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Formandens beretning for 2022 
 
(Planche 1: Velkommen)  
 
Velkomst, indledning og valg af dirigent  
Jeg vil gerne, på bestyrelsens vegne byde jer alle velkommen til Varde Sportsfiskerforenings 
generalforsamling for 2022.  
 
Som altid skal der lyde en særlig velkomst til vores æresmedlem Jens Snitgaard Madsen.  
 
Desuden velkommen til vores inviterede gæster fra: 
 

- Grindsted Sportsfiskerforening (ikke til stede – har generalforsamling samme aften) 
- Sydvestjysk Sportsfiskerforening  
- Hodde Lodsejerforening 
- Starup Fiskeriforening 
- Mølby/Eg Fiskeriforening  
- Ansager Lodsejerforening 
- Varde Å Sammenslutningen 
- Danmarks Sportsfiskerforbund 

 
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. 
 
Fra bestyrelsen foreslår vi John Theil, som på de seneste års generalforsamlinger har ledt os igennem 
møderne på bedste vis. 
 
Jeg vil høre, om der er andre forslag? 
 
Så er John valgt og jeg giver ordet til ham.  
 
(Planche 2-5: Dagsorden) 
 
(Planche 6: Formandens beretning) 
 

Beretning 
 
I beretningen vil jeg naturligvis kigge tilbage på 2022 – men også lidt fremad i forhold til de muligheder og 
udfordringer vi kan se, der lægger foran os i de kommende år. 
 
(Planche 7: Beretningen i hovedtræk) 
 
I hovedtræk kommer jeg ind på følgende: 
 

- Udviklingen i medlemstallet i 2022 
- Udvikling i leje/køb af fiskevand i 2022 
- Fiskeriet i 2022 
- Orientering om arbejdet i foreningens udvalg 
- VSF og Danmarks Sportsfiskerforbund 
- Hvad kigger vi ind i i 2023 – hvad tænker I om det? 

 
Viser det sig, at der er noget, I synes, jeg har glemt i beretningen – eller undrer jer over jeg ikke kommer ind 
på – så må I endelig bringe det på banen, når der bliver lejlighed til at stille spørgsmål efter beretningen og 
regnskabet. 
 
(Planche 8: Tre positive nedslag fra året der gik) 
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Men jeg starter lige med tre rigtig positive nedslag fra året der gik – og året vi er i gang med: 
 

- Nedre Holme Å, som fik sit frie løb tilbage i 2021, fik i 2022 tilført 10 nye gydebanker – og hvem ved, 
måske er flere på vej, så åen genvinder sit renommé som det vigtigste gyde- og opvækstvandløb for 
Varde-laksen. 

-  
- Vi købte sidst på året et stykke frijord med 900 meter åbred ved Varde Å, Zone 1, som nu står til 

rådighed for medlemmer og døgnkortfiskere. 
 

- Vi har igen en junior-afdeling på vej i VSF efter at et par forældre og et par af vores garvede 
juniorledere meldte sig på banen omkring årsskiftet. 

 
Tre dejlige ting at kunne fortælle jer om – og jeg kommer tilbage til dem senere i beretningen. 
 
(Planche 9: Medlemstallet i 2022 samt udviklingen siden 2019) 
 
Udvikling i medlemstal  
Men lad os starte med at kigge på medlemstallet. 
 
Vi havde i 2022 en mindre tilbagegang i medlemstallet sammenlignet med året før.  
 
Som I kan se på planchen, kom vi ud af 2022 med i alt 711 medlemmer mod 722 året før – altså en 
tilbagegang på 11 medlemmer.  
 
De 711 medlemmer fordelte sig med 641 unge og seniorer på 18 år og derover (en tilbagegang på 14) samt 
70 juniorer under 18 år (en fremgang på 3).  
 
(Planche 10: Udviklingen i leje/køb af fiskevand i 2022) 
 
(Planche 11: Leje af fiskeret på Nedre Holme Å) 
 
Udviklingen i leje/køb af fiskevand i 2022 
Som det næste vil jeg gerne sige lidt om udviklingen i vores leje – og nu også køb – af fiskevand. 
 
2022 blev året, hvor vi kunne tilbyde VSF´s og GSF´s medlemmer adgang til fiskeri med stang og snøre på 
den genåbnede del af Holme Å – en strækning vi har besluttet at kalde ”Nedre Holme Å” på vores 
oversigtskort m.v. 
 
Vi har jo gennem mange år – og fortsat – lejet fiskeretten på den øvre del af Holme Å – fra den nu fjernede 
opstemning ved Oved og opstrøms til Hovborg – i et godt samarbejde med lodsejerforeningen, Starup 
Fiskeriforening. 
 
På Nedre Holme Å er der ikke etableret en lodsejerforening, så her var vi i slutningen af 2021, og frem mod 
starten af 2022-sæsonen, ude at tale med de enkelte lodsejere kombineret med lodsejermøder i vores 
klubhus – og vi må sige, at vi fik en hel fantastisk modtagelse af lodsejerne ved åen. 
 
Vi har således, i samarbejde med GSF, lejet fiskeretten for 2022-2023-2024 hos samtlige de lodsejere, vi har 
talt med – ingen har indtil videre sagt nej. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt lejet godt 10 km fiskevand fordelt på flere, længere og sammenhængende 
strækninger – I kan se dem på vores oversigtskort på VSF´s hjemmeside, hvor I også kan se, hvor der må 
parkeres og hvordan man kommer til åen m.v. 
 
Vi håber at indgå endnu flere lejeaftaler på Nedre Holme Å – men indtil videre har det været, hvad vi kunne 
overkomme i bestyrelsen sammen med alle de andre ting, vi også har ansvaret for. Så hvis nogle af jer 
kender lodsejere ved Nedre Holme Å, som I kan skabe en kontakt til, så vil vi gerne have jeres hjælp med 
henblik på at indgå flere aftaler på strækningen.  
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Vi ser først og fremmest Holme Å, som helhed, som et vandløb med et stort gyde- og opvækstpotentiale – 
og så håber vi naturligvis på, at åen på sigt kommer til at byde på et attraktivt lystfiskeri. 
 
Der er dog lige et par forhold, vi skal være opmærksomme på igen i den kommende 2023-sæson: 
 

- Bestyrelserne i VSF og GSF har besluttet, at der igen i 2023-sæsonen kan fiskes i Nedre Holme Å 
fra den 16. april, da det er fra den dato, der må fanges og hjemtages laks.  
 

- På Starup Fiskeriforenings vand – altså vandet tilhørende lodsejerne i denne lodsejerforening på de 
øvre dele af Holme Å – må der fiskes fra den 1. marts, som det har været tilfældet i mange år. Men 
også her må laks naturligvis også først hjemtages fra den 16. april.  

 
- Vi skal også være opmærksomme på, at Holme Å som helhed stadig er klassificeret af 

myndighederne som Laksevand B – og på alt Laksevand B i Varde Å-systemet må der samlet set 
udelukkende hjemtages i alt 5 laks i hele sæsonen. Vi havde en klar forventning til, at Holme Å ville 
ændre status til Laksevand A, når 2023-sæsonen skydes i gang. Men det kræver en ændring i 
bekendtgørelsen – og der er desværre ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ske inden den 
kommende fiskesæson starter. 
 

- Endelig skal I være opmærksom på, at vi i bestyrelserne for VSF og GSF har besluttet, at der ikke 
sælges døgnkort til Nedre Holme Å i 2023. 

 
(Planche 12: VSF´s køb af jord ved Varde Å) 
 
En anden positiv nyhed vedrørende fiskevand var – som omtalt kort i starten af beretningen – at det i løbet af 
årets sidste dage lykkedes os at købe 12 hektar frijord med 900 meter fiskevand på Varde Å, Zone 1. 
 
Som I kan se på kortet, ligger matriklen på nordsiden af åen i forlængelse af det tidligere Varde 
Sommerland. 
 
Der er tale om en bynær strækning, som plejer at kaste pænt med fisk af sig – og der er fin 
fremkommelighed på hele strækningen. Inden sæsonstarten får vi etableret parkeringsmulighed på den 
øverste del af strækningen – hold jer orienteret om dette på oversigtskortet på hjemmesiden. 
 
Det hører med til historien om købet, at den tidligere – nu desværre afdøde – lodsejer, havde præciseret 
overfor sin advokat/bo-bestyrer, at han gerne så matriklen solgt i hans ånd, hvilket betød, at han gerne så 
jorden solgt til VSF eller andre, som ville sikre, at offentligheden fortsat har adgang til området. 
 
Derfor fik vi tilbudt at købe jorden. Det kunne vi, fordi det er frijord, der kan købes af alle – og vi er naturligvis 
glade for, at lodsejerens ønske blev indfriet med VSF som den nye ejer. 
 
Vi betalte godt 1,2 mio. kr. kontant for matriklen – men det er bestyrelsens opfattelse, at pengene er lige så 
godt, eller bedre, placeret her som i aktier og obligationer. Og får vi på et tidspunkt igen brug for de likvide 
midler, kan vi sælge jorden igen med en tinglysning af VSF´s ret til at fiske på strækningen i al evighed.  
 
(Planche 13: Pres på fiskevandet) 
 
Men de 900 meter udgør jo kun en meget lille del, af det samlede fiskevand vi har – eller har haft – lejet i 
Varde Å-systemet. 
 
Vores frustrationer over det stigende pres på fiskevandet i Varde Å-systemet har fyldt meget i mine 
beretninger på de seneste generalforsamlinger – og det fylder også en del igen i år. 
 
Det handler jo dybest set om, at vi i VSF oplever pres på fiskevandet forstået på den måde, at privatpersoner 
og private selskaber opkøber fiskevand i Varde Å-systemet for derefter at opsige de lejeaftaler, VSF har haft 
med lodsejerne på de pågældende strækninger i mange år – ja, i årtier for manges vedkommende. 
 
Efterfølgende bliver fiskeriet på disse strækninger så udelukkende tilgængeligt for ganske få personer. 
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Dette ser vi i bestyrelsen som en meget uheldig udvikling, som vi naturligvis vil gøre alt, hvad der står i vores 
magt, for at ændre på. 
 
Det er desværre også en udvikling, vi i stigende omfang ser ved andre lakseførende vandløb. Senest har 
flere opkøb ved Skjern Å fået en del omtale i medierne – og denne stigende privatisering er, for mig at se, 
den største af alle udfordringer, vi i VSF står overfor set i et langsigtet perspektiv. 
 
Jeg kan ikke love jer, at det er en kamp, vi kommer til at vinde – men jeg kan love jer, at så længe jeg er 
formand, og så længe der er opbakning fra jer til bestyrelsens arbejde, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at 
det skal være muligt for alle – gennem køb af medlemskort til VSF eller døgnkort til Varde Å-systemet – at 
komme ud i naturen med en fiskestang i hånden og nyde de oplevelser, det giver. 
 
I VSF har vi den holdning, at det også i fremtiden skal være muligt for en far med sin søn/datter, eller en 
bedstefar med sit barnebarn, at få gode fiskeoplevelser ved Varde Å-systemet til en pris, alle har råd til at 
betale. 
 
(Planche 14: Det faktuelle udgangspunkt) 
 
Som vi ser det, er det faktuelle udgangspunktet, at det store naturgenopretningsprojekt i Varde Å, der blev 
afsluttet for mere end 10 år siden, samt det store genopretningsprojekt på den nederste del af Holme Å, der 
blev indviet den 12. oktober 2021, er finansieret af blandt andet EU-midler og skatte-midler. 
 
Eller sagt med andre ord: Projekterne er i høj grad finansieret af den store, fælles kasse, som vi alle har 
betalt til! 
 
Udover den økonomiske del af projekterne, så ligger en stor del af æren for, at disse projekter er blevet en 
succes (i hvert fald hvad angår Varde-laksen) – og vedbliver med at være det – hos de mange frivillige 
medlemmer af Varde Sportsfiskerforening og andre lystfiskerforeninger, som gennem årtier har brugt, og 
stadig bruger, i tusindvis af frivillige timer på vandplejearbejde.  
 
Et fantastisk vandplejearbejde som er grundlaget for, at der overhovedet er fisk at fange i Varde Å-systemet i 
dag. 
 
Vi har – gennem Danmarks Sportsfiskerforbund – Christiansborg-politikernes ord for, at da de besluttede at 
gennemføre disse fantastiske naturprojekter, så forestillede de sig ikke, at når projekterne var gennemført, 
så skulle det udelukkende være ganske få mennesker, der skulle have adgang til at færdes ved åerne og 
mulighed for at fiske i dem. 
 
Men det er ikke desto mindre den udvikling, vi står midt i – og hvad kan vi så forsøge at gøre ved det? 
 
Det er vigtigt at forstå, at det ikke kun er VSF, der oplever, at fiskevand opkøbes af private, hvorefter 
fiskeretten opsiges. Det er også en udvikling der rammer blandt andet Grindsted Sportsfiskerforening, som vi 
jo har lejet en del fiskevand sammen med. 
 
Derfor er det vigtigt, at vi står sammen – og det gør vi blandt andet gennem arbejdet i Varde Å 
Sammenslutningen – i arbejdet på at få dæmmet op for udviklingen. Men det er svært. 
 
(Planche 15: Varde Å Sammenslutningens rolle) 
 
På et tidspunkt troede vi, at nøglen til at få ændret udviklingen – og forhåbentlig få genskabt et bedre 
samarbejde og fællesskab parterne imellem – lå i Varde Å Sammenslutningen (VÅS).  
 
Det skulle dog vise sig, at så enkelt er det ikke… 
 
Som bekendt er Varde Å Sammenslutningen en sammenslutning, som myndighederne kræver, at man er 
medlem af, hvis man ønsker at få adgang til at fange og hjemtage laks fra Varde Å-systemet.  
 
Sammenslutningen består af lodsejerforeninger, enkeltlodsejere og lystfiskerforeninger. 
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Og sagen er jo – som I sikkert ved – at det er i Varde Å Sammenslutningen, vi skal blive enige om, hvordan 
den laksekvote, som Fiskeristyrelsen tildeler Varde Å Sammenslutningen, skal fordeles blandt medlemmerne 
af sammenslutningen. 
 
Varde Å Sammenslutningen har rent faktisk ikke andre opgaver end disse: at få tildelt en laksekvote – samt 
beslutte hvordan kvoten skal fordeles mellem medlemmerne. 
 
Alt, hvad der vedrører aftaler og vilkår vedrørende leje af fiskeret, er udelukkende et anliggende mellem 
lodsejerne/lodsejerforeningerne og lystfiskerforeningerne/de private konsortier. Dette er vigtigt at forstå. 
 
Dette stod også tydeligt, efter at alle medlemmer af VÅS i fuld enighed fik foretaget en juridisk vurdering af 
vedtægterne for VÅS samt af en række ændringsforslag, som VSF og GSF havde planer om at fremsætte på 
VÅS´ generalforsamling forud for 2022-sæsonen. Ændringsforslag, som skulle give fordelagtige og 
velfortjente vilkår for de lystfiskerforeninger, der historisk set har stået for langt størstedelen af det frivillige, 
fysiske vandplejearbejde gennem mange, mange år til gavn for blandt andet laksen. 
 
Disse vilkår kunne – set fra VSF´s synspunkt – eksempelvis omfatte fordeling af laksekvoten i forhold til antal 
meter åbred i foreningen/konsortiet, eller fordeling i forhold til antal medlemmer i foreningen/konsortiet. 
 
(Planche 16: VSF´s udspil) 
 
Men som I måske husker, så endte det med – efter mange og lange møder i VÅS – at vi blev enige om, at vi 
igen i 2021 fiskede på åben/solidarisk kvote – samtidig med at vi, på opfordring fra de private foreninger og 
konsortier, så brugte 2021 på en dialog om vedtægterne for VÅS samt et muligt bedre samarbejde på tværs i 
VÅS. 
 
Fra VSF´s side vil vi gerne dialogen. Vi ønsker ikke at være dem, der smækker med døren. Så fra 
bestyrelsens side accepterede vi forslaget fra modparten.  
 
Vi nåede dog hurtigt til enighed om, at det ikke gav mening, at vi prøvede at overbevise hinanden om vores 
forskellige opfattelser af, hvad de nuværende vedtægter for VÅS giver mulighed for. 
 
Vi besluttede derfor, at både vi og modparten skulle bede vores advokater om deres juridiske vurdering med 
udgangspunkt i de forslag til vedtægtsændringer, vi gerne så godkendt af repræsentantskabet i VÅS. 
 
For VSF´s og GSF´s vedkommende var det Danmarks Sportsfiskerforbunds advokat, der udarbejdede den 
juridiske vurdering af vores forslag. 
 
(Planche 17: Den juridiske vurdering siger, at…) 
 
Der er rigtig mange detaljer i den juridiske vurdering af vores vedtægtsforslag. 
 
Hvis jeg, med forholdsvis få ord, skal forsøge at forklare, hvad der kom ud af anstrengelserne, så siger 
advokaterne, at stort set uanset hvad vi forsøger at stramme op på i VÅS´ vedtægter for at få en fordeling af 
laksekvoten – der afspejler, hvem der har sikret, at der overhovedet er laks i Varde Å-systemet – så vil 
fordelingen give os det, der hedder ”en utilbørlig fordel”. Altså en fordel på andres bekostning.  
 
Eksempelvis siger den juridiske vurdering, at de privatpersoner og foreninger, der opkøber fiskevand og 
opsiger vores lejeaftaler, jo ikke gør noget ulovligt med henvisning til den private ejendomsret – og de kan jo 
ikke ”gøre for”, at de ikke havde opkøbt fiskevandet på det tidspunkt, hvor det det omfattende 
vandplejearbejde blev gennemført. 
 
Et andet eksempel er, at vi gerne ville have skrevet ind i vedtægterne for VÅS, at man ved beslutning om 
model for fordeling af laksekvoten forud for sæsonen har 1 stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer i 
foreningen. 
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Men også her siger den juridiske vurdering, at vi vil få en utilbørlig fordel begrundet i, at det siden 
etableringen af VÅS, for efterhånden mange, mange år siden, har været sådan, at hver forening har 1 
stemme uanset størrelse og skal dette ændres, kræver det enighed blandt alle medlemmer af VÅS.  
 
Vi har utrykt vores undren over dette, da der jo er stor forskel på den VÅS, der oprindeligt blev dannet og så 
den VÅS, vi står med i dag. Laksens genkomst har jo ændret forudsætningerne for VÅS voldsomt 
sammenlignet med det oprindelige VÅS – men advokaten slår fast, at sådan er det og vi vil med meget stor 
sandsynlighed tabe en retssag på området. 
 
Derfor fiskede vi også i 2022, som i 2021, på åben/solidarisk kvote, som i øvrigt er en administrativ enkel 
model, hvor hver lystfisker fortsat kan hjemtage højst 1 laks i sæsonen, men uden hensyntagen til hvor 
laksen blev fanget. Så i praksis har denne ordning fungeret forholdsvis smertefrit. 
 
(Planche 18: VSF´s bestyrelse respekterer den juridiske vurdering) 
 
Fra starten af forhandlingerne om vedtægterne for VÅS har vi fra bestyrelsen sagt, at vi kommer til at 
respektere den juridiske vurdering fra advokaterne – uanset om den falder ud til vores eller modpartens 
fordel. 
 
Man kan langt hen ad vejen argumentere for, at den juridiske vurdering falder ud til modpartens fordel – og vi 
har i bestyrelsen ikke tænkt os at udfordre den juridiske vurdering yderligere i denne omgang. 
 
Vi har ikke lyst til at forsøge at gøre os klogere end advokaterne – og som jeg sagde på sidste års 
generalforsamling, vil jeg anbefale, at vi nu accepterer, at den juridiske ramme for VÅS er fastlagt og at vi så, 
i fællesskab med de andre medlemmer af VÅS, agerer konstruktivt indenfor denne ramme. 
 
Hvis I som medlemmer ser det anderledes, og I ikke synes, at jeg og resten af bestyrelsen har kæmpet hårdt 
nok for et andet resultat, så vil vi naturligvis respektere dette – og jeg tror, at jeg på vegne af alle i 
bestyrelsen kan sige, at der ikke er lim på bestyrelses-stolen hos nogle af os.  
 
Men hvad angår den juridiske kamp vedrørende vedtægterne for den nuværende VÅS, så anser vi i 
bestyrelsen denne for afsluttet for nærværende. 
 
Tilbage står nu alt det, der handler om etik, moral og ordentlighed medlemmerne i mellem i VÅS – og vi ser 
frem til hvor langt, vi i fællesskab kan nå på den front. 
 
I den forbindelse synes jeg, det var trist at opleve manglen på format og ordentlighed, da Nørholm Fiskeklub 
for nylig blev opsagt af Nørholm Gods efter årtiers samarbejde om fiskeretten på godsets fiskevand. Det er jo 
ikke en ændring, der berører VSF, da vi ikke har haft fiskeret på strækningen, og heller ikke får det 
fremadrettet – men som jeg har fået forløbet refereret af formanden for Nørholm Fiskeklub, så blev klubben 
ikke orienteret om opsigelsen, eller fik mulighed for at komme med et tilbud, der eventuelt kunne matche det 
nye konsortiums, før de blev sagt op. Sådan synes jeg ikke, man behandler hinanden efter årtiers 
samarbejde. Det er muligt, at Nørholm Fiskeklub havde mistet fiskevandet under alle omstændigheder – 
men jeg bliver nødt til at sige, at processen frem mod opsigelsen ikke flugter med de vedtægter, vi skrev 
under på i VÅS for et år siden. 
 
(Planche 19: VSF har stadig stor opbakning fra lodsejerne) 
 
Når alt dette er sagt, skal vi huske på, at det hører med til det samlede billede, at vi stadig har rigtig mange 
kilometer godt fiskevand at tilbyde vores medlemmer og døgnkortfiskere.  
 
Faktisk går vi ind i 2023- sæsonen med adgang til godt 118 km fiskevand, hvilket er mere, end vi gik ud af 
2022-sæsonen med. Blandt andet fordi, vi stadig får mange positive tilkendegivelser fra lodsejere, der   
ønsker at bakke op om VSF – enten som nye lodsejere eller lodsejere vi har lejet hos i mange år – og som 
beklager den udvikling i forhold til privatisering, der foregår. 
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Vi håber fremadrettet på fortsat opbakning fra lodsejerne – uden den opbakning er vi ingenting, og vi skal 
tænke over, hvordan vi løbende kommer tættere på lodsejerne, så det ikke kun er tilfældet, i forbindelse med 
forhandling af lejeaftaler. Det vil vi kigge ind i i bestyrelsen her i 2023.  
 
Overordnet set er status på fiskevand, hvor vi har lejet fiskeretten denne: 
 

- Vi har to år tilbage af de 3-årige lejeaftaler for 2022-2023-2024 med godt 100 enkelt-lodsejere på 
Varde Å og Nedre Holme Å, Zone 1 som strækker sig fra skellet til Nørholm og HHHL i øst og til 
udløbet i Ho Bugt i vest. Lejemålene omfatter i alt ca. 40 km. 
 

- Vi har et år tilbage af vores 3-årige lejeaftale for 2021-2022-2023 med Hodde lodsejerforening om 
fiskeretten på foreningens ca. 12 km å-strækning på Zone 2 i Hodde/Hessel-området – en aftale vi 
er rigtig glade for, og som blev forhandlet på plads i en behagelig og konstruktiv atmosfære mellem 
lodsejerforeningen, GSF og VSF som alle arbejder for de samme mål. Vi ser frem til forhandlingerne 
om en forlængelse af aftalen senere på året. 
 

- Vi har igen forhandlet lejeaftaler på plads med lodsejerforeningerne på Mølby/Eg-strækket samt ved 
Holme Å og Ansager Å – tak for det! Disse forhandlinger foregår mellem bestyrelserne for de enkelte 
lodsejere og bestyrelserne for VSF og GSF. Som det har været tilfældet i mange år med Mølby/Eg 
og Starup Fiskeriforening, så har vi igen indgået 1-årige aftaler, hvilket nu også er tilfældet med 
Ansager Lodsejerforening, som vi tidligere har haft en 3-årig aftale med. Jeg ser det som en fordel 
med disse 1-årige aftaler, da de medfører, at vi så mødes ansigt til ansigt mindst en gang om året til 
en snak om muligheder og udfordringer. Lejemålene i de tre lodsejerforeninger omfatter i alt ca. 62 
km å-strækning. 
 

- Jeg vil runde denne del af med at nævne, at vi har skriftligt tilsagn fra lodsejeren, der sidste år købte 
den strækning på ca. 500 meter på Varde Å, Zone 2, som i daglig tale går under navnet ”Hodde Sø”, 
om at, VSF/GSF stadig kan leje fiskeretten på strækningen, når den nuværende aftale udløber med 
udgangen af 2023 – og at det bliver på de vilkår, der kommer til at gælde for øvrige lodsejere i 
Hodde Lodsejerforening i perioden 2024-2025-2026. 
 

- Vi har desuden tilsagn fra den lodsejer, der har købt de godt 700 meter på nordsiden, nedstrøms 
Hessel Bro, ligeledes ved Varde Å, Zone 2, om at vi også kan fiske her igen i 2023-sæsonen. 

 
Jeg vil gerne takke de to lodsejere for at åbne op for, at VSF/GSF kan fiske på disse strækninger, som jo 
grænser op til andet fiskevand, vi har lejet på Zone 2. 
 
(Planche 20: Fiskeriet i 2022) 
 
Fiskeriet i 2022 
Som det fremgår af de fotos, I kan se i den præsentation, vi viser her under beretningen, så kan vi 
konstatere, at der igennem 2022-sæsonen blev fanget mange flotte fisk af foreningens medlemmer og 
døgnkortfiskere. 
 
(Planche 21: Laks og havørreder – og øvrige fisk – i 2022) 
 
Som I kan se på planchen, så blev der i 2022 fanget i alt 1.284 laks. 212 af disse blev hjemtaget, mens 
1.070 blev genudsat. 
 
Som det også fremgår af planchen, så blev der i 2022 fanget i alt 548 havørreder, hvor af 151 blev hjemtaget 
og 397 blev genudsat. 
 
Jeg synes, disse tal fortæller, at vi fisker ansvarligt og bæredygtigt – og at vi passer godt på bestandene af 
fisk i de vandløb, hvor vi har fiskeretten. 
 
Det gælder også, hvis I kigger på tallene for andre arter, der er fanget i sæsonen der gik. Eksempelvis er der 
kun hjemtaget 2 af i alt 413 indrapporterede bækørreder. 
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Til gengæld er der genudsat et par håndfulde regnbueørreder af de godt 100, der blev fanget – men dem må 
I gerne hjemtage rub og stub, da de jo er at betragte som invasive i forhold til de naturligt forekommende 
laksfisk i å-systemet. 
 
Når man ser på arterne og fangst-tallene på planchen kan man godt blive bekymret for diversiteten i vores 
vandløb. Ser man bort fra laks og havørred, så er det jo i virkeligheden skræmmende lave tal, vi kan se, når 
det gælder andre arter. Det er der sandsynligvis mange forklaringer på, og vi må håbe på tiltag, der kan 
være med til at vende denne udvikling. 
 
Planchen I ser, er udarbejdet af bestyrelsesmedlem Jan Porsgaard, der nærmest er en levende database, 
som til enhver tid kan levere alverdens statistikker på især udviklingen af lakse- og havørredbestandene 
gennem mange år. 
 
(Planche 22: Lakse-fangster gennem 36 år) 
 
Det er således også Jan, der har lavet de følgende plancher, herunder denne der viser antallet af fangede 
laks i Varde Å-systemet i perioden 1988-2022. 
  
(Planche 23: Havørred-fangster gennem 36 år). 
 
Og denne der viser det samme for havørredernes vedkommende.  
 
(Planche 24: Udsætninger og fangster af laks i en årrække) 
 
På denne planche kan I se nogle tal på, hvor mange 1- og ½-års laks vi har udsat i en årrække efter 
vinterens el-fiskeri og det efterfølgende opdræt på Danmarks Center for Vildlaks – samt tallene for, hvor 
mange laks, der blev fanget de pågældende år. 
 
Vi har tilsvarende tal for havørred, som efter el-fiskeri og udklækning på klækkeriet i klubhuset her i Varde 
opdrættes på Hvilested Dambrug ved Kolding – men dem har vi ikke med i denne omgang. 
 
(Planche 25: Laks og havørreder med og uden fedtfinne i en årrække) 
 
Som afrunding på dette tilbageblik på fiskeriet i 2022, skal I lige se denne planche, som viser udviklingen i 
laks og havørreder, med og uden fedtfinne, siden 2018. 
 
For laksens vedkommende har knap 75% af de fangede fisk (altså både hjemtagne og genudsatte) 
fedtfinnen i behold, mens det for havørredernes vedkommende er ca. 80%. 
 
Tallene er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed – især når der er tale om genudsatte fisk (fik man det 
nu lige tjekket…?). 
 
Men alt i alt tolker vi det sådan, at vi stille og roligt ser en positiv effekt af de mange tiltag, der gøres af Varde 
Kommune for at sikre fiskenes adgang til gydepladserne langt oppe i vandløbs-systemet – kombineret med 
det store, frivillige vandplejearbejde fra VSF´s og andres side.  
 
Det tyder på, at denne samlede og vedholdende indsats giver laks og havørred bedre og bedre muligheder 
for sikre arternes overlevelse uden at vi hjælper til med el-fiskeri og opdræt. Omvendt mener vi langt fra, at vi 
er i mål – og der vil givet være behov for både el-fiskeri og opdræt med vores hjælp en årrække endnu. 
 
(Planche 26: Danmarks Center for Vildlaks og tilskud)  
 
DCV og tilskud 
I forbindelse med udsætning af 1- og ½-års laks nævnte jeg Danmarks Center for Vildlaks (DCV), som 
gennem mange år har været en afgørende og kompetent spiller, når det handler om at få de vestjyske laks 
tilbage i de lakseførende vandløb.  
 
Som I sikkert ved, så er DCV hårdt trængt rent økonomisk. Det skyldes flere faktorer, herunder  
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- Fiskesygdommen IHN som i en periode satte en stopper for flytning af fisk mellem 
vandløbssystemer 

- Stop for opdræt af laks til Storå-systemet, som nu skulle have en tilstrækkelig stor selv-
reproducerende laksestamme 

- Stop for opdræt og salg af aborrer til Schweitz grundet nye regler for den slags i Schweitz 
- Voldsom stigning i energipriserne m.v. 

 
Med Varde Å Sammenslutningens (VÅS) formand, Henning Haahr som tovholder, lykkedes det i 2022 at 
rejse kapital blandt medlemmerne af VÅS, som var med til at holde hånden under DCV på den korte bane. 
Et vigtigt tiltag – også for os i VSF – da vi jo har en hel klar interesse i, at DCV fortsat er på banen i forhold til 
opdræt af laks til Varde Å-systemet. 
 
I alt bidrog medlemmerne af VÅS, Varde Kommune og Billund Kommune med mere end 300.000 kr. – 
herunder 80.000 kr. fra Varde Sportsfiskerforening.  
 
Vi fik naturligvis noget igen for de indsamlede penge, da de var med til at sikre, at vi i 2022 kunne udsætte 
de 1-års laks, vi havde gående på DCV. 
 
Det hører dog med til det samlede billede, at fremtiden for DCV tegner noget usikker, som det ser ud lige nu. 
 
DCV´s direktør er i dialog med politikerne på Christiansborg med henblik på at få øget andelen af offentlige 
midler, blandt andet fra fisketegnsmidlerne, der kan sikre DCV´s overlevelse på den lange bane set i lyset af, 
at Danmark har en international forpligtelse til at arbejde for laksens overlevelse. 
 
På trods af denne forpligtelse er det, indtil videre, ikke lykkedes at få DCV på finansloven – og i VÅS er der 
fuld enighed blandt medlemmerne – herunder også VSF – om, at det ikke er formålstjenligt, at vi hvert år 
skal finde ekstra penge i foreningernes budget, der kan redde DCV et år ad gangen.  
 
Dette kan i værste fald få den konsekvens, at DCV lukker – og at vi så må håbe på, at vandløbene 
efterhånden har en kvalitet, der kan sikre naturlig gydning i et omfang, der kan sikre laksens overlevelse. 
 
En lukning af DCV vil sandsynligvis også få stor konsekvens for størrelsen af laksekvoterne fremadrettet. 
 
Vi håber på en god løsning på denne ret store udfordring.  
 
(Planche 27: 2022 i VSF´s udvalg) 
 
Udvalgene  
Igen i 2022 ydede mange medlemmer af VSF en stor, frivillig indsats i forhold til vandplejearbejdet og andre 
opgaver, der er vigtige i forhold til foreningens drift og kultur. Så lad os tage runde til de forskellige udvalg for 
at resumere, hvad der skete i året, der gik: 
 
Opsynsudvalget  
Sidst på året måtte en af vores opsynsmænd desværre meddele, at han ikke magter opsynsopgaven 
længere, og jeg har takket ham for indsatsen. Heldigvis har vi stadig i alt 8 opsynsmænd og 6 
opsynsassistenter i foreningen.  
 
Opsynsmændene gennemførte i alt 409 kontroller i løbet af året de steder, hvor VSF har lejet fiskeretten – 
godt gået, vil jeg mene. 
 
Vandplejeudvalget  
Lidt om årets gang i vandplejen i 2022. 
 
Hornelund-projektet, som handler om gensnoning af ca. 1,5 km af Hornelund Bæk, der er et tilløb til Linding 
Å, kom i høring og der var fem høringssvar: To som anbefalede projektet (blandt andet DTU) to som var 
imod, og et fra arkæologer som påpeger at genslyngingen går gennem et vadested af historisk interesse.  
Derfor er der blevet lavet en ny linjeføring af genslyngningen, i samarbejde med arkæologerne og 
lodsejerne, som er i høring og Jeppe forventer et svar først i februar.   
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Et gydebanke-projekt i Ralm Bæk, som er et tilløb til den nederste del af Frisvad Bæk, har været i høring og 
blevet godkendt og Jeppe er i gang med at lave et budget for projektet og søge midler fra gruspuljen. 
Projektet skulle gerne stå færdigt i foråret, hvis alt går som det skal. 
 
Vi vil i det kommende år koncentrere vandplejearbejdet omkring Holme Å i samarbejde med blandt andet 
Starup Fiskeriforening og få lavet nogle gydebanker så langt oppe i åen som muligt. 
 
Vi har gennemført den årlige gydebankespuling, hvor 30 personer mødte op, og hvor vi fik renset og 
forbedret gydebanker i Linding å og Skærbæk.  
 
I foråret holdt vi engene vest for Varde overvåget med vildtkameraer og så snart skarven var der, fik vi 
reguleret (8 stk.) og skræmt de skarver væk, der opholdt sig ude vest for Varde – og i efteråret fik Kurt 
Thomsen (GSF) reguleret 7 stk. ved Ansager og Grindsted Å. 
 
Vi har været heldige med, at der ikke har været ret mange skarv i år, og det undrer os lidt. Men det er et 
område vi skal blive bedre til og det kræver, at der er flere frivillige der har lyst til at gøre en forskel. Det kan 
ikke understreges nok. Og det kan være alt til jævnlige gåture ved åen udenfor fiskesæsonen til egentlig jagt 
på skarven. Vi må regulere 500 skarv udenfor yngleperioden og 50 i yngleperioden. 
 
Vi har alle tilladelser til skarv-regulering på plads, og vi har tilladelser fra flere lodsejere til regulering fra 
deres matrikler – så det er bare med at kontakte Jeppe og komme i gang med reguleringen, hvis man har 
jagttegn. 
 
Tilladelser og yderligere information findes på vores hjemmeside – og man er, som sagt, også velkommen til 
at kontakte Jeppe. 
 
Jeppe lægger op til, at vi skal ryste posen i vandplejeudvalget, hvis vi vil noget med det.  
 
Der skal nye og flere folk ind i udvalget – folk som er indstillet på at trække i gummistøvler og waders nogle 
gange om året for at deltage aktivt i vandplejearbejdet.   
 
Der er rigtigt meget mere, vi kan gøre, men det kræver, at der kommer nogle nye folk til, der kan noget af sig 
selv og tage et initiativ som del af et team, hvor alle byder ind.  
 
Vi ved godt, de kan være svære at finde, men hvis vi ikke finder dem, så kommer der bare ikke til at ske ret 
meget og så har Jeppe – som formand for vandplejeudvalget – svært ved at se sig selv i det. 
 
Så jeg håber virkelig, at nogle af jer vil tage fat i Jeppe eller mig og melde jer under fanerne. 
 
Elfiskeudvalget, Klækkeriudvalget og udsætninger af fisk 
Lørdag den 3. december 2022 elfiskede VSF´s elfiskehold efter laks i Varde Å.  
 
Der blev fisket fra sammenløbet af Grindsted Å og Ansager Å til Hessel bro. Formålet var at opfiske 50 
hunner og 50 hanner. I løbet af knap 2 timer var alle 100 laks fanget.  
 
Alle laks blev samme dag kørt til Danmarks Center for Vildlaks i Borris, for der at blive avlet på. Afkommet 
bliver så udsat i Varde Å-systemet i efteråret 2023 som ½ års laks.  
 
Lørdag og søndag den 17. og 18. december 2022 elfiskede GSF´s elfiskehold efter havørreder i Ansager Å. 
Der blev elfisket fra Krogager Dambrug til Ansager den 17. december, og fra Ansager til sammenløbet af 
Grindsted Å og Ansager Å den 18. december 2022.  
 
Straks efter elfiskeriet blev havørrederne kørt til klækkeriet ved Varde Sportsfiskerforenings klubhus. Der 
blev afstrøget 6,8 liter æg. Disse blev passet til øjenægstadiet på klækkeriet, hvorefter de blev overført til 
Hvilested Dambrug ved Kolding den 15. januar 2023. Hvilested Dambrug passer og fodrer fiskene, til de som 
½ års ørreder udsættes i Varde Å Systemet til efteråret 2023.  
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Ved elfiskeriet blev der set en del andre fisk end laks og havørreder. Bl.a. blev der set 10 til 15 snæbler – 
hovedsageligt i Ansager Å.  
 
På baggrund af undersøgelsen, hvor vi sammen med Grindsted Sportsfiskerforening i en årrække, ved at 
fedtfinne-klippe havørred-ynglen, har forsøgt at afdække, hvor stor en del af de havørreder vi fanger, der er 
naturligt avlede i Varde Å-systemet og hvor mange der er kommet til verden som resultat af el-fiskeri, kan vi 
konstatere, at stort set alle havørreder i den øvre del af Ansager Å er fedtfinne-klippede, mens det kun er ca. 
10% af hjemtagne og genudsatte havørreder, der er fedfinne-klippede i resten af å-systemet. 
 
Så selv om tallene fra Ansager Å stikker lidt af fra de andre, så tegner der sig en tendens til flere og flere 
havørreder, der er kommet til verden ved naturlig gydning. 
 
For laksens vedkommende, hvor ynglen på Danmarks Center for Vildlaks jo fedtfinne-klippes, kan vi på 
baggrund af de seneste sæsoners indberetninger på Fangstjournalen af hjemtagne og genudsatte laks 
konstatere, at ca. 75% af Varde Å-laksene er kommet til Verden ved naturlig gydning, mens ca. 25% har 
været en tur forbi DCV, inden de blev udsat i Varde Å-systemet. 
 
Alt i alt en positive udvikling for både havørred og laks i å-systemet, som tyder på, at det har en positiv effekt, 
at Varde Kommune de seneste år har fjernet en række spærringer og opstemninger i gydevandløbene i å-
systemet, kombineret med et stort frivilligt arbejde fra blandt andet VSF´s side i forhold til etablering og 
vedligehold af gydebanker. 
 
Praktisk udvalg  
I Praktisk udvalg startede året med et planlægningsmøde i udvalget, hvor vi fik drøftet emner, som vi skulle 
have kigget på i denne sæson. 
 
Inden sæsonstart blev der udskiftet en af broerne vest for omfartsvejen ved rensningsanlægget. Vi mangler 
stadig at udskifte endnu en bro på strækningen. Dette skulle gerne være på plads inden sæsonstart 2023. 
 
Igen i 2022 var der behov for at køre grus på et par af vores parkeringspladser. Det blev ordnet, så vores 
parkeringsmuligheder var i orden, til fiskeriet gik i gang. 
 
Derudover er der blevet etableret flere nye parkeringspladser langs det nye fiskevand ved nedre Holme Å. 
Ligeledes er der også opsat skilte ved det meste af det nye fiskevand. Der kan være enkelte steder, hvor der 
mangler skilte endnu. Men der bliver stadig lavet nye aftaler, og vi forsøger at sørge for, at skiltningen er i 
orden. Sørg dog altid for at tjekke oversigtskortene på hjemmesiden, hvis der er tvivl, om vi har fiskeret på en 
strækning. 
 
Årets beskæredage blev gennemført den 26. marts 2022 og den 2. april 2022. Ca. 30 medlemmer deltog, 
hvor vi fik beskåret de områder, som på forhånd var godkendt af kommunen. Det var et par rigtig gode dage 
hvor vi i fællesskab fik beskåret kanterne langs vores fiskevand for at sikre gode adgangsforhold. Der skal 
herfra lyde en tak til alle de lodsejere, som deltager i beskærearbejdet. Det er rart, at vi ved fælles hjælp kan 
sørge for gode adgangsforhold til Varde Å. 
 
Hen over sæsonen har udvalget desuden passet parkeringspladserne, klippet græs og udbedret skader, der 
måtte være opstået.  
 
Juniorudvalget  
Som jeg nævnte i indledningen, så er jeg glad for at kunne fortælle, at vi igen har en junior-afdeling på vej i 
VSF efter at et par forældre og et par af vores garvede juniorledere meldte sig på banen omkring årsskiftet. 
 
Nu er det ikke sådan, at der ikke har været aktiviteter for Varde Sportsfiskerforenings juniormedlemmer de 
seneste år. 
 
Under navnet ”Overspringerne Anno 2008” har de tidligere juniorledere i VSF, Martin Kristensen og Rasmus 
Bohnensach m.fl. – og i samarbejde med VSF – gjort en stor og flot indsats via blandt andet sociale medier 
(Facebook) for at gøre de unge interesserede i lystfiskeri.  
 



12 
 

De har blandt andet arrangeret: 
 

- fisketure for børn og forældre,  
- videoklip på Facebook med tips og tricks 
- Lystfiskerkurser i samarbejde med kommunens ungdomsskole i VSF´s klubhus 

 
Et konkret resultat af dette juniorarbejde var, at vi i 2021 sendte 4 juniorer på første del af DSF´s 
juniorlederkursus i efterårsferien – og i 2022 havde vi 5 drenge afsted, heraf de 4 på anden del af kurset. 
 
Men som alt andet kræver det flere arme og ben, hvis gnisten skal holdes blandt de, der gerne vil være med 
til at sikre, at vi igen får en egentlig juniorafdeling i foreningen. 
 
Derfor blev vi i bestyrelsen rigtig glade, da Jacob Laulund og Thomas Tranberg – begge fædre til et par af 
juniorerne – meldte sig på banen. Og efter et møde med de to, samt Martin og Rasmus, er de nu allerede 
ved at være klar med programmet for 2023, som omfatter en lang række af fisketure samt en række 
spændende aftener i klubhuset, når fiskesæsonen slutter til efteråret.  
 
I store træk bliver det sådan, at Jacob og Thomas står for ”det administrative” med tilrettelæggelse og 
koordinering af årets aktiviteter, mens Martin og Rasmus m.fl. tager sig af den praktiske undervisning m.v.  
 
Der vil blive orienteret nærmere på Facebook og Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside om aktiviteterne. 
 
Vi har faciliteterne og økonomien til at drive en rigtig god juniorafdeling – og vi glæder os til at se resultaterne 
af arbejdet. 
 
Arrangementudvalget  
Efter at Coronaen ikke længere stod i vejen for diverse arrangementer i VSF, blev der skruet op for 
aktiviteterne igen i 2022. 
 
Alle de årligt tilbagevendende arrangementer blev vakt til live igen – det vil blandt andet sige senior- og 
junioraftener i klubhuset i vinterhalvåret samt pensionisternes fælles fisketure om tirsdagen og deres 
eftermiddage i klubhuset i vinterhalvåret.   
 
Af andre aktiviteter kan nævnes morgenmaden i klubhuset på premieredagen den 16. april – og som noget 
nyt en grillpølse ved klubhuset samme eftermiddag efter afslutningen af premierefiskeriet. 
 
Nævnes skal også vores traditionelle Sankt Hans-arrangement samt grillpølse ved klubhuset, da sæsonen 
sluttede den 30. oktober. 
 
Og vi må heller ikke glemme røgedagen i november, hvor Erik Nielsen og Vagn Christensen varmrøgede 
laks, havørreder og andre fisk fanget af medlemmer i løbet af sæsonen i vores store røgeovn ved klubhuset 
– et tilbud som mange tog imod.  
 
Medieudvalget  
Vi forsøger løbende at holde et godt informationsniveau ud mod medlemmerne og lodsejerne via VSF´s 
hjemmeside og Facebook – og I har naturligvis et ansvar for at følge med i, hvad vi orienterer om via disse 
kanaler. 
 
Fra og med 2021-sæsonen har vi – og andre foreninger – benyttet den fangstjournal til indberetning af 
fangster og til at følge udviklingen i hjemtagne laks på laksekvoterne, som I har adgang til via VSF´s 
hjemmeside. Det er vores indtryk, at brugerne har taget god mod fangstjournalen, som er udviklet af DTU 
Aqua. 
 
VSF´s Facebook-side har ca. 2.000 medlemmer, og jeg vil jeg sige, at det jo på mange måder er en god 
kanal til at holde sig orienteret og debattere om, hvad der sker i foreningen og ved åerne – og overordnet set 
er tonen ordentlig og sober på siden. 
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Men af og til kammer det over for enkelte brugere af siden – og i de tilfælde forsøger vi fra bestyrelsens side 
at være hurtigt på banen med faktuelle oplysninger om det, der debatteres samt opfordring til, at der 
udveksles synspunkter i et ordentligt sprog. 
 
Jeg vil gerne opfordre til, at man starter med at kontakte mig eller mine bestyrelseskollegaer for at få styr på 
fakta, i stedet for at man starter en ophedet debat på Facebook baseret på rygter og antagelser – det sidste 
har Varde Sportsfiskerforening ingen interesse i! 
 
Klubhusudvalget  
Endelig skal der også lyde en stor tak til de medlemmer, der udgør klubhusudvalget – og som sætter en ære 
i, at klubhuset altid fremstår rent og pænt. Det er noget, medlemmer og gæster i huset altid bemærker. I 
2022 blev klubhuset malet udvendigt – så også en stor tak for det til de medlemmer, der hjalp til med maling 
og pensel. 
 
(Planche 28: Tak til alle frivillige der gav en hånd i 2022) 
 
Jeg vil gerne udtrykke en stor tak fra bestyrelsen til alle medlemmer i foreningens udvalg – og alle der på 
anden vis har ydet en eller anden form for frivilligt arbejde til gavn for foreningen, lodsejerne og Varde Å-
systemet i 2022. 
 
Et slag på tasken siger, at mere end 50 medlemmer har været involveret i foreningens frivillige arbejde i 
2022 – det er rigtig flot! 
 
Det var derfor fuldt fortjent, da størstedelen af disse deltog i den årligt tilbagevendende arbejderfrokost i 
oktober 2022, hvor VSF takker de frivillige for indsatsen med lidt godt at spise og et par hyggelige timer i 
klubhuset. 
 
Når alt dette er sagt, så ser vi også rigtig gerne nye, yngre kræfter i de forskellige bestående udvalg – og vi 
ser gerne eventuelt nye udvalg med nye frivillige kræfter oprettet, hvis der skønnes behov for det. I 
bestyrelsen overvejer vi at komme med et nærmere oplæg til dette i løbet af året. 
 
Men inden da hører vi rigtig gerne fra de af jer, der lyst til at give en hånd med i et af udvalgene, som jo hver 
for sig løser afgrænsede opgaver, så man ved, hvad man går ind til. 
 
Kontakt gerne udvalgsformændene eller mig – I kan læse mere om udvalgene, og hvem der sidder i dem, på 
vores hjemmeside. 
 
(Planche 29: VSF og DSF) 
 
VSF og DSF  
Varde Sportsfiskerforening har altid været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund – og det vil vi fortsat 
være. 
 
Forbundet har – efter år med tilbagegang – igen oplevet en stigning i medlemstallet, og i VSF ser vi stadig 
forbundet som et vigtigt og nødvendigt talerør ind i det politiske system i forhold til de mærkesager, alle 
lystfiskerforeninger bør stå sammen om. Forbundet nuværende formand gør det, efter min mening, rigtig 
godt og han har vist, at han har den politiske tæft, der skal til for at få politikerne på Christiansborg i tale.  
 
Det er således lykkedes for os at få forbundet til at drøfte – med de politiske ordførere på Christiansborg – 
den tiltagende, kedelige udvikling, hvor privatpersoner og private konsortier presser os ud af fiskevand, vi 
har haft lejet af lodsejerne ved Varde Å-systemet gennem mange, mange år. 
 
Som tidligere nævnt i beretningen var de politiske ordførere, inden det seneste folketingsvalg, enige med os 
i, at det ikke var det, der var meningen, da man besluttede for eksempel det store Varde Å-
genopretningsprojekt. Omvendt siger politikerne, at vi jo må respektere den private ejendomsret – og at de 
pågældende jo ikke har gjort noget ulovligt ved at købe de ejendomme og å-strækninger, de har.  
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Nu, hvor vi har fået en ny bred regering, kan vi håbe på, at politikerne fremadrettet, og mere aktivt, vil 
prioritere offentlighedens adgang til naturen og vandløbene ved kommende naturgenopretningsprojekter.  
 
Men her og nu kommer det til at handle mere om etik, moral og ordentlighed parterne imellem, end det 
kommer til at handle om jura. 
 
(Planche 30: Hvad kigger vi ind i i 2023 – og hvad tænker I om det?)  
 
Laksekvoten for 2023  
Ud over det jeg allerede har nævnt om arbejdet i Varde Å Sammenslutningen (VÅS), vil jeg nævne, at vi ser 
frem til, at VÅS modtager laksekvoten for 2023-sæsonen fra Fiskeristyrelsen. 
 
Når den er i hus – forhåbentlig i god tid inden den 16. april 2023 – skal vi i VÅS blive enige om, hvordan den 
skal fordeles og uden at foregribe noget, vil det ikke være utænkeligt, at vi igen lander på en åben/solidarisk 
kvote – blandt andet fordi det er en enkel ordning at administrere og fordi de seneste års indrapporteringer af 
hjemtagne laks viser, at det antal laks, der er hjemtaget på åben kvote, i store træk passer til det antal meter 
fiskevand og det antal medlemmer, der er i de forskellige foreninger. Men det skal vi naturligvis også have 
en snak om i VSF´s bestyrelse.  
 
Varde Å-kontingent/Varde Å-tegn 
I VÅS har vi også taget hul på en drøftelse af eventuel indførelse af et Varde Å-kontingent (Varde Å-tegn), 
som det er kendt ved andre, større å-systemer. 
  
Et eventuelt Varde Å-kontingentet er tænkt som et beløb, der opkræves af alle fiskere, der ønsker at fiske i 
Varde Å-systemet. I praksis opkræves det af alle, der er fyldt 18 år. 
  
Størrelsen af et eventuelt Varde Å-kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i Varde Å 
Sammenslutningen. For 2024, som vil være det første år, hvor Varde Å-kontingentet opkræves, foreslås det 
fastsat til 100 kr.  
 
Formålet med Varde-kontingentet skal være overordnet finansiering af vand- og fiskepleje ved Varde Å-
systemet.  
 
Den konkrete disponering af midlerne foretages af bestyrelsen i Varde Å Sammenslutningen.  
 
Fra bestyrelsens side bakker vi som udgangspunkt op om et kommende Varde Å-kontingent fra og med 
2024-sæsonen, hvor pengene er øremærket til lokalt og regionalt vand- og fiskepleje – og vi vil gerne, her i 
aften, høre jeres holdning til et sådan tegn, som vi kan tage med tilbage til de videre drøftelser i VÅS. 
 
Opdeling af laksekvoten 
Et andet tema, der i øjeblikket drøftes i Varde Å Sammenslutningen, er en eventuel opdeling af laksekvoten. 
 
Drøftelserne har udgangspunkt i, at det forventes, at man ved Skjern Å vil opdele den tildelte laksekvote 
således, at 1/3 af kvoten kan hjemtages fra den 16. april til den 16. juni, 2/3 kan hjemtages fra den 16. juni til 
den 16. august og 3/3 fra den 16. august og sæsonen ud.  
 
Man kan som udgangspunkt overvejes, at kvoten ved Varde Å opdeles i 2 og f.eks. frigives med halvdelen 
fra den 16. april til den 16. august og halvdelen fra den 16. august og sæsonen ud. 
  
Medlemmerne af VÅS er enige om, at kvoten ikke skal deles op i sæson 2023.  
 
Der er i drøftelsen givet udtryk for, at en opdeling vil kunne være til fordel for især de store laks, der trækker 
op i åen først på året. De store fisk er eftertragtede og der er ved sæsonstart et højt fisketryk. En opdeling af 
kvoten vil fordele fisketrykket hen over sæsonen og dermed vil de store laks i højere grad blive skånet.  
 
Omvendt vil der sandsynligvis skulle genudsættes en lang række store laks i den første halvdel af 
kvoteperioden, hvor de blanke, tidlige laks er trukket op i åen, og som er det tidspunkt, hvor risikoen for at 
beskadige dem er størst. 
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Det taler også imod en opdeling af kvoten, at kvoten til Varde Å ikke vurderes at være så stor, at det giver 
mening at dele kvoten op hen over sæsonen. Det skal dog overvejes igen forud for sæson 2024 og 
afhængig af hvor stor en kvote, VÅS opnår i 2024. 
 
Fra bestyrelsens side vil vi gerne, her i aften, høre jeres holdning til en eventuel opdeling af kvoten. 
 
Fiskestop ved 18 grader 
Endnu et tema vi i øjeblikket drøfter i VÅS er en fælles tilgang til fiskestop, når vandtemperaturen i Varde Å-
systemet når de 18 grader, som er den livskritiske temperatur for laksen i forhold til at overleve en 
genudsætning efter fight med en lystfisker. 
 
(Planche 31: Adfærd ved vandtemperatur på 18 grader og derover)  
 
Alle medlemmer i VÅS er enige i den tilgang, der fremgår af planchen (læses op). 
 
Og som det ser ud lige nu, beslutter vi denne tilgang på generalforsamlingen i VÅS i marts måned. 
 
Men som bekendt skal vi jo senere i aften behandle et indkommet forslag om netop denne udfordring – så 
nu ser vi lige, hvordan det lander, når vi kommer dertil. 
 
(Planche 32: Tak for indsatsen, opbakningen og samarbejdet i 2022)  
 
Afslutning 
Til sidst, vil jeg sig tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i 2022 – og ikke mindst vil jeg 
takke alle de medlemmer, der har bidraget med frivilligt arbejde i vores forening, til de mange opgaver, 
gøremål og arrangementer der har været i årets løb.  
 
Også en meget stor tak for det gode samarbejde vi har med lodsejere, andre lystfiskerforeninger, kommuner 
og myndigheder.  
 
Det har alt sammen været en uvurderlig hjælp for Varde Sportsfiskerforening. 
 
Tak til alle – og tak for ordet!  


