
Formandens tillægsberetning 2017.

Siden den udsendte beretning er der sket en del, som jeg vil berøre her i min 

tillægsberetning.

Vandrådsarbejdet sluttede til nytår. Der blev taget nogle vandløb ud af vandplanen 

nede omkring mosen. De var at betegne som afvandingskanaler, så det var rimeligt 

nok. Desværre skete der det, efter tidsfristen for Vandrådets indstillinger var 

udløbet, og hvor hvor Jammerbugt Kommunes embedsværk allerede havde indstillet 

Ryå i Jammerbugt Kommune til at kunne nå i mål med betegnelsen: God økologisk 

kvalitet, så ændrede politikerne klassifikationen til: Stærkt modificeret. Det vil 

betyde, at der ikke kan opnås tilskud fra EU til at lave forbedringer i åen. Desuden vil 

en kommende regulativændring ikke tage så stort hensyn til miljøet, som der har 

været taget før, hvilket får betydning for vandløbsvedligeholdelsen. Desuden er Ryå 

grænsevandløb mellem Jammerbugt- og Brønderslev Kommune på strækningen fra 

Tiende Bæk til Den Hvide Bro. Brønderslev Kommune havde ikke nedprioriteret Ryå, 

så det bliver noget mærkeligt, at åen på denne strækning skal have 2 forskellige 

målsætninger. Desuden er der et stort Nature 2000 område langs åen. Endelig er 

Aalborg Kommune vandløbsmyndighed på de nederste 2 km ved Haldager. Her har 

Aalborg ikke nedprioriteret åen.

Alle grønne organisationer i vandrådet medsendte efterfølgende en protest til 

Miljøstyrelsen over fremgangsmåden og over beslutningen i Jammerbugt Kommune, 

idet åen på lange strækning næsten eller helt opfylder kravene til at opnå 

målsætningen: God økologisk kvalitet. Vi må så se, hvad miljøstyrelsen og ministeren 

beslutter sig for med de nederste 20 km af Ryå.

Brønderslev Kommune har lavet et nyt tillægsregulativ, som bedre skal tilgodese 

afvandingsinteresserne. Det betyder, at der skal slås grøde 3 gange om året med 

mulighed for en fjerde slåning, hvis det vurderes nødvendigt. Terminerne for 

grødeslåningen er:   1. juli, 25. juli og 15. august. Heldigvis skal grøden opsamles ved 

grødeslåningen. Fra Jerslev Bro til udløbet af Nørre åen skal strømrende slås helt ind 

til den nordlige bred, medens der bliver en bredere grødebevokset del i den sydlige 

del af åen. Fra udløbet af Nørre å skal grøden slås i en bugtet strømrende. Desuden 

skal der bygges sandfang i åen. Den nordlige brink skal beskæres for stivstænglede 

planter såsom tagrør, dueurt m.m. Det skal ske lige efter sidste skæring af åen.

Jammerbugt Kommune har vedtaget et tilsvarende tillægsregulativ, men her skal 

grøden slås til terminerne: 1 juli, 1. august og 1. september. Grøden skal slås i en 

bugtet strømrende. Man vil også beskære stivstænglede planter på bredden. Det 

skal ske i perioden: 1. september til 1. november.

Det er ufatteligt, at de to kommuner ikke samordner deres grødeskæringsterminer. 

Når Brønderslev har slået grøden før Jammerbugt vil der hurtigt løbe meget vand 

ned til de lave dele i Jammerbugt Kommune, så der kan blive problemer med 

oversvømmelser. Desuden vil der blive problemer med evindelig drivende grøde.

Det ser ud til, at det er gået godt med fiskene på vores nye dambrug. Vi håber, at 
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det kan fortsætte.

Selvom opgangen af havørreder i Ryå har været mindre end den plejer, så har der 

været god gang i gydningerne, som dog kom senere i gang end de plejer, idet der 

har været megen gydning i januar. Mange af vandløbene havde færre gydninger, 

end de plejer, men et par stykker var bedre end sædvanlig. Nogle af de 

nyrestaurerede strækninger viste sig at være meget produktive. Her blev der taltdet 

er tydeligt, at vandløbsrestaurering med udlægning af grus og sten betyder meget 

Der blev fundet 587 gydninger, medens der i de to sidste år blev fundet 491 og 530. 

Gydesæsonen blev altså den bedste af alle optalte sæsoner. 

Vores opsynsmænd havde været på 179 kontrolture og kontrolleret 27 fiskere. Der 

blev ikke udskrevet bødeforlæg for manglende fisketegn, så det ser ud til, at 

lystfiskerne langs vores del af vandløbet har orden i tingene.

Vi har igen mistet noget fiskevand. Det drejer sig om et stykke på sydsiden af Ryå på 

strækningen opstrøms Aalborgvej. Her står der en masse træer, så her bliver det 

ikke fisket ret meget. Strækninger er afmærket på kortet, som ligger på 

hjemmesiden.

Med nedlæggelsen af medlemsbladet Gællespalten, bliver der brug for en 

gennemgribende ændring af hjemmesiden både med hensyn til indhold, layout og 

arbejdsgange. Vi har sat et arbejde i gang for at planlægge den kommende 

hjemmeside. Medlemmerne skal nu til selv at finde deres oplysninger på 

hjemmesiden: www.b-l-f.dk Det kan nok for nogle blive svært at bryde med vanens 

magt, fra da man fik bladet 4 gange om året. Nu må man hele tiden selv holde sig 

opdateret om, hvad der foregår i foreningen. Der bliver også brug for, at langt flere 

medlemmer laver noget til hjemmesiden end i dag.

Danmarks Sportsfiskerforbund har i øjeblikket gang i en større modernisering af 

deres hjemmeside: www.sportsfiskeren.dk. Her skal du som medlem af BLF udskrive 

dit medlemskort til foreningen, idet du går ind på: min side og logger dig ind med dit 

medlemsnummer og din valgfri pinkode. Det er også muligt på hjemmesiden at købe 

fiskekort og dagkort til andre foreninger. Desuden kan du gøre brug af en lang række 

medlemstilbud til forbundets medlemmer. Her skal du blot krydse dig ind, så DSF 

kender din profil, så man kan lave tilbud, som passer til dig. Desuden får du meget 

information om forbundets arbejde på hjemmesiden. At forbundskontingentet ikke 

stiger i 2018 gør nok heller ikke noget.

Jeg skal minde om, at lodsejerfesten er flyttet til Hallund Kro. Der er sidste frist for 

tilmelding d. 23. februar 2018. Tilmeldingen skal ske til: Jens Andersen. Tlf. 

30401407.

Hermed ønskes medlemmerne en ny god fiskesæson.

Jens Andersen.
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Tillægsberetning for vandplejeudvalget 2017.

Som nævnt i beretningen fangede vi 119 havørreder ved vores el- fiskeri med en 

gennemsnitslængde på 54 cm. Vi fik kun 5 bækørreder 2 gedder og 4 laks med en 

gennemsnitslængde på 85 cm.

Fiskene blev strøget hos vores nye dambruger Magnus Hinzberg på Kistvad 

Dambrug. Der blev i alt indvundet 19 l rogn. Vi har lagt mere rogn ind i år end hos 

Peter Holm, men det er for at være på den sikre side, når det er et nyt dambrug, 

som skal hele processen igennem med at opdrætte vores fisk i alle aldersgrupper.

Der var kun en død fisk i dambruget. De strøgne moderfisk blev d. 20-1-2018 blev 

genudsat ved Jerslev Bro.

Med reglerne om at måtte køre med levende fisk, må vi højst køre 65 km uden at 

have bevis for at have deltaget i et kursus i at transportere levende dyr. Hvis man 

ikke overholder disse regler, kan man få nogle høje bøder. Derfor var det godt, at 

Magnus Hinzberg gerne vil transportere moderfiskene for os i fremtiden, men vi vil 

salligevel prøve at få uddannet nogle af vores folk til at må foretage transporten. 

Vi har i 2017 hjulpet DTU AQUA med at lave bestandsanalyse i en del tilløbsvandløb 

fra Fjerritslev til Hals i Limfjorden. Nu bliver det spændende at se, hvilke 

konsekvenser det får for de udsætninger, som vi foretager for DTU AQUA i en del 

vandløb, som ikke hører under vores fiskevandsområde. 

Endnu en tak til alle, som har hjulpet vandplejeudvalget i 2017.

Gert Kristensen.
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