Varde Sportsfiskerforening 2019 Bestyrelsesmøde Referat (1) 9-1-19
Referat: Jan
Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Tilbud fra "Fangstjournalen". (https://fangstjournalen.dtu.dk/) Jan har talt med Christian
Skov fra DTU-Aqua-Fangstjournalen om, at VSF gerne vil indgå et samarbejde med
"Fangstjournalen" om indberetning af fangster. Planen er, at vi følger opbygningen af
"Fangstjournalen" i 2019, og tilslutter så VSF i 2020.
1. Nyt fra formanden
Beretning og dagsorden til generalforsamlingen.
Dagsorden til Generalforsamling gennemgået og rettet til.
Kai Verners foreløbige beretningen blev gennemgået og rettet til, bl.a. indbefattes VSFs
nyredigerede fiskeregler 2019 i beretningen.
VSFs fiskeregler 2019 lægges ud på bordene til Generalforsamlingen.
Kai Verner udsender indkaldelse og dagsordenen til generalforsamlingen til alle
medlemmer via mail ca. 4 uger før. (ca. 24. januar).
Jan sætter derefter indkaldelsen og dagsorden på vores hjemmeside.
Kent sætter på FaceBook.
Køreplan.
Helge sørger for indgravering på "Vandrefisken" og på plade.
Stemmesedler husker Tommy at tage med.
Gaver indkøbes af Helge og Kai Verner.
Kopier til udlægning på bordene til generalforsamlingen af Dagsorden og Fiskeregler 2019
og Regnskab sørger Helge for.
Opgangsestimat.
Søren taler igen med Niels Jepsen om undersøgelsen.
Starter en uge før sæsonstart. Vi forsøger at finde 10 til 15 folk, der er gode til at fange de
tidlige laks. Laks der fanges skal mærkes og genudsættes.
Ideer til A-B medlemskab.
Kai Verner omtaler muligheden under beretningen.
2. Kassereren.
Helge har indbudt lodsejere til et mindre møde i klubhuset.

3 datoer: 30. januar kl. 19 til 21, 2. februar kl. 14 - 16 og 4. februar kl. 19 - 21.
Helge ser gerne, at der er en eller flere fra bestyrelsen, der deltager. Flere gav udtryk for
at de ville deltage.
Jan skal have justeret fiskepriserne for 2019 på hjemmesiden.
3. Klubhus og medieudvalget.
Varde Sportsfiskerforening Fiskeregler 2019.
Den reviderede fiskeregeloversigt 2019 blev gennemgået. Der blev slettet et par sætninger
og Jan har tilføjet omkring det med "familiefiskeri" følgende: Medlem samt ægtefælde/samlever
og børn under 12 år kan fiske på et kort. Dog skal familien fiske sammen. (Fiskeriet kan kun ske
lejlighedsvist) (Gælder for Zone 1, 2 og 3).

Se hele regelsættet nederst i referatet - "Varde Sportsfiskerforening Fiskeregler 2019"
Indsigelse - Vandområdeplanerne. (Bl.a. Okkerrensningsanlæg fra Skonager Lilleå).
Hans Henrik (HH) laver en indsigelse fra VSF mod de vandområder der foreslås udtaget af
planerne. (Senest 25. januar 2019).
Punkter fra VSF til Grønt Råd møde. Jan beder om at få følgende punkter på mødet:
- Status på Holme Å Genopretningen.
- Fra Vandområdeplanerne foreslås fjernet 1000 km. Hvad tages ud i Varde Kommune?
- Hvad med okkerrenseanlæg i / fra Skonager Lilleå?
4. Arrangementudvalget .
5. Vandplejeudvalget.
Varde Kommune laver pt. regulativer for vandløbene.
HH arbejder på, at få etableret temperaturlogger i Varde å.
HH arbejder med høringssvar til vandplanerne.
Der bør udlægges skjulesten i det nye stryg i Kærbæk.
6. Praktisk Udvalg.
16/1 møde om beskæredag og vedligehold af p-pladser.
Planlægger beskæredage til den 23. og 30. marts.
7. El-Fiskeudvalget .
Havørredæggene hentes fra klækkeriet på søndag af hvilested Dambrug.
Pensionisterne opfordre til, at den store elfiskebåd, som pt. står ude under halvtaget,
måske skulle ind i en nyindkøbt container.

Skal vi indkøbe en container mere? Der var nogle, der var lidt bekymrede for om
kommunen måske ville være imod. Kurt har en forbindelse til kommunen, og forsøger at
finde svar.
8. Værksted.
Tommy har indkøbt en kædesliber til vores motorsav.
9. Juniorudvalget.
10. Seneste omkring lodsejere.
1e, 3g og 2h.: Har vi ikke mere. Lodsejeren bør selv skilte.
Nedenfor Hodde bro mister vi et større stykke fiskevand - Ca. fra overfor Kybæk og ned til
det vi kalder Tyvkrogen!
Helge har skrevet ud ang. betaling til alle lodsejere på Zone 1. Der er et par lodsejere, der
ikke har reageret på henvendelsen. Vi lader dem ligge, hvis vi ikke hører fra dem.
11. Evt.
HH - VÅS spørger: Hvor mange meter fiskeret vi har? Vi har jo lodsejerlister over alle
fiskezoner. Der er påtegnet, hvor mange meter den enkelte lodsejer har. Helge (og
andre?) har disse lister, og det kan deraf aflæses, hvor mange meter vi har.
Generalforsamling i Mølby/Eg er den 25. januar. Helge og Søren.
Starup Fiskeriforening har generalforsamling den 7. marts. Helge.
12. Dato for nyt bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 12. februar kl. 18:00. Mødet afholdes på Fritidscentret. Kent aftaler med
Fritidscentret og om menuen.

Se nederst i referatet - "Varde Sportsfiskerforening Fiskeregler 2019"

Varde Sportsfiskerforening Fiskeregler 2019

Fiskeregler givet efter dansk lov:
Obligatorisk fisketegn skal løses af personer fra 18 til og med 64 år.
Der må højst hjemtages én laks pr. lystfisker inden for kvoten i Varde Å Systemet.
Genudsætning af laks skal straks ske i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.
Alle fangster af laks skal indberettes.
Senest kl. 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse,
fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Varde Å Sammenslutningen i hænde.
Indberetningen sker på http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/ under menuen fangstrapport.
Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.
Det er ikke tilladt at fiske med rejer eller rogn som agn.
Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes, uanset fiskens tilstand.
Laksevand A er Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
Ansager Å, fra opstemningen ved Krogager Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
I Laksevand A er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til og med den 15.
april.
Laksevand B er den øvrige del af Varde Å Systemet.
I Laksevand B er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til og med udgangen
af februar.
Mindstemål:
Laks

Havørred

Bækørred

Gedde

Ål

Skrubbe

Stalling

Snæbel

40 cm.

40 cm.

30 cm.

60 cm.
(Fredet i april
måned)

45 cm.

25,5 cm.

Fredet

Fredet

Fiskens totallængde er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde ovennævnte regler.

Fiskeregler givet af Varde Sportsfiskerforening:
Fiskekort og statens obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
Fiskeri kun tilladt med 1 stang pr. person.
Der må højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag (laksfisk er, laks, havørred og bækørred). Dog må der kun
hjemtages én laks pr. år.
Alle fangster indberettes uanset om fangsten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest
kl. 24:00 samme dag.
I tilfælde af at Varde Åens vand bliver varmere end 18 grader, kan bestyrelsen lukke for fiskeriet.
Medlem samt ægtefælde/samlever og børn under 12 år kan fiske på et kort. Dog skal familien fiske sammen.
(Fiskeriet kan kun ske lejlighedsvist) (Gælder for Zone 1, 2 og 3).

Kun fiskeri for medlemmer i Linding Å. Det er ikke tilladt at fiske med orm i Linding Å – undtaget er børn
under 12 år ifølge med et medlem. Tatning dog tilladt.

Ordensregler givet af Varde Sportsfiskerforening:
Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen. Korn og højt græs må derfor ikke betrædes.
Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde.
Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser.
Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må ikke henkastes.
Teltslagning ikke tilladt.
Ruser må ikke berøres.
Hunde må ikke medbringes.

Anbefalinger givet af Varde Sportsfiskerforening:
Det anbefales, at genudsætning af fisk sker ved, at man fjerner krogen fra fisken under vand, og dernæst lade
fisken slippe.
Det anbefales (om muligt) ikke at løfte fisk, som skal genudsættes, ud af vandet.
Det anbefales, at bruge fangstnet med finmasket knudefri pose.
Det anbefales ikke, at tage sig tid til at veje en fisk, som skal genudsættes.
Det anbefales, at anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i
vandet.
Det anbefales, at medbringe krogløsertang, krogfjerner og saks.
Det anbefales ved genudsætning, at klippe linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
Det anbefales, at anvende tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
Det anbefales, at lade tvivlen kommer fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af
storlaks er opbrugt.
Det anbefales, at sende et foto med i indberetningen af en hjemtaget fisk.
Det anbefales ikke, at tage sig tid til at fotografere en fisk, der skal genudsættes.
Varde Sportsfiskerforening forbeholder sig ret til at fjerne indsendte billeder af genudsatte fisk, som dermed
ikke lægges på hjemmesiden/fangstrapporten.
Det anbefales ikke, at skrive noget i feltet vedrørende vægt når du indberetter en genudsat fisk.
Det anbefales, at man ikke hjemtager mere end 2 – 3 havørreder pr. sæson.
Det anbefales, at man højest genudsætter 2 laks pr. dag.

