Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde Referat (10) 19-11-20
Afbud: Til stede: Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Ole Dastrup,
Tommy Lykke Hansen, Kurt Dam, Søren Porsgaard, Jeppe Beck Danielsen, Erik
Aagaard og Jan Porsgaard.
Referat: Jan (21-11-2020)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29.
oktober 2020
3. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
b. Møde med Hodde Lodsejerforening den 25. november
vedrørende leje af fiskeret på zone 2
a. Møde den 12. november med Varde Kommunes
Udvalg for Plan og Teknik om eventuel
forlængelse af aftalen om gratis fiskeri fra
kommunens arealer m. v.
Steen har været til et virtuelt møde med Varde
Kommunes Udvalg for Plan og Teknik.
Et godt møde på en times tid, hvor Steen fik en
del taletid, og hvor han fik sagt mange gode ting i
forhold til Varde Sportsfiskerforening.

Aftalen om frit fiskeri formodes at fortsætte. Steen
mødes med Klaus Bertram Fries - Varde kommune,
Naturcenteret - for at få de endelig aftaler om frit fiskeri
og skiltning på plads.
Jeg har fundet referat mm. fra udvalgsmødet den 12.
nov. 2020 fra Varde Kommunes hjemmeside.
Referatet mm. har jeg indsat nederst i dette
bestyrelsesreferat.
c. Møde med Starup Lodsejerforening
Helge og Steen tager til møde med Starup
Fiskeriforening.
d. Lodsejere på strækningen mellem Karlsgårde og Østre
Omfartsvej (eventuelt kommende
genopretningsprojekt)
Liste med lodsejere og visning på vores kort over
fiskeret Zone 1 blev gennemgået.

4. Orientering fra kassereren v/ Helge
a. Endeligt medlemstal 2020
653 medlemmer. 575 seniorer. 23 ungdom. 56
Juniorer. 5 lodsejere. 30 nye medlemmer har udnyttet
tilbuddet med at fiske resten af 2020 og få 2021 med.
Disse faktureres under 2021.
b. Døgnkortsalg 2020 – endelig opgørelse
Generel fremgang i døgnkortsalget.
Indeks ift. 2019:
Zone1: 108
Zone2: 182
Zone3: 138

Zone4: 100
Zone6: 83
Total: 123
c. Balance pr 31. oktober herunder forventet overskud for
2020
Helge gennemgik balancen.
d. Kommende forhandling med Mølby/Eg og Starup
e. Hvad, og til hvem, skal overskuddet bruges til?
For ikke at der bliver forskel på zone 2 og zone 1 skal
overskuddet primært gå til zone 1.
f. Forhandling med Hodde Lodsejerforening –
gennemgang af model for betaling pr. medlem
g. Lodsejerkartotek – opdatering, hvem gør det?
Helge gør opmærksom på, at der er sket ejerskifte
forskellige steder, og vi skal have kontakt til de nye
ejere for fortsættelse af fiskeaftale.
h. Møde omkring Fiskekort.dk den 12. november
VSF går over til en anden aktør for salg af vores
fiskekort fra 2021. Det kommer til at koste noget mere
end i dag.
5. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
ca. 300 kontroller i 2020. er indberettet.
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Der er udlagt skjulesten ved Ansager Mølle.
Varde kommune betalte stenene.
Det planlægges fortsat at udlægge grus i Kybæk.

Alslev Mølle Dambrug nedlægges og opstemningen
nedtages.
Ole har udsat ½ år ørreder ca. 9000 stk. i Ansager Å
plus ca. 1000 stk. i Gl. Holme Å.
c. Elfiskeudvalget v/ Søren
d. Klækkeriudvalget v/ Søren
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
f. Juniorudvalget
- Junioraktiviteter i efteråret/vinteren 2020/2021
Der har været et kursusforløb i Klubhuset ved
Martin Kristensen. Steen og Martin har en god
dialog om eventuelle andre arrangementer.
g. Arrangementudvalget v/ Tommy
Måske lidt frokost efter elfiskeriet den 5. december.
(Afhænger af hvilke restriktioner der på tidspunktet er i
forhold til coronaen)
h. Medieudvalget v/ Jan
- Status på dialog om anvendelse af DTU Aquas
fangstjournal
Jan og Christian fra DTU har haft en snak om at
fangstindberetningerne på VSFs hjemmeside fremover
”snakker sammen” med Fangstjournalen.dk.
Jan har fået en del af det nye system til at virke, og der
kan gerne afprøves indberetning af fiktive fangster.
i. Klubhusudvalget v/ Jan
Alarmføler i Klækkeriet er flyttet så den dækker hele
lokalet.

Døren i gavlen har Søren slettet.
Erik N. har sat en ny hylde op i stedet.
Porten er sikret med 2 hængelåse.
6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 7. januar 2021 kl. 18:00.
7. Eventuelt
Ang. Generalforsamling:
Steen vil gerne have en melding fra alle udvalgene om
årets forløb og begivenheder senest d. 15. januar.
Senest 15. december skal der meddeles til Steen om man
vil modtage genvalg.
(På generalforsamlingen er følgende på valg: Helge, Kurt,
Tommy og Jan. Ønske om genvalg eller stop meddeles
senest til …).
Vi ses til ålespisning mm. den 11. dec. Kl. 17:00

Referat.
Udvalget for Plan og Teknik
Torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30
Mødedeltagere: Anders Linde, Jan Lings, Niels Christiansen, Niels Haahr Larsen,
Peter Nielsen, Preben Friis-Hauge og Søren Laulund

Punkt 738: Dialogmøde med Varde Sportsfiskerforening
19/11989

Sagsfremstilling
Varde Sportsfiskerforening er inviteret til det årlige dialogmøde til drøftelse af deres arbejde i
foreningen og samarbejde med Varde Kommune.
Sportsfiskerforeningen er inviteret til kl. 12.40, og der er afsat 1 time til mødet, som afvikles
via Teams.

Varde Sportsfiskerforening har følgende overordnede punkter, de ønsker at drøfte:
Dagsorden
1. Aftale om fiskeretten hvor Varde Kommune er bredejer.
2. Samarbejde om forbedring af vandmiljøet i Varde Kommune.
3. Samarbejde om lystfiskerturisme.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at de årlige dialogmøder fremmer dialogen og samarbejdet imellem
foreningen og kommunen.

Konsekvens i forhold til visionen
Fiskeri fra kommunens arealer fremmer friluftsmuligheder.

Retsgrundlag
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at dialogen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020
Dialogen blev taget til efterretning.

Udvalget for Plan og Teknik 12-11-2020
Punkt 749: Ansøgning. Fiskeretten fra Varde Kommunes
arealer
19/11989

Sagsfremstilling
Varde Sportsfiskerforening (VSF) ansøger om at få videreført den nuværende aftale om
fiskeretten på kommunens jord og at få den udvidet med yderlige arealer.
Udvalget for Plan og Teknik udsatte 25. marts 2020 sagen, fordi Udvalget ønskede at få
belyst økonomien i forbindelse med udlejning af fiskeretten fra Varde Kommunes arealer.
Varde Kommune har efterfølgende indhentet VSF’s bemærkninger, jf. bilag.
VSF administrerer i dag fiskeretten og kontrollen med, at fiskereglerne overholdes på Varde
Kommunes arealer langs Varde Å og Ansager Å. Det drejer sig om ca. 9,6 km vandløbsbred,
hvor hovedparten er ved Varde Å.
Parternes samarbejde startede som en mundtlig aftale for Varde Å omkring 1935. Aftalen
blev nedskrevet i 1991 med en gyldighed på 10 år. I 2008 blev aftalen suppleret med en

strækning ved Ansager Å. Denne aftale blev givet på samme vilkår som i 1991.
Aftalen om fiskeretten indeholder et vilkår om, at der skal være ”frit fiskeri” på en strækning
af kommunens jord. Det betyder, at borgere i Varde Kommune må fiske uden køb af fiskekort
ved ca. 1,9 km vandløbsbred i Varde og ca. 0,7 km i Ansager. ”Frit fiskeri” gælder ikke for
laksefiskeri, fordi laksen er omfattet af en kvoteregulering.
VSF søger samtidig om at få udvidet aftalen med et område ved sammenløbet af GrindstedVarde Å og Ansager Å. Det er arealer, som ejes af Karlsgårde Vandkraft A/S (Syd Energi), og
hvor fiskeretten er udlejet til Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. Dele af dette område indgår
i forhandlinger om Holme Å projektet, men det fremtidige ejerskab er ikke endeligt afklaret.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at den nuværende aftale om fiskeretten og kontrollen med, at
fiskerireglerne overholdes på Varde Kommunes arealer, skal videreføres, jf. de vilkår der er
stillet i forvaltningens anbefaling.
Forvaltningen vurderer, at sportsfiskernes ydelse ikke kan værdisættes på markedsvilkår.
Derfor er det vanskeligt at give et bud på hvilken værdi, det kunne have for Varde Kommune,
hvis fiskeretten blev udbudt på de samme vilkår. Dog er det forvaltningens vurdering at
sportsfiskerforeningen yder en stor indsats i form af fiskepleje, opsynsmænd og generelt
foreningsarbejde med formidling og aktiviteter.
I forhold til anmodningen om at få fiskeretten på de arealer der i dag ejes af Karlsgårde

Vandkraft A/S, er de fremtidige ejerforhold endnu ikke afklaret. Forvaltningen anbefaler derfor, at
beslutning om fiskeretten afventer dette.

Konsekvens i forhold til visionen
Fiskeri fra kommunens arealer fremmer friluftsmuligheder.

Retsgrundlag
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske
vandløb.

Økonomi
Ingen.

Høring
Ingen.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at den nuværende aftale med Varde Sportsfiskerforening videreføres med følgende vilkår:
At sportsfiskerforeningen skal ansøge og bekoste opsætning af skilte, så strækningerne og
fiskereglerne bliver behørigt skiltet, herunder reglerne for laksefiskeri
At aftalen ellers gælder som den nuværende aftale og for de nuværende strækninger i
Varde og Ansager Å
At aftalen er gyldig i 10 år, med mulighed for at den kan opsiges, og
at forvaltningen tager en dialog med Varde Sportsfiskerforening, når ejerskabet ved Karlsgårde
er på plads.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020
Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget beder forvaltningen om i fællesskab med VSF at se på yngelplejen, og om eventuel
økonomi kan indgå i den eksisterende aftale.

Derudover kan man vurdere, om øvrige lodsejere kan indgå på lige vilkår.

Bilag
Bilag 1: Bemærkninger fra Varde Sportsfiskerforening

22-10-2020
Ref.: Anette Majland Pedersen
Sagsnr.: 19/11989
Dokumentnr.: 158035/20

Bemærkninger fra Varde Sportsfiskerforening
Ved mail af d. 14. juli 2020, men supplerende bemærkninger af d. 14. september 2020:
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