter havørreder og laks lige udenfor Varde Ås udmunding i Ho Bugt. Vi bør 

fortsat arbejde på, at der indføres en 100 meter zone ved Blåvand/Skallingen og på 

vestsiden af vadehavsøerne. Dette har jeg forsøgt at få fødevareminister Henrik Dam 

Kristensen til at forstå, ved flere gange at skrive til ham. Han har skrevet tilbage, at 

det vil være muligt, at genoptage sagen op igen ved en revision af bekendtgørelsen i 

år 2002!  

 

 En tak til alle lodsejere for det fine samarbejde i 1999. 

 

 En opfordring til alle medlemmer om, at bibeholde og udbygge det gode forhold vi 

har til lodsejerne, ved at holde orden ude ved åen, og ved at vi med vor gode 

optræden, kan fremme forståelsen for, at vi fortsat kan nyde vor hobby langs bl.a. 

Varde Åens vand. 

 

 

 - Tak til bestyrelse, arbejdsudvalg og til alle der gav en hånd med. 

 

 Jan Porsgaard, 29. februar 2000. 

 

 


