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Varde Sportsfiskerforening.
Generalforsamling for 2019.
Varde Fritidscenter den 20. februar 2020 med start kl. 19:00.

Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner Hansens død.
1.

Valg af dirigent.
Steen Thomsen valgt.

2.

Formandens beretning.
Kai Verner Lauridsen aflagde beretningen.

Formandens beretning 2019
Så vil jeg gerne på bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen til generalforsamlingen for året 2019. Og som altid, en særlig velkomst til vores æresmedlem Jens
Snitgaard Madsen.
Vi har igen i år haft en medlemsfremgang. Denne gang med godt 90 medlemmer, så nu lander vi på 604, og er hermed et af områdets største sportsfiskerforeninger.
Ud af de 604 er der 35 juniormedlemmer, hvilket er uændret fra 2018.

Forbundsbestyrelsen har afholdt møde i november. Et møde hvor kongressen og finpudsning af strategien var hovedemnerne. Der afholdes kongres d. 14. og 15.
marts i år i Vingsted.
Medlemstallet ligger stabilt. Der er en tilbagegang i seniormedlemmerne i foreningerne, men det udlignes af en medlemsfremgang af individuelle medlemmer.
Men der er stadig alt for få, der tegner medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, taget i betragtning af, hvor mange der på landsplan dyrker sports- og
lystfiskeri. Så der er stadig store udfordringer fremadrettet, for at få skuden vendt.
Men for at vende det negative til det positive, så har forbundet gjort et kæmpe stykke arbejde for at få stoppet udvidelsen af havdambrugssektoren. Der er gjort
indsigelser i forbindelse med miljø godkendelser af de eksisterende. Vi kan se, hvor store negative konsekvenser den allerede har haft i Norge. Så vi må håbe, de
ansvarlige politikere kikker lidt mod nord, og tager det til efterretning.
Der er efter regeringsskiftet trukket 500 km vandløb tilbage i vandplanen. Efter en henvendelse til europakommissionen, og et samarbejde med DN, arbejdes der
fortsat på at få flere vandløb tilbage i vandplanerne.
Der udover arbejdes der for, at få flere penge til gruspuljen, samt en smidigere sagsbehandling. Arbejdet med vandplan 3 er ved at blive skudt i gang. Flere
foreninger har tilmeldt repræsentanter i vandrådene, herunder også VSF.
Desværre er der ikke stor sandsynlighed for, at der kommer flere penge, da fiskeplejemidlerne bliver mindre, grundet nedgang i de statslige fisketegn. Der er varslet
prisstigninger på fisketegn fra 2021, og der er er forslag om, at pensionister også betaler for det statslige fisketegn, da de efterhånden tegner sig for en stor del af
alle lyst- og sportsfiskere.

Foråret nærmer sig, og der skal igen tages hånd om beskæring langs vores åer, så det kan give plads til at svinge fiskestangen.
Vi startede med at holde et møde i januar, hvor vi især brugte tiden på at planlægge vores årlige beskæring langs åen. Vores udstyr skulle efterses og klargøres, et
arbejde som flere frivillige medlemmer stod for.
Den 23. og 30. marts 2019 blev der afholdt beskærerdage, hvor der deltog henholdsvis 25 og 15 aktive medlemmer. Vi startede med morgenmad og holdinddeling.
Der blev som sædvanligt klippet uønsket beplantning ved åen, så vi har god adgang til fiskepladserne. Der er naturligvis steder, hvor det ikke giver mening at
bortskære beplantningen, så der lader vi naturen gå sin gang.
Efter en dejlig tur ude ved åen, sluttede vi af med en let frokost, hvor snakken gik lystigt. Det var tydeligt, at vi nærmede os sæsonstart, så der er altid en masse at
tale om.
Til præmieredagen den 16. april, prøvede vi som noget nyt, at etablere ekstra parkeringsmuligheder ved Hessel bro og Hodde sø.
Dette blev gjort for at undgå trafikale problemer, som nogle år har givet udfordringer, især trafikken med landbrugsmaskiner. De ekstra parkeringspladser blev
brugt, men vi regner dog ikke med, at gøre det igen fremover.
Ellers har året ikke budt på de store projekter, udover almindelig vedligehold, og klipning af græs på vore parkeringspladser. Efter at sæsonen er afsluttet, er
parkeringspladsen ved Nordenskovvej blevet sløjfet, da vi desværre har mistet fiskevandet fra Hodde bro og nedstrøms på begge sider. Inden sæsonen 2020 går i
gang, vil der blive etableret en ny parkeringsplads, på sydsiden af Grødevej og Nordenskovvej.
Til slut skal der lyde en stor tak til de hjælpsomme medlemmer og lodsejere, som hjælper til, og sørger for at tingene altid glider, som de skal.

Den 23.-24. marts var der kysttur til Svendborg. Det er en tur som de der er vilde med kystfiskeri, altid ser frem til. Vi var en håndfuld medlemmer fra VSF, der
tyvstartede om fredagen, for lige at få varmet lidt op, inden det for alvor gik løs om lørdagen. Det skal siges, at det sociale altid er i højsædet, men når det gælder
pokalen, gives der ikke ved dørene.
Efter en god nats søvn, og en dejlig morgenbuffet, var alle klar til at udfordre de sydfynske kyster. Vinteren havde endnu ikke helt sluppet sit tag, men et vejrskifte
midt på dagen, satte for alvor gang i fiskeriet. Der blev fanget adskillige havørreder omkring målet, plus et par over.
Sidste år løb vores venner fra Svendborg med pokalen, så der var noget der skulle revancheres. På sidstedagen fangede Henrik Hofmann en flot havørred på 1,5 kg,
det var den største der blev taget, så nu har vi atter kystpokalen.

Der var så mulighed for at tage revanche et par måneder senere i Varde, hvor det gjaldt om, at overliste en af de blanke forårslaks, som var trukket op i åen. Det
lykkedes desværre heller ikke i denne omgang for Svendborg. Det blev i stedet Lars Ager fra VSF, der med en fin laks på 6,3 kg snuppede pokalen.

Vi nærmer os nu sæsonstart, hvor alt skal trimmes og gøres klar til den 16. april. Ugen forinden var der igen i år kastedemonstration ved Hodde sø, med
fluekasteren Henrik Mortensen. Der var pyntet op med de allernyeste modeller af både enhånds og to håndsstænger, så der var næsten alt, hvad man kunne ønske
sig. Der var knap så mange deltagere som sidste år, men der var til gengæld en grundig instruktion i, hvordan man håndterer selve tohåndskastet. Nogle af de
fremmødte fik finpudset sine kast, hvor andre måtte starte forfra. Men som vi alle ved, en ting er at kunne kaste, en anden er at få drømmefisken til at hugge.

I forbindelse med sæsonstarten, skulle der være lavet et opgangsestimat og C&R undersøgelse i Varde å. En undersøgelse der skal give et svar på overlevelsen af de
tidlige laks, der bliver fanget og genudsat. Undersøgelsen blev desværre ikke gennemført som ønsket, på grund af lav vandstand og varmt vejr, samt manglende
tilslutning af lystfiskere.
Bedre gik det, da man fik udstyret en flok af de flittigste fiskere med mærkepistol og spagettimærker. De skal påsættes laksen før genudsætning. Der er mærket ca.
50 laks hen over sæsonen, så ved elfiskeri vil man her få et svar på overlevelsen, af de genudsatte fisk.
Vi har ikke fået resultatet endnu, men det kommer forhåbentligt i løbet af foråret.

Sæsonpremieren startede som den plejer med en flot morgenbuffet i klubhuset. Der var ingen der gik sultne derfra, så depoterne var fyldt op, til laksefest på en
smuk premieredag. Andre morgenfriske sprang buffeten over, for at være de første ved åen.
På præmieredagen blev der fanget og genudsat 15 laks, fra 5 til 9 kg. Men vi skulle helt hen til den 5. maj, inden årets største laks blev taget. Det var en flot
nyopsteget laks på 15 kg, fanget af Klaus Kristiansen.
Der var et fint og stabilt laksefiskeri det meste af maj og juni, men så kom varmen, og med vandtemperaturer over 18 grader, måtte vi igen lukke for alt fiskeri. De
høje vandtemperaturer er forbundet med risiko for høj dødelighed, for laks og havørred, når det gælder genudsætning.
Efter en uges tid, blev det igen normal sommervejr, og den 31. juli, blev der igen åbnet for fiskeriet i Varde å systemet.
I mellemtiden blev der bragt en artikel i den lokale avis om den invasive signalkrebs. Dette satte for alvor gang i en lidt anderledes form for fiskeri. Da signalkrebs
tilligemed er en fin spise, og måden at fiske på meget socialt, blev det for alvor et tilløbsstykke, og der blev fisket intens på den resten af året.
Natur Kultur Varde har udarbejdet et regelsæt vedrørende fiskeri efter signalkrebs, som kan ses på vores hjemmeside.

Fra starten af sommerferien og resten af sæsonen, har der været et godt og stabilt fiskeri efter laks, men der blev også taget flere flotte havørreder. Akkurat som
sidste år, var det også i år zone 1, der kastede flest laks af sig.
Det gav undervejs en del udfordringer til opsynsmændene, med hensyn til de anbefalinger, som VSF og VÅS havde udstedt. Men bortset fra en enkelt ubehagelig
episode, har sæsonen for opsynsmændene været uden de store problemer. Der er dog bred enighed om, at der skal mere opsyn til i dagtimerne. Heldigvis har to
pensionister meddelt, at de godt vil hjælpe til. De skal nu have uddannelsen, så de kan træde til fra næste sæson.

I 2019 har vi i vandplejen primært arbejdet med at forbedre vores vandløb. Året er gået med at forbedre forholdene i de vandløb, hvor vi ved, at fisken gyder med
succes, herunder Frisvad bæk. Vi har lagt skjulesten ud i Kærbæk, ved et projekt som kommunen har udarbejdet i forbindelse med opkøb, og nedlæggelse af et
dambrug.
Vi har været ude at bruge vores spulepumper i flere af vores vandløb. Vores store spuledag druknede desværre i de store vandmængder, der har været i efteråret. Så
har vi plantet vandplanter ud i forlængelse af vores gydebanker, for at optimere opvækstforholdene for yngel og byttedyr.
Det kan igen nævnes, at der denne vinter, er set mange fisk på vores gydebanker, i de forskellige vandløb.
Vi er dog ikke i mål endnu, med hensyn til vilde og selvproducerede lakse- og havørredbestande, også i år er de suppleret med udsætninger fra egen avl.
Den 2. april blev der udsat 15.000 stk. 1 års laks fra Danmarks Center for Vildlaks, den 6. og 16. oktober 50.000 stk. halvårslaks. Den 10. 16. og 22 oktober blev
der udsat 48.480 halvårsørreder fra Hvilested Dambrug. Så set i lyset af det, er der fortsat problemer med de spærringer, der befinder sig i vandløbssystemet.
Fremadrettet har Varde og Billund kommune flere spændende og positive tiltag i støbeskeen, der skal findes løsninger for spærringen ved Utoft, Kroager, og
Kybæk dambrug.
Men kronen på værket er Holme Å projektet. Varde kommune har i fællesskab med Aage V. Jensen Naturfond, Den Danske Naturfond og energiselskabet SE rejst
27,5 mio.kr. til naturgenopretning af Holme å. Projektet bliver den største samlede genopretning af ådal og vandløb i 15 år.
Det forventes, at arbejdet starter op i år.

Elfiskeriet har i 2019 igen været udfordret med høj vandstand, men på trods af det, er det gået rigtig godt.
Danmarks Center for Vildlaks har fået 100 laks, fordelt på lige mange hunner og hanner, hvor flere lå på omkring 115cm. DTU har i samme forbindelse pitmærket
185 laks til den kommende bestandsundersøgelse.
Der blev elfisket en del havørred i Ansager og Grindsted å, hvor der også blev set en del finneklippede bækørreder, så i år var der ingen problemer med at få de
havørreder, der skulle bruges til strygning. Det blev til i alt 10 liter æg.
Som en overraskelse, blev der i år set ca. 10 snæbler, det har vi ikke set i mange år.
Men tendensen ved elfiskeriet i år var, at der på de øverste zoner, var et flertal af finneklippede laks. Hvad det så kan skyldes, er der flere teorier om. Det kunne
måske være at gydebankerne på zone to, ikke er så produktive som tidligere, da mange af dem delvis er sandet til, på grund af sandvandring.

2019 har været et år med mange udfordringer. Dansk Akvakultur er kritisk og stiller spørgsmål til DTU, om den måde vi forvalter vores laksefiskeri på, og om det
kan være rigtigt, at vi fisker efter en fredet fisk. De forlanger i denne forbindelse en VVM redegørelse.
Det er dønningerne fra de havbrug, hvor DSF helt korrekt har gjort indsigelser, i forbindelse med deres miljøgodkendelser.
Dansk Akvakultur er også trængt på andre områder, da den nye regering med et flertal i folketinget, har besluttet at stoppe for yderligere etablering af nye
havdambrug.
Dette har medført et hævntogt, som tak for sidst fra Dansk Akvakultur. De holder øje med os, og det lægger de ikke skjul på.
Derfor er det også vigtigt, at vi tænker os om, at vi kan stå inde for det vi gør, og at vi er ansvarsbevidste over for vildlaksen.

Den allerstørste udfordring for VSF er, at vi aldrig har været så presset på vores fiskevand, som nu. Det startede med et ejerskifte af en landbrugsejendom på zone
2, hvor vi mistede fiskeretten. Det var så bare træls, men efterfølgende blev flere af vores lejemål opsagt. De fik lavet en lejeaftale, hvor vi slet ikke kunne være
med, og hensigten var, at der også skulle laves aftaler med de resterende lodsejere. Var det blevet realiseret, havde vi nok mistet hele Hodde stykket.
Det var årsagen til, at Varde Sportsfiskerforening sammen med to lodsejere fra zone 2, startede forhandlingerne med de resterende lodsejere om etablering af en
lodsejerforening. Ud over lejeaftalen, vil døgnkortsalget på zone 2 også fremadrettet tilfalde lodsejerne.
Der blev afholdt møde i VSFs klubhus, hvor alle lodsejere blev inviteret. Efter en god og saglig debat besluttede man, at der skulle arbejdes videre med sagen.
Efterfølgende blev der holdt møde på Hodde kro, hvor et stort flertal af de fremmødte, bakkede op om at danne en lodsejerforening.
Den 4. december 2019 blev der inviteret til stiftende generalforsamling, og Hodde lodsejerforening – Varde å blev en realitet. Det er vores håb, at vi får et godt
samarbejde med den nye lodsejerforening.

2019 var internationalt vildlakseår. Atlanterhavslaksen er i tilbagegang i både Norge og Sverige, men helt anderledes ser det ud i Danmark. Historien om
udviklingen af de danske laksebestande er på internationalt plan helt enestående. Men succesen er ikke kommet af sig selv. En god lakseforvaltning og ikke mindst
et kæmpe stykke arbejde fra frivillige medlemmer, gør at vi er i fremgang. Selv om vores å ikke helt levede op til rekordåret 2018, har Varde å systemet et kæmpe
potentiale, især når vi får de sidste spærringer fjernet. For at ophjælpe laksebestanden, er der også i år brugt 100 vis af frivillige timer. Der bliver brugt mange timer
på elfiskeri og efterfølgende udsætninger og vandpleje, for at forbedre gyde- og opvækstområderne.

Men vores succes har også en skyggeside. Vi ved at udefra kommende i den grad, har fået øje på vores laksevand. For at være kvoteberettiget, er det ifølge
fiskeristyrelsen et krav, at man bidrager til restaureringsprojekter og tiltag, der er med til at forøge laksebestanden. Det gælder selvfølgelig alle foreninger og
private sammenslutninger under VÅS. Vi foretrækker de åbne foreninger, og vores fiskevand skal i fremtiden ikke være for de få, men for de fleste.
Til sidst, vil jeg sig tak til alle de medlemmer, pensionister samt unge, der har bidraget med frivilligt arbejde i vores forening, til de mange opgaver, gøremål og
arrangementer der har været i årets løb. Det har været en uvurderlig hjælp for Varde Sportsfiskerforening.
Bemærkninger fra salen til beretningen.
Ivan: Hvilke penge går til eventuelt leje ved den nye Holme Å?
Helge: Det vil jeg komme lidt ind på i forbindelse med regnskabet.
Beretningen godkendt ved håndsopretning.
3.

Forelæggelse af regnskab.
Helge H. Jensen fremlagde regnskabet.

Bemærkninger fra salen til regnskabet.
Ingen
Beretningen godkendt ved håndsopretning.
Helge forklarede, at der er sket – og vil fremover ske – en øget betaling til lodsejerne.
Erik Nielsen mener det er problematisk, hvis VSF begynder at betale forskellige priser for det forskellige fiskevand.
Torben Brodersen mener det er billigt at fiske i Varde Å, og mener man godt kan sætte fiskekortpriserne op.
4.

Nyt fra Varde Å Sammenslutningen.
Henning Haahr – formanden for VÅS.
Der har været nogle diskussioner i VÅS om, hvorvidt det er VÅS, der skal mene noget om regler og anbefalinger for de forskellige foreninger.
I 2020 mener Henning, at VÅS kun generelt vil anbefale “skånsomt fiskeri”.
VÅS skal ikke bruge meget tid på at diskutere anbefalinger.
Henning forklarede også, at det er enhver, der er fiskeriberettiget, der kan indmelde sig i VÅS.
VÅS vil forsøge at ændre vedtægterne således, at der ikke uddeles laksekvote på hvor mange meter der skal til for at der må hjemtages en laks på en given
strækning, men at det går over til, at der må hjemtages en laks pr. person uanset hvor man fisker.
Der vil blive lagt mere vægt på, at alle medlemmer i VÅS deltager i fiskeplejen.
Der kunne overvejes at indføre et laksetegn fremover.
Bemærkninger fra salen:
Preben Pedersen: Sidste år var der en lodsejer der hjemtog 3 laks.
Jeppe Andreasen: Forstår ikke at der fremover skal kunne hjemtages en laks til alle. Det er som om, at man giver fuldstændigt frit for hjemtagelse af laks.
Henning mener ikke det kan være anderledes. VÅS kan ikke håndhæve, at der kun kan hjemtages en laks pr lodsejer.
Derfor vil det blive sådan, at alle kan hjemtage en laks uanset hos hvilken lodsejer eller forening det sker.
Lars Ager vil gerne spørge, om han kan blive medlem af en af de nye foreninger. Henning erkender, at det kan han nok ikke, men mener ikke vi kan gøre noget ved
det.
Åge – medlem og lodsejer – Jeg har 500 meter fiskevand – må en flok mennesker som jeg tillader at fiske på mit vand alle fange en laks? Henning: Ja, det bliver
sådan.
Erik Aagaard mener ikke det er retfærdigt, at samfundet og foreningerne har bidraget med så meget til vandløbenes positive udvikling, og så er det de nyrige der
opkøber jorden og tager en stor del af laksekvoten.
Medlem: Hvad med om vi opsagde fiskeretten på vandet ude vest på i Varde Å, og så kan vi i højere grad brug pengene på de andre strækningers lodsejere.
Flere spurgte ind til de nye tanker om at alle mulige kan fiske på den samlede kvote.
Axel syntes, vi kunne frede laksefiskeriet nord for Karlsgårdevej bro.
5.

Indkomne forslag.
Et forslag indkommet. Slet en linje i Vedtægternes §3 Stk. 1. – “Enhver, som er fyldt 12 år, kan optages som medlem”.
Lasse Fjeldsted fra Sorø vil gerne, at hans 2 sønner under 12 år må hjemtage en laks hver.
Dette indebærer ændring i foreningens vedtægter hvilket bestyrelsen ikke ser nogen grund til at ændre i og derfor anbefaler, at der stemmes nej til forslaget.
Dem der støtter at man kan blive medlem før man bliver 12 år = 58 I mod = 43 101 stemme i alt.
Forslaget falder da der skal 3/4 af de afgivne stemmer til for en ændring i vedtægterne.
6.

Pause.

7.
Valg af formand.
Steen Thomsen valgt med applaus.
8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Søren Porsgård. (modtager genvalg) valgt med 103 stemmer.
Ole Dastrup. (modtager genvalg) valgt med 107 stemmer.
forslag Erik Aagaard valgt med 97 stemmer.
forslag Bent Pedersen 33stemmer – ikke valgt.
forslag Jeppe Danielsen valgt med 103 stemmer.
Der var 3 banke/ugyldige stemmer.
9.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant Bjarne Dengsø (modtager ikke genvalg) Ny 1. suppleant Jakob Sørensen.
Suppleant Klaus Times Kristiansen (modtager genvalg) valgt.

10. Valg af 1 revisor for 2 år.
Frantz Bilde Kjeldsen. (modtager genvalg) genvalg
11. Valg af revisorsuppleant.
Ole Nørskov (modtager genvalg) genvalg
12. Tildeling af Vandrefisken.
Erik Aagaard
13. Kåring af årets fisk.
Senior: 2019 maj 5 Klaus Times Kristiansen Laks 15000 112
Junior: 2019 august 7 Frederik Kjær Laks 3200 74

14.

Udtrækning af præmier.

15. Evt.
Er der nyt om muligheden for at fiske med J-kroge?
Det vides ikke!
Hans Schmidt: 1500 kr. for et fiskekort deraf 400 kr. til Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvad får vi for pengene til DSF?
Kai Verner: DSF er vores talerør. Uden dem havde vi nok ikke mulighed for at stå hvor vi står i dag. Vi kan ikke undvære DSF.
Henning H. Det samme. DSF tager dagsordenen på landsplan.
Hans igen: Politisk har DSF ikke min holdning.
Per: Opfordring til at børn under 12 år kan hjemtage en laks.
Jørgen Bohnensach: Bekymring over at vi ikke kan få nogle flere unge mennesker ind. Vi må give de unge flere muligheder. Altså medlemskab også under 12 år.
Erik Aagaard: Er det forsikringsmæssige i orden i forhold til medlemmer under 12 år?
Knud (Post) Hvem står for det med Holme Å og fiskevand? Kan man ikke betale 3 meter af hver side af åen?
Steen Thomsen: Det er jo kommunens projekt.
Helge: Kent, HHH og Kai Verner afgår jo. Helge sagde et par pæne ord og de 3 fik overbragt en hædersgave.
Kai Verner takkede for i aften, og bad os alle at rejse os og udbringe et 3 gange leve for VSF.

