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GENERALFORSAMLING FOR ÅR 2001 I VARDE SPORTSFISKERFORENING. ONSDAG 

DEN 28. FEBRUAR 2002 KL 19.00. (VI MØDES KL.18.00) ARNBJERG. BERETNING: 

 

Så gik år 2001… Det blev også et år med megen debat! Vi har skrevet og sagt meget om 

forholdene i og omkring Varde Å Systemet – ikke mindst omkring den oprindelige laks. Det 

kommer jeg tilbage til… 

 

Medlemstal. 469 seniormedlemmer, 71 pensionister og 32 juniorer = I alt 572 medlemmer. 

Et fald på 118! (Bilag). 

Der har været noget debat om hvorvidt medlemsfaldet skyldes, at vi i foreningen har fredet 

laksen i 3 år. Dette er ikke entydigt! Det viser sig ved at se på de seneste års medlemstal, at 

medlemstallet er meget ustabilt. 

 

Dagkortsalg. (Varde Å og Linding Å) Priser: 90,- men i DSF 60,- 556 stk. (Et fald på 

471stk.). 

Om faldet i dagkortsalget, kan henføres til fredningen af laksen, er derimod nok mere 

sandsynligt. Det lyder rimeligt, at en mand fra f.eks. Odense, overvejer en ekstra gang om 

han nu også vil købe et dagkort til Varde Å når nu laksen er fredet, han vælger måske i 

stedet at tage til Skjern Å? 

Det koster altså at være ansvarsbevidste og forsøge at redde resterne af vores 

laksebestand. 

 

Fornyelse af lejeaftaler. I Varde Sportsfiskerforeningens bestyrelse har vi i mange år 

forsøgt at forbedre Varde Å Systemet og opformere en god bestand af først og fremmest 

havørreder og laks. Men vigtigst er vel nok at foreningens medlemmer har noget fiskevand 

de kan fiske i! 

I begyndelsen af år 2001 blev vi færdige med at forny lejeaftalerne for 2001, 2002 og 2003. 

Der har været en del jordfordeling, som gav lidt usikkerhed omkring fornyelsen af 

lejeaftalerne, men det viste sig, at vi kunne forny stort set samtlige lejeaftaler. 

Varde Sportsfiskerforening har lejet i alt 113.282 meter langs vandløb i å-systemet til en pris 

for 3 år på kr. 499.808,- (Pr. år giver det kr.166.602,66) (kr. 1,54 pr. meter). Vores officielle 

pris pr. meter er kr. 2,00. Grunden til at det reelt bliver mindre i gennemsnit er at nogle af 

lejemålene ikke koster noget – f.eks. Varde Kommunes jord. Der skal herfra lyde en stor tak 

til de mange lodsejere, som via deres lejemål med Varde Sportsfiskerforening dermed giver  

lokalbefolkningen her omkring Varde, muligheden for at nyde en sund og spændende hobby 

langs bl.a. Varde Åens vand. 

Om nogle få dage begynder en ny fiskesæson. Tag ud og nyd naturen, måske være dygtig 

og heldig at fange en fisk. Der er plads til os alle. Lad være med at "gro fast" på et bestemt 

sted. Lad være med at gå for tæt på en anden der står og fisker. 

Prøv at udforske et nyt sted! Der er plads nok. 

 
Fredningstid. 

Da jeg var ung var landsfredningstiden i vandløbene fra 1. november til 1. marts. På et 

tidspunkt blev fredningstiden indskrænket til at være fra 16. november til 16. januar. Dette 

betød, at man i specielt de nederste dele af åsystemerne kunne fange såkaldte grønlændere 

fra den 16. januar. Efter Vadehavsundersøgelsen blev det (i øvrigt uden særlig 

dokumentation) besluttet fra 1999 at ændre fredningen igen til at være fra 1. november til 1. 

marts. Begrundelsen var, fra visse biologers side, at undermåls-grønlænderne tog for meget 



skade af at blive genudsat, og at det ville give flere sommerhavørreder, når man ikke kunne 

fange grønlændere i tiden 16. januar til 1 marts. 

I Varde Å Sammenslutningen er foreningerne, herunder også Varde Sportsfiskerforening, 

enige om, at ”fiskeri for foreningernes medlemmer ikke er tilladt i fredningstiden, 1. 

november til 1. marts, i foreningernes fiskevand” . Dette har givet anledning til lidt uenighed. 

Allerede i 1962 forespurgte Børge Winkler på en generalforsamling, om ikke man måtte 

fiske skaller i fredningsmånerne. Dette afvistes. I 1999 ved det store regnbueørred-udslip 

havde vi en diskussion med Nørholmklubben om rimeligheden i at fiske efter regnbuer i 

fredningstiden i Linding Å. Den 13. februar i år traf jeg 2 ung mænd ved rensningsanlægget. 

De ville fiske skaller og gedder. Varde Sportsfiskerforenings og Varde Å 

Sammenslutningens holdning er altså fortsat, at medlemmer ikke må fiske i 

fredningsmånederne i vand lejet af foreningerne. Dvs., at hvis man gerne vil fiske i tiden 

mellem den 1. november og den 1. marts, så må det ske enten i Karlsgårde sø som er 

Sydvestjysk Sportsfiskerforenings vand med fredningstid marts og april, i Put and Take søer, 

eller på kysten. 
 

Fangststatistik: I år 2001 er der fanget og genudsat 158 laks. Fanget og hjemtaget 390 

havørreder og 98 steelhead. Dvs. der er fanget i alt 646 store fisk til 572 medlemmer – godt 

og vel en stor fisk pr. medlem! 

Det fremgår altså af fangststatistikkerne, at der er fanget mindst lige så mange laks, som de 

foregående år. Fangstoplevelsen har sandsynligvis været mindst lige så stor, selv om man jo 

skulle genudsætte laksen. Det er i øvrigt utrolig flot at Varde Sportsfiskerforenings 

medlemmer bakker så flot op om fredningen af laksen, og så helt entydigt genudsætter 

laksen i åen igen. Der er ikke et eksempel på, at der er taget en laks med hjem fra åen i år 

2001! 

Desværre viser tallene, hvad angår havørrederne, at der ikke blev fanget så mange, som 

man nok kunne have forventet, men ved elfiskeriet kunne det konstateres, at der var mange 

og fine havørreder. Det ser simpelthen ud til, at havørrederne i år 2001, af en eller anden 

grund, kom sent op i åen. Glædeligt var det dog, at der så i stedet blev fanget ca. 100 store 

steelhead. Mon ikke der skulle være nogle stykker af dem i åen, når der om få dage er 

præmiere på den nye sæson? 

(Mere detaljeret gennemgang af fangststatistikken senere på generalforsamlingen). 

 

Klubhuset. Klubhuset bliver heldigvis stadigt flittigt brugt, flere dage om ugen af unge såvel 

som gamle. Der er klubaften for Juniorerne mandag aften. Der er ”pensionist-træf” onsdag 

eftermiddag. Der er ikke noget fast onsdag aften, men om torsdagen holder seniorerne 

klubaften. Det er en styrkelse af Varde Sportsfiskerforening når mange bruger klubhuset. 

Der er plads til flere, og jeg kan kun anbefale at så mange som muligt benytter foreningens 

klubhus. 
 

Fisketegn: Fisketegnsmidlerne har betalt alle udsætningerne. Der er i hele Varde Å 

Systemet udsat for 773.693,- kr. Da fisketegnet blev indført for 9 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 kræver det, for at opretholde en passende bestand i forhold til 

vandløbets størrelse. De seneste 3 år har Danmarks Fiskeriundersøgelser fået tilført flere og 

flere midler af fisketegnskassen til forskning. Ved sidste års generalforsamling så det ud 

som om, at man ville skære 50% af finansieringen af mundingsudsætningerne, men det er 

glædeligt nu at kunne fortælle, at bl.a. Varde Sportsfiskerforening og Danmarks 

Sportsfiskerforbund sammen har kunnet sikre, at alle udsætninger også i år 2002 betales 

fuldt ud af fisketegnsmidlerne. 



 

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

moderfisk der skal til for at klare udsætningsplanen. Vi var dog lidt heldige med at 

vandstanden ikke var alt for høj i Varde Å. Det var således i Varde Å og Gl. Varde Å at vi 

fangede hovedparten af de laks og havørreder vi skulle bruge til avlen.  

Grindsted Sportsfiskerforening elfiskede 3 gange i Grindsted å, og vi forsøgte at fange 

havørreder og laks i både Ansager Å , Holme Å og Linding Å, men af en eller anden grund 

var det ikke de store mængder avlsfisk vi der kunne hente. 

Vi har overført til Krøgebro Dambrug ca. 230.000 stk. havørredæg hvilket skulle være nok til 

at vi kan opfylde vores udsætningsplan med egen avl.  

Trods en meget ihærdig indsats fra alle elfiskefolkene, lykkedes det ikke at indfange 

tilstrækkeligt med Varde/Vestjyske laks til avlen. Vi fangede hele 107 laks ved elfiskeriet, 

men der var kun 5 hunlaks og 7 hanlaks der blev brugt i avlen, og som dermed kunne 

opfylde betegnelsen af at være Varde/Vestjyske! , det lykkedes at avle ca. 37.000 stk. 

Varde/Vestjyske laks hos Danmarks Center for Vildlaks, men da udsætningsplanen siger, at 

vi bør udsætte 70.500 stk. 1 års laks i hele Varde Å Systemet om året. Så kommer det til at 

knibe, at vi kan opfylde udsætningsplanen med egen avl af Varde/Vestjyske laks. (Bilag). 

 
Udsætninger i 2001. 

Danmarks Fiskeriundersøgelser anbefaler, at alt udsætningsmateriale er af åens egen 

stamme, og det er da også med en vis stolthed, at jeg kan sige, at dette i meget høj grad er 

lykkedes for Varde Sportsfiskerforening. 

Vi har udsat i 2001 …..Bilag. 

 
Varde/Vestjyske laks. 

Varde Sportsfiskerforenings bestyrelse og alle andre foreninger som er med i Varde Å 

Sammenslutningen, besluttede, som bekendt, at frede laksen frivilligt i en periode på 3 år. 

Vi har netop været igennem det første hele år – 2001, og jeg syntes det er flot, at vi ikke har 

hørt om et eneste medlem af foreningen, der har hjemtaget en laks! Derimod viser 

fangststatistikken, at der er fanget og genudsat 158 laks! Det er flot… Selv om de mange 

der altså har fanget en laks har måttet genudsætte laksen igen, er jeg sikker på, at de alle 

har haft en uforglemmelig oplevelse ved at fange og genudsætte en sådan laks. Det er der 

mange der vil huske for livet – og det er vel ikke så ringe endda! Så skidt med, at man ikke 

fik laksen røget og serveret for venner og bekendte. Oplevelsen ved at fange en laks er 

mindst lige så stor, selv om man skal genudsætte den. 

Det må formodes, at der iblandt de 158 laks har været ca. 10% - altså ca. 16 laks – der har 

været af Varde/Vestjysk type, og som vi derfor – teoretisk - kunne fange ved elfiskeriet i 

efteråret. Ved elfiskeriet fangede vi, som tidligere nævnt, hele 107 laks, og ud fra genetiske 

prøver kunne det bevises, at der var 15 Varde/Vestjyske! 

Der skal ikke være nogen tvivl om, at Varde Sportsfiskerforenings bestyrelse også agter at 

holde fast ved fredningen i de næste 2 sæsoner. Det selvom vi godt ved, at det ikke er 100% 

populært hos alle foreningens medlemmer, men nu holder vi ved, og vi følger anbefalingen 

fra Danmarks Fiskeriundersøgelser, og vi forsøger at avle og udsætte de rigtige laks i 

åsystemet i de kommende år. Det er naturligvis vores håb, at vi med god samvittighed kan 

sige, at den oprindelige laksebestand har fået et så stort løft om 2 år, at vi kan frigive 

fiskeriet på laks igen – dog, uden tvivl – med begrænsninger i fiskeriet! 

Som sagt syntes jeg, at vi kan være stolte over, at vi har holdt fast og forvaltet fredningen på 

tilfredsstillende vis i året der er gået. Lad det fortsætte på samme måde de næste 2 år. 

Som sagt blev fredningen indført efter et pres fra Danmarks Fiskeriundersøgelser. Der har 

været en del, der ikke kunne forstå, at vi i Varde Å Systemet skulle være de eneste der 

fredede laksen når nu der med en vis sandsynlighed også findes en rest oprindelig laks i 



f.eks. Ribe Å! Det har også undret hos os i bestyrelsen, men vi mente ikke det tilkom os at 

”råbe op om” fredninger i Ribe Å. Det seneste nye omkring dette forhold er, at Danmarks 

Fiskeriundersøgelser netop her i januar 2002 har anbefalet en fredning af laksen i Ribe Å! 

Det er dog med en vis skuffelse, at vi tilsyneladende ikke har fået en større bevågenhed ude 

i landet for den frivillige fredning. Danmarks Fiskeriundersøgelser har dog mundtlig givet 

udtryk for en klar anbefaling af vort tiltag. Danmarks Sportsfiskerforbund har – mundtlig – 

givet udtryk for anbefaling. Der kom i sommers et indslag i TV – Avisen, som Varde 

Sportsfiskerforening medvirkede i. Indslaget handlede netop om laksefredningen og om 

opkøbet af fangstretten af laks og havørreder fra bierhvervsfiskerne. Vi havde dog gerne 

set, på skrift, en anbefaling fra en eller flere af ministerierne, men vi kan da stadig håbe!  Vi 

har i over et år ventet på en ”lakseforvaltningsplan” som Skov og Naturstyrelsen og 

Danmarks Fiskeriundersøgelser skulle udarbejde. De seneste rygter siger at rapporten er 

færdig, ja - har været det i længere tid! Forvaltningsplanen skulle nu udkomme har i foråret 

2002!! 

Varde Sportsfiskerforening har – som netop antydet - forsøgt at lægge pres på Danmarks 

Fiskeriundersøgelser, Skov og Naturstyrelsen, den gamle så vel som den nye fiskeriminister 

og den gamle såvel som den nye miljøminister for at påvirke til, at gøre nogle fornuftige tiltag 

så havørreder og laks i højere grad kan leve og trives i Varde Å System. Deriblandt har vi 

naturligvis påpeget det uheldige i, at der fortsat ikke findes en 100 meter garnfri zone fra 

Blåvand til Skallingen og på vestsiden af vadehavsøerne. Vi har naturligvis også påpeget det 

uheldige i, at der fisker to bierhvervsfiskere med indtil 30 pæleruser lige udenfor Varde Å i 

Ho Bugt! Da vi ikke har følt, der blev gjort noget fra ministeriernes sider, besluttede vi i 

bestyrelsen i Varde Sportsfiskerforening selv at tage fat om problemet med pæleruserne. 

Preben Jensen fra bestyrelsen forhandlede med bierhvervsfiskerne, og vi indgik pr. 1. juli 

2001 en aftale om at de to bierhvervsfiskere isætter i deres ruser et spærrenet, så 

havørreder og laks ikke kan komme ind i ruserne. For dette betaler Varde 

Sportsfiskerforening årligt kr. 30.000,- til de to bierhvervsfiskere. Efter aftalen var indgået har 

Grindsted og Ansager Sportsfiskerforeninger hver givet kr. 5.000,- til støtte for sagen. Vi har 

siden ansøgt bl.a. Dansk Laksefond om støtte, men vi har desværre ikke fået noget svar fra 

fonden inden i aften, men vi forventer et positivt svar! Som det nok er set af flere af de 

tilstedeværende, har vi indsat en rubrik på fiskekortet, der opfordre til et frivilligt bidrag til 

forlængelse af aftalen. Endemålet med ”aktionen” er naturligvis at få overbevist omverdenen 

om, at laks og havørreder ikke skal fanges i saltvand af faststående redskaber, men - i 

begrænset omfang – af lystfiskere i ferskvand! 

 
Vandpleje. 

Vandplejearbejdet omfatter også udsætninger af fisk igennem året. Dette har jeg berettet om 

tidligere. Men det er også vandplejeudvalget der arbejder med at forbedre Varde Ås 

vandsystem. Forbedringer kan naturligvis være, at dele af vandsystemet tilbagelægges i 

oprindelige forløb, som det skete med de 4 sving sidste år. Men forbedringer kan også være 

at udlægge gydegrus så havørreder og laks i langt højere grad selv kan forøge bestanden.  

Heldigvis har Amt og kommuner i de senere år været aktive med udlægning af gydegrus, 

således er der efterhånden udlagt gydegrus i næsten alle vandløb her omkring Varde. Til 

Poul Vadsholt fra Miljøcenter Vest skal der også i år lyde en tak for det arbejde der er udført 

for Varde Kommune med udlægning af gydegrus i bl.a. Skærbæk, Frisvad Bæk og i Linding 

å ved Gunderup. Varde Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalg har i det forløbne år været 

med til udlægning af gydegrus 2 steder. Først var de i et mindre tilløb til Linding å og senere 

i selve Linding Å nedenfor Yderik. Ved den sidste lokalitet var lodsejere i området i høj grad 

med til arbejdet, og det skal der naturligvis her udtrykkes en tak for. 

Ribe Amt har hen igennem år 2001 udlagt gydegrus på ca. 50 steder i Grindsted å ved 

blandt andet Mølby/Eg stykket, som Varde Sportsfiskerforenings medlemmer jo også har 



fiskeret på. 

Også i 2002 håber jeg på, at vi kan få tilbagelagt sving til gammelt forløb, og der kan 

sandsynligvis stadig findes steder, der kan trænge til at få udlagt noget gydegrus. 

Et af de vandløb der virkelig kunne trænge til genopretning er Gl. Holme Å. Gl. Holme Å har 

lang vej mod en perfekt tilstand! Det er her nødvendigt at tilføre bækken meget mere vand 

end tilfældet er nu, og dette kan kun ske ved at tage vandet fra Holme-kanalen til Karlsgårde 

sø. Varde Sportsfiskerforening har (som også udtrykt på sidste års generalforsamling) stadig 

en tro på, at det inden længe! vil lykkedes at få en større vandmængde tilbage i Gl. Holme Å 

og måske også til Gl. Varde Å, også selv om det kan koste Karlsgårde sø livet! 

Om evt. hel eller delvis genopretning af Gl. Varde Å kan det nævnes at Grindsted 

Sportsfiskerforening via Varde Å Sammenslutning har tilsendt et projektforslag til Ribe Amt. 

Forslaget går ud på at tillede Gl. Varde Å noget mere vang og ikke mindst at lave et omløb til 

Gl. Varde Å ved Ansager stemmeværk. 

 

Stallinger: Stallingen har faktisk været en vestjysk laksestandfisk siden istiden. Desværre 

uddøde stallingen under forureningen af Varde Å Systemet op gennem 1960 erne til 

1980erne. Varde Sportsfiskerforening var med til at udsætte de første stykker stallingyngel 

igen i Linding å i 1989. På opfordring fra Ribe Amt fredede vi – sammen med de andre 

foreninger under Varde Å Sammenslutningen – stallingen. Ribe Amts biologer har fulgt 

udviklingen for stallingerne igennem en række år i å-systemet, og vi er nu i Varde Å 

Sammenslutningen enige om at vi fra i år (2002) vil frigive fiskeriet på stallinger. (Mindstemål 

33 cm. fredningstid 1. nov. til og med 15. maj og fangstbegrænsning på 1 (en) stalling pr. 

mand pr. dag). 

 

Juniorafdelingen: Har i år 2001 været på diverse fiskeudflugter til forskellige vandløb, og i 

2001 har der ligeledes som vanligt været juniorer på juniorlederkurser. Således har Rasmus 

Bohnensach været på 4. holdkursus i påsken. Og som ny junior har Nikolaj Hermann 

Nielsen været på 1. års juniorlederkursus i efterårsferien. 

Som forbundsinstruktør har Martin Kristensen medvirket ved afholdelsen af juniorkurserne. 

Juniorerne har ligeledes som vanligt stået for ”fri fiskeri for byens skolebørn i sommerferien” 

under de såkaldte VAKS – aktiviteter. 

Som noget nyt har juniorafdelingen indledt et samarbejde med Ungdomsskolen, hvilket har 

styrket junioraftenerne i klubhuset, som i øvrigt foregår om mandagen her i vinterhalvåret. 

 
Arbejdsudvalget. 

Dette udvalg sørger for at der bliver opsat skilte, bliver repareret og evt. nyopsat gangbroer 

m.m. En af de lidt usædvanlige opgaver her i vinter og i dette forår er fjernelse af hytten ved 

hængebroen, og etablering af ny P-plads ved hængebroen. Det forholder sig sådan, at 

ejeren af huset ved Vagtborg har bedt os om at fjerne den gamle træhytte, der står ved 

Hængebroen. Dette har vi så efterkommet. Det er naturligvis med en vis vemod, da hytten 

har stået på stedet i rigtig mange år. Hvor mange? Det må dog nok erkendes, at hytten ikke 

er blevet brugt ret meget i de senere år. Samtidig med fjernelse af hytten, er P-pladsen 

blevet flyttet. Det har ikke gjort forholdene for sportsfiskerne dårligere, faktisk snarere 

tværtimod. Der er naturligvis stiforbindelse fra den nye P-plads både opstrøms og 

nedstrøms, og også til evt. passage af hængebroen. 

 

Arrangementudvalget: Har i lighed med de seneste år haft forskellige arrangementer i 

årets løb, både i klubhuset og ude ved åen. Som eksempel kan nævnes Sct. Hans 

arrangementet, VSF-dagen, Svendborg-besøget og meget mere. 

Og så var det jo i år 2001 at Varde Sportsfiskerforening fyldte 75 år. Ved denne fødselsdag 

medvirkede arrangementudvalget naturligvis også. Dagen blev markeret på både officiel og 



festlig vis, og ikke mindst Carl og Polles røgede ørreder skal have ros med på vejen. Tak for 

det. 

 
Tak til lodsejerne. 

Her mod slutningen af beretningen skal der endnu engang lyde en stor tak til alle lodsejere 

for det fine samarbejde igennem år 2001. En tak for at lokalbefolkningen, gennem 

medlemskab af Varde Sportsfiskerforening, får mulighed for at komme ud i den dejlige natur 

heromkring – og måske endda fange en fisk! 

 

Tak til bestyrelse inklusiv suppleanterne som arbejder aktivt med. Tak til arbejdsudvalgene 

og til alle der i øvrigt gav en hånd med i året der gik. 

 

Dette var ordene…. 

 

JP 

 
Vandrefisken. 

Vandrefisken uddeles hvert år på foreningens generalforsamling til et medlem der har udført 

en stor indsats for Varde Sportsfiskerforening. (læs evt. op fra fundatsen). 

For 2001 har bestyrelsen besluttet, at vandrefisken skal deles mellem to personer. 

De to der her er tale om, er to personer der igennem snart mange år har gjort et frivilligt og 

ulønnet fantastisk stort stykke arbejde for foreningens juniorafdeling. Selv om de begge to 

nu er trådt ind i seniorernes rækker, nyder juniorafdelingen fortsat særdeles megen gavn af 

de to. Som der nok er en del der nu kan gætte, er her tale om Martin Kristensen og Søren 

Christensen. 

 

Jeg vil bed de to komme op og få overrakt pokalen. 

 

 


