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 Klager over hegning ved Stensbæk Plantage 

Skov- og Naturstyrelsen (S&N) har modtaget klager over at lystfiskere ikke synes at kunne 

færdes langs åen på et af S&Ns arealer ved Stensbæk Plantage (se indsat illustration), fordi 

hegnet står så tæt ved åen, at passage udenfor hegnet ikke er mulig.  

S&N oplyser, at der ikke går farlige dyr på arealet. Desuden letter det rent faktisk adgangen til 

fiskevandet, at arealet ud til åen afgræsses. S&N har absolut intet imod, at vi færdes indenfor 

indhegningen (hvilket vi ifølge forpagtningskontrakten også har ret til), så bestyrelsen har 

derfor aftalt med S&N, at de opsætter stenter (hegnsovergange) samt skilte, der viser, at der 

ikke går farlige dyr på arealet. 

Bestyrelsen håber, at problemet dermed er løst. 

 

 Klubblade 

For bedre at kunne holde sig orienteret, beder bestyrelse foreningerne om at sende klubblade til bestyrelsens medlemmer 

alternativt blive sat på mailingliste til elektroniske klubblade. Oversigt over bestyrelsen vedlægges dette nyhedsbrev. 

 

 Laksekvoten i Ribe Å Systemet 

Der har været rejst en del kritik af Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemets (SU) beslutning om at fordele den tildelte 

laksekvote efter antal km lejet åbred. En fordelingsnøgle som bl.a. bestyrelse har været fortaler for. 

Kritikken kommer især fra interesser tilknyttet Konsortiet Ribe Vester Å, der meget hurtigt fik opbrugt deres del af kvoten. 

Det er aftalt, at fordelingen skal tages op til revision efter sæsonslut; men da bestyrelsen ikke har mødt argumenter, der 

ændrer bestyrelsens holdning, indstiller bestyrelsen til SU, at fordelingsnøglen bibeholdes, som den er. 

 

 Etablering af omløb ved Gelsbro Dambrug endnu en gang udskudt 

Bestyrelsen er stærk utilfredshed med at etableringen af omløb ved Gelsbro Dambrug nu udsættes til 2011. 

Da bevillingerne fra LIFE-snæbelprojektet udløber med udgangen af 2010 og også er en del af forudsætningen for 

projektets gennemførelse, må det for nuværende anses for uvist, om projektet over hovedet realiseres. Det virker som en 

bevidst ”syltning” af projektet. 

Bestyrelsen har opfordret SU til at få et afklarende møde bragt i stand mellem de berørte parter samt en repræsentant for 

bredejerforeningen. 

 

 Formandsmøde og generalforsamling i Gelsåsammenslutningen 

Der afholdes ikke formandsmøde efterår 2010. 

Datoen for Gelsåsammenslutningens årlige generalforsamling er fastsat til d. 23. februar 2011. 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 15. januar. 

Til orientering fremsætter bestyrelsen forslag om vedtægtsændring, der opdaterer vedtægterne med de nødvendige 

ændringer mht. laksefiskeri samt nedsætter den daglige kvote for andre laksefisk fra 5 til 3 stk.  


