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Welkom

Sportvisserij in
Zuidwest-Jutland
Welkom op de beste viswateren van
Denemarken
U kent ongetwijfeld de term “sportvisserparadijs”. Door de jaren
heen zijn vele viswateren met deze duidelijke term beschreven,
en in vele gevallen was dit waarschijnlijk gerechtvaardigd. Hier
wordt daarom volstaan met de opmerking dat je in Europa lang
moet zoeken wil je een betere vislocatie vinden dan ZuidwestJutland.
In het zuidwestelijke deel van Denemarken vindt u viswateren
van zeer hoge kwaliteit, en elk riviertje heeft een goed visbestand.
In tegenstelling tot veel van onze buurlanden, zult u hier geen
leeggeviste riviertjes
of natuurlijke meren
Een slechte visdag
zonder vis aantreffen,
en als u de vissituatie
is nog altijd beter
leert kennen, zult u na
dan een slechte werkdag
een vistocht nooit
met lege handen
thuiskomen.
Geen enkel gebied in Europa kan wat betreft het aantal grote forellen concurreren met Zuidwest-Jutland. U zult evenmin veel gebieden vinden waar u meer zalm kunt vangen. En we hebben nog
veel meer te bieden.
Door de grote variatie in de visserij zal elke sportvisser zich op
zijn gemak voelen. Of u nu een moderne hengelaar met geavanceerde technieken, spinvisser of veeleisende vliegvisser bent, u
zult hier uw eigen kleine paradijs kunnen vinden.
Deze vissersgids is bedoeld voor sportvissers die dit citaat volledig kunnen onderschrijven. Maar ook andere dan de meer ervaren vissers kunnen hun voordeel doen met deze gids. Beginners
kunnen er tal van tips en adviezen voor een goede visdag in vinden.

“
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Zalm en zeeforel

Riviervisserij
Dit hoofdstuk biedt u veel tips voor het verhogen van uw kansen op
het succesvol vissen op deze vissoorten:
Zalm - zeeforel - beekforel - regenboogforel - vlagzalm

Zalm en zeeforel
- het beste bij nacht te vangen

U bent waarschijnlijk al bekend met de
factoren voor het succesvol vissen op
zalm en zeeforel:
waterpeil, debiet, weersomstandigheden, seizoen en tijdstip van de dag.
Er is altijd een kans om zalm of zeeforel
te haken, maar een redelijke waterstand
en debiet in de rivier zijn absoluut medebepalend voor het succes. Als zware
regenval voor een aanzienlijk hoger waterpeil in de rivier heeft gezorgd, met
een koffiebruine kleur van het water
tot gevolg, dan zal het aantallen zeeforellen en zalm, en daarmee de hakingskans, toenemen. Het hogere waterpeil maakt het voor de vis ook moeilijker te ontdekken dat u zich aan de
waterkant bevindt.
Het stijgen van het water betekent niet
alleen dat er verse vis in de rivier komt.

De nieuw vissen zullen hun eigen territorium in de rivier dienen te vinden.
Vaak zijn dit plekken die al door eerder
aangekomen vissen worden bezet. Het
gevolg is een strijd om de territoria,
waarbij de vissen in toenemende mate
agressief en geïrriteerd zullen raken. Als
lachende derde kunt u vanaf de waterkant van de toegenomen vangstmogelijkheden profiteren.
Het belang van het tijdstip van de dag is
bij lage waterstanden groter dan bij een
hoge waterstand. Tevens is het tijdstip
belangrijk als u op trekkende vissen vist.
In de nachtelijke uren tussen zonsondergang en zonsopgang kunt u effectiever vissen dan overdag. Als het water
laag staat, wat vaak het geval is in de zomermaanden, kan het lastig zijn om
zalm en zeeforel overdag aan de haak te
krijgen.
De vissen verstoppen zich als het licht
is onder de oevers, tussen de waterplanten en in diepe geulen, en pas bij

zonsondergang - of liever nog een uurtje later - komt er enige activiteit in het
rivierleven. De vissen komen tevoorschijn uit hun schuilplaats, o.a. om hun
territorium te verdedigen en eventuele
rivalen weg te jagen.Vaak kunt u grote
donkere schaduwen zien, die zich bewegen over de lichte zandbodem in de rivierbochten.
Zomervisserij is dus eigenlijk nachtvisserij, als u de beste kans op het haken
van zalm en zeeforel wilt maken.
Het is echter een goed idee om een
paar uur voordat het donker wordt
naar de rivier te gaan, zodat u tijd hebt
de plaatsen te bepalen waar uw nachtvisserij 's avonds en 's nachts gaat
plaatsvinden. Zoek de stekken voor het
vissen in de nacht, en let goed op obstakels in het terrein, zoals gaten in de
grond, schrikdraad, bomen en struiken.
Gebruik gewoon, niet te sterk, vistuig.
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Vliegvisserij/Spinvisserij

Vliegvisserij
Als u wilt vliegvissen, is een enkelhandige hengel, klasse 8, bij
voorkeur 10 voet, geschikt voor
de meeste waterlopen. Voor grote en brede rivieren kan een dubbelhandige hengel de beste oplossing voor het vliegvissen zijn.
In het vroege voorjaar en laat in het
seizoen, als de waterstanden hoog zijn
en er een sterke stroming is, kan het
nodig zijn te vissen met snel zinkende
zinklijnen.Voor de zomervisserij en bij
lage waterstanden loont het om voor
een drijvende lijn met een zinkende leader te kiezen. Wat betreft polyleaders
zijn verschillende zinksnelheden geschikt. Zinksnelheid 5 is ruim voldoende en dient u eigenlijk alleen te gebruiken bij een zeer hoge waterstand en
een sterke stroming.
Het is vaak gunstig om dicht op de bodem te vissen ’s Nachts kan een droge
vlieg, die enigszins op het water drijft,
echter een verrassend goed effect hebben. Wat betreft het soort vlieg is de
keus aan u, maar een donkere en harige
vlieg heeft in eerste instantie de voorkeur. Brushes zijn ook een individuele
keuze, aangezien het niet wetenschappelijk is bewezen dat bepaalde brushes
de voorkeur verdienen. Het kan nuttig
zijn om uw licht op te steken bij de lokale hengelsportzaak. Wellicht lenen
sommige brushes zich beter voor de
betreffende rivier dan andere.
Wanneer u ’s avonds gaat vissen kunt u
uw voordeel doen met de volgende
tips. Werp de vlieg schuin over de rivier
en probeer hem 20-40 cm van de overkant te laten landen. Laat hierna de
stroming de vlieg naar uw eigen oever
voeren, waarbij u enkele rukken aan de
hengel geeft. De vlieg zal zich schuin
over de rivier bewegen. Begin met het
binnenstrippen wanneer u het geschikt
acht opnieuw uit te werpen, bij voorkeur niet blind, want het kan tamelijk irritant zijn een vlieg te moeten losmaken, die ergens ver weg en in het donker is vast komen te zitten. Het vissen
4

wordt ook gemakkelijker zonder blinde
worpen.
Het is een goed idee om de vlieg in de
eerste worp een paar meter voor uw
eigenlijke doel kort het water te laten
raken, en vervolgens in een nieuwe
worp de vlieg op de door u gekozen
plek te plaatsen. Daarmee kunt u op
eenvoudige wijze zien hoe ver de lijn in
de eerste worp is uitgeworpen, en hoeveel verder het uitwerpen in de uiteindelijke worp gewenst is. Bovendien zult
u vaak ervaren dat de vlieg de vis in de
eerste worp heeft geïrriteerd, en dat de
vis zich vervolgens bij de uiteindelijke
worp agressiever ten opzichte van de
vlieg gaat gedragen.
Verreweg de meeste vissen bijten in het
gebied tussen de plek waar de vlieg bij
de oever aan de overkant landt, tot aan
een paar meter voor de oever. Dit kan
een gevolg zijn van de bewegingsactiviteit van de vlieg vanaf het moment dat
hij landt tot het moment waarop de
stroming vat op hem krijgt en hem met
behulp van de gebogen lijn laat accelereren richting het midden van rivier. In
het midden van de rivier vermindert de
vlieg vaart en ligt vervolgens bijna stil bij
uw eigen oever. Maar het kan ook anders.
Het is zeker de moeite waard om te
beginnen met het activeren van de vlieg
wanneer deze zich in het midden van
de rivier bevindt. Dit doet u door hetzij
de lijn aan te spannen en daarna weer
los te laten hetzij het uiteinde van de
hengel op en neer te bewegen. Wanneer de vlieg bij uw eigen oever is, dient
u hem aan de hand van een aantal snelle
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en lange rukken aan de vlieglijn binnen
te halen. Stop het binnenstrippen precies op het moment waarop u klaar
bent de lijn opnieuw uit te werpen. Zoals eerder is gezegd:Vermijd blinde worpen.

Feiten

Overdag vissen
Als u in de zomer overdag gaat vissen zijn
er een aantal regels die u altijd in acht
dient te nemen:
•Vis diep, vis dicht bij de waterplanten en
de steile oevers, en beweeg u
voorzichtig langs de rivier.
•Blijf op grote afstand van de vis, zodat
deze niet schrikt. De worpen dienen der
halve langer te zijn dan bij het nachtvissen.

Spinvisserij

Ook voor de spinvisserij geldt dat de
avond- en nachtelijke uren het meest
effectief zijn. De keuze van kunstaas is
een kwestie van gevoel, want het is niet
bewezen dat de ene spinner of blinker

Vissen met worm

beter is dan de andere. En precies zoals
bij het vliegvissen, geldt ook hier de regel diep te vissen tijdens de dag en een
beetje te experimenteren met de diepte in de nachtelijke uren.
Als spinvisser heeft u het voordeel dat
u wat passiever kunt vissen dan de
vliegvisser. De spinner of blinker zelf
zorgt immers reeds voor beweging en
activiteit. Als de stroming voldoende
sterk is om het vistuig zelf het werk te
laten doen, moet u hier absoluut gebruik van maken.Vind de plekken waar
deze mogelijkheid aanwezig is, bijvoorbeeld in een bocht of in de stroming direct na een versmalling van de rivier.
Voor het overige gelden dezelfde regels
als bij het vliegvissen.

Vissen met worm

Sportvissen met een worm aan de haak
is iets heel anders dan vlieg- en spinvissen. Veel plaatsen die geschikt zijn voor
vissen met wormen, lenen zich niet
goed voor het gebruik van een vlieg of
spinner/blinker. Plekken met veel waterplanten, en waar het water zeer laag

staat en tot aan de stek helder is, kunnen prima met een worm worden bevist, zonder de vis te laten schrikken.

diger is een in de waterplanten vastzittende haak of vastzittend lood te bevrijden.

Er zijn vele manieren waarop u met een
worm kunt vissen. Hier volgen een aantal:
Stroomopwaarts en stroomafwaarts
zonder dobber:
De worm wordt stroomopwaarts en
weg van de stek geworpen, waarna hij
langzaam terug wordt getrokken. Het
lood wordt aan het uiteinde van de lijn
bevestigd en de haak ca. 30-50 cm boven het lood.

Vissen met dobber in traag
stromend/stilstaand water:
Een geschikte visserijvorm voor de kleinere rivieren en rivieren met veel waterplanten. Ga stroomopwaarts van het
territorium staan, en blijf op zodanige
afstand dat de vis niet schrikt. Laat de
worm voorzichtig in de rivier zakken,
zodat de stroming hem langzaam naar
de vis kan voeren.
Het kan moeilijk zijn de vis goed te haken, omdat de lijn slap kan staan en
aangespannen dient te worden. Daarbij
vindt het bijten vaak direct richting de
positie van de visser plaats, omdat de
vis bijna altijd met de kop stroomopwaarts staat en er grote kans bestaat
dat de haak uit de kaak van de vis
wordt getrokken. U dient zich ervan
bewust te zijn dat de stroming in de rivier zeer beperkt kan zijn, en daarom
dient er weinig lood te worden gebruikt, zodat de dobber het aas gemakkelijker naar de plek kan trekken waar
de vis zich bevindt.

Vissen met dobber in stromend water:
Deze vorm van visserij kan alleen uitgeoefend worden in grote en brede rivieren, omdat u anders de vis laat schrikken voordat de worm hem bereikt. U
bevist de rivier door de worm stroomopwaarts van het territorium van de vis
te werpen en hem een aantal keren
door het territorium en vervolgens
langs de waterplanten stroomafwaarts
te laten bewegen. Blijf voor de dobber
zodat het haken van de vis wordt vereenvoudigd, en het bovendien eenvou-
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Beekforel en vlagzalm

Beekforel- vind de juiste plek
Vliegvisserij

De absoluut meest effectieve manier
om beekforel te vangen is het vliegvissen. Vissen met een natte vlieg is gedurende het hele seizoen mogelijk, maar
bij geschoten en uitgebroed kuit op en
in het water heeft een droge vlieg de
voorkeur. Er is niets mooiers dat met
een droge vlieg water te bevissen waarin zich flinke beekforellen bevinden. De
adrenaline schiet door uw lichaam op
het moment waarop een grote, koperkleurige beekforel de vlieg nadert. De
mogelijkheden voor het vangen van forel variëren nogal per rivier. Bovendien
maakt de positie langs de waterkant
ook nogal wat verschil.
In het algemeen kunt u de volgende
regels aanhouden:
•Als er helemaal geen vis is te zien,
dient u diep te vissen, bijna tot op de
bodem.
•Als u met twee vliegen vist, is het een
goed idee om met een kleine Red Tag
als onderste vlieg te vissen, en wat betreft de bovenste vlieg te variëren met
een kleine harige vlieg, eventueel een
kleine Red Tag Palmer.
•Als dit niets oplevert, vervang dan de
bovenste vlieg door een dun gebonden
vlieg of een nimf.

Info

Vlagzalm zonder stroming
Het is een fabeltje dat de vlagzalm
alleen in rivieren met een sterke
stroming voorkomt. U kunt grote vlagzalmen vangen in delen van de rivier,
waar de stroming bijzonder traag is.
Het vereist enkel dat u actief met de
vlieg vist, met kleine, snelle rukken
tijden het binnenstrippen.

6

•De keuze van natte dan wel droge vliegen is afhankelijk van wat de vissen de
betreffende dag eten, dus het gaat erom
te ontdekken wat er wordt uitgebroed
en wat er in de lucht rondvliegt.
•Kortom: Experimenteer een beetje
voordat u de vissen aan de haak slaat.
Beekforellen kunnen ook eenvoudig
met kleine spinners en blinkers worden
gevangen. Als u eenmaal het traject van
de rivier hebt gevonden, waar de beekforellen zich bevinden, is het slechts een
kwestie van tijd en geduld. Op een bepaald moment bijten ze echt wel.

Vissen met worm

Dit is ook een zeer effectieve manier
om een beekforel te haken, maar het
moet wel doordacht gebeuren. Er hoeft
niet veel te gebeuren of de beekforel
heeft zowel haak als worm naar binnen
gewerkt. Dit geldt ongeacht de grootte
van de vis. De meeste beekforellen
overleven dit niet. Dus het is zaak wakker te blijven en snel toe te slaan, zodat
wordt voorkomen dat de vis de haak
doorslikt. Het is zeer aan te raden de
weerhaak van de haak te verwijderen
als u met worm op beekforel vist.
Vergeet niet de vis zo voorzichtig mogelijk terug te zetten.

De vlagzalm
- bij uitstek geschikt voor
vliegvissen
Meerdere rivieren bieden een goede
populatie vlagzalm. In sommige rivieren
is de vlagzalm nog steeds volledig beschermd. In andere rivieren daarintegen
is er vlagzalm in overvloed.
Sommige sportvissers zijn van mening
dat de vlagzalm de meest ideale vissen
voor het vliegvissen zijn, omdat ze zo
moeilijk te haken zijn. Anderen menen
echter dat ze gemakkelijk te haken zijn,
maar dat het moeilijk is om ze goed aan
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Info

De kwetsbare beekforel
Het vissen op beekforellen dient behoedzaam te gebeuren. Beperk u tot een of
twee beekforellen voor de avondmaaltijd
per seizoen. Om drie redenen:
•De beekforel groeit zeer langzaam, en
slechts een kleine overbevissing van het
bestand kan rampzalige gevolgen
hebben. Het kost een bestand minstens
vier tot vijf jaar om zich te herstellen als
alle vruchtbare vissen zijn gevangen.
•De beekforel eet in de rivier, wat ervoor
zorgt dat hij, vergeleken met de zalm en
de zeeforel, een aanzienlijk gemakkelijk
prooi voor de verraderlijke haak van
de sportvisser is.
•De beekforellen vormen een reservevoorraad van de zeeforellen. Een klein percentage van de jongen van de beekforel
trekt erop uit en zwemt naar zee, en keert
later als vruchtbare zeeforel terug.

de haak te houden. Er kan de klokrond
op vlagzalm worden gevist, maar als het
donker wordt neemt het bijten af.
Het vliegvissen op vlagzalm is verreweg
het meest effectief – misschien wel het
enige dat echt werkt. De vlagzalm bijt
echter ook op kleine spinners of blinkers, en ook een worm kan de vlagzalm
tot bijten verleiden. Het is absoluut niet
nodig om de vlagzalmen te kunnen zien
om met succes op ze te vissen. Als u bij
een rivier bent, waarin zich vlagzalm bevindt, is het kwestie van gewoon met
de vlieg aan de slag te gaan. Als ze niet
te zien zijn, dient u dieper te vissen,
vaak zelfs helemaal tot op de bodem.

Regenboogforel
Feiten

De regenboogforel

- een onovertroffen vechtersbaas
Veel waterlopen bieden een bescheiden
populatie regenboogforellen. Ze zijn allemaal uit viskwekerijen ontsnapt en
maken dus geen deel uit van de natuurlijke fauna in de rivier. Daarom geldt er
voor de regenboogforel geen minimummaat of gesloten periode.
Als het u een keer gelukt is een regenboogforel van meer dan 40 cm aan de
haak te krijgen, weet u dat het een fantastische vechter is. De regenboogforel
kan met alles worden gevangen – vlieg,
spinner, blinker of worm. Hij is niet echt
kieskeurig, maar hoe langer hij in de rivier heeft gezwommen, hoe lastiger het
is om hem te haken.

“

Voor het geval het u lukt een regenboogforel aan de haak te krijgen, die
een uitstapje naar zee heeft gemaakt –
een zogenaamde “Steelhead" – moet u
voorbereid zijn op een uitzonderlijk gevecht.
De kleine regenboogforellen bevinden
zich altijd in de buurt van de viskwekerijen, en het kleine aantal grote regenboogforellen dat overleeft en ver van
de viskwekerijen belandt, bevindt zich
verspreid in de rivieren.
In het algemeen bevinden ze zich in dezelfde biotoop als de beekforel.

Adressen die u moet bezoeken voordat u gaat vissen
De meeste sportvisserijverenigingen
in het gebied hebben goede websites
met updates van de vangsten. U vindt
de adressen achter in deze gids.
Op de locaties waar deze gids wordt
verstrekt, kunt u ook kaarten van de
te bezoeken rivieren krijgen.
De lokale hengelsportzaken zijn ook
altijd behulpzaam met het geven van
informatie over de beste visserij van
het seizoen, welk vistuig daarvoor
nodig is en welke stekken de moeite
waard zijn.
Op www.sydvestjylland.com vindt u
aanvullende informatie over overnachtingmogelijkheden, restaurants,
en andere zaken die u naast het vissen nodig hebt.

De unieke natuur is absoluut een bonus
Zuidwest-Jutland en het zuidelijk deel van Noord-Jutland behoren tot de gebieden in Denemarken, waar u de
kleinste kans hebt na een vistocht met lege handen thuis te komen. Maar je bent er nooit helemaal zeker van,
want sportvissen blijft onvoorspelbaar. Mocht u de pech hebben de vis niet aan de haak te houden, dan kunt
u zich troosten met het feit dat u zich in een van de meest unieke natuurgebieden van Denemarken hebt
begeven, en hopelijk vertrouwd te zijn geraakt met de fauna en het dierenleven. U kunt zich vervolgens
verheugen op de volgende vistocht in het gebied, want eens zullen de vissen bijten. Buigen en breken.

”
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Rivieren in Zuidwest-Jutland

Een en al kronkelende riviertjes - welke kiest u?
In dit hoofdstuk worden de vele rivieren beschreven, zodat u de rivieren kunt uitkiezen, die bij u in de
smaak vallen. U krijgt ook de adressen van de locaties waar u viskaarten kunt kopen.
Denk eraan dat u daarnaast ook over een Deense visakte dient te beschikken om in de rivieren en
riviertjes te mogen vissen. Deze zijn op de Deense postkantoren te koop.
Info
Gesloten perioden en minimummaten
De genoemde minimummaten en gesloten perioden zijn algemeen geldend en
kunnen per viswater en per jaar verschillen. Lees daarom altijd de actuele informatie over
de gesloten perioden en minimummaten op de dagkaarten.

Vissoort

Gesloten periode

Minimummaat

Zalm
Zeeforel
Beekforel
Vlagzalm
Snoek
Paling
Snoekbaars
Baars
Voorn
Houting

1/11 - 31/3
1/11 - 31/3
1/11 - 31/3
15/3 - 15/5
april
mei
-

60 cm*)
40 cm
30 cm
33 cm
40 cm
45 cm
50 cm
20 cm
20 cm
volledig beschermd

-

Vissen die onlangs hebben gepaaid (magere, naar zee trekkende vissen) zijn volledig beschermd.
*) De bescherming kan eerder in werking treden, als het quotum is bereikt. Blijf
op de hoogte door middel van de websites van de lokale verenigingen of vraag
naar informatie op de locatie waar u dagkaarten koopt. Bijzondere regels:Vissen met kuit is verboden. Slechts één hengel per persoon toegestaan.

Feiten

Gedragsregels voor het
bezoek aan de viswateren
•U dient bij het parkeren en bij open afritten verantwoord te handelen.
•Wegen mogen niet worden geblokkeerd.
•Het rijden van en naar het viswater
dient over bestaande wegen of langs
de perceelsgrenzen plaats te vinden.
•Vissers mogen zich langs de waterloop slechts over een pad begeven.
•Honden zijn niet toegestaan.
•Irrigatiesystemen, omheiningen en
gewassen mogen niet worden beschadigd.
•Eventuele schade moet - voor zover
deze niet ter plaatse met de grondeigenaar wordt afgehandeld - worden meegedeeld aan de sportvisserijvereniging die de visrechten heeft.
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Watergebied Vidå
- sportvisserij voor iedereen

In het watergebied Vidå komt elke visser aan zijn trekken. Hier worden elk
jaar echt grote zeeforellen, snoeken en
snoekbaarzen gevangen. Hier kan alles
van gezellig met het gezin tot modern
hengelen en actief vlieg- en spinvissen
op zalm en zeeforel worden uitgeoefend. Voor het rustige vliegvissen op
vlagzalm en beekforel is volop gelegenheid in de kleinere zijrivieren.
Arnå
De Arnå heeft natuurlijke bochten in
het eerste deel, een aantal kanaalachtige
trajecten in het middelste deel, en ver-
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volgens weer bochten in het laatste
deel dat eindigt bij de uitmonding in de
Vidå. De Arnå heeft een goede stroming
en is ideaal voor het vliegvissen.
Vanaf de samenvloeiing met de Hvirlå
bij Emmerske en stroomopwaarts naar
het dorp Øster Højst zijn er goede mogelijkheden voor de visserij op zee- en
beekforel. In de afgelopen jaren zijn er
in de zijrivieren ook enkele vlagzalmen
gevangen.
Visrechten
Sportvisserijvereniging Vidå heeft met
betrekking tot de Arnå de visrechten
vanaf de brug bij Mergelkulerne, ten
oosten van Øster Højst (brug Svendborgbroen) tot de brug bij de weg Dyveengvej bij Emmerske (het land van
boerderij Solviggård uitgezonderd).
Grønå
Grønå is de grootste zijrivier van de Vidå en is met zijn diepe bochten in het
laatste deel populair viswater voor de
zeeforelvissers. Er wordt met blinker,
spinner en ook met vlieg gevist. Wat tevens stroomafwaarts geldt, in de uitmonding in de Vidå. Stroomopwaarts
richting de uitmonding van het
Vindtvedkanal wordt de Grønå smaller
en dieper, met veel mooie bochten en
geulen. Hier vindt u een populatie van
beekforellen en vlagzalmen.
Visrechten
Vanaf de samenloop van de Slogså en
de Ugebæk bij Saksborg tot aan de uitmonding in de Vidå, ten zuiden van de
plaats Tønder. Uitgezonderd het traject
ten oosten van de brug bij de weg Lydersholmvej en het traject Nolde, en de
zuidelijke oever vanaf Saksborg tot Hajstrup en enkele percelen ten oosten
van Hajstrup.
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Hvirlå
De Hvirlå is een van de kleinere zijrivieren in het Vidå-gebied. Hier wordt vooral op beekforel, vlagzalm en paling gevist, maar ook zalm en zeeforel zijn hier
te vinden. De lage waterstand kan het
vissen in de zomer belemmeren. Kennis
van de locatie waar de goede visplaatsen zich bevinden is in dit verband een
voordeel.
Visrechten
Hvirlå vanaf de brug bij Emmerske tot
de brug bij de parochie van Hostrup.
Slogså en Ugebæk
In de buurt van Bylderup Bov bieden
deze twee rivieren prima mogelijkheden voor het vissen op beekforel en
vlagzalm.Vooral de populatie vlagzalmen
is toegenomen. Er wordt regelmatig vis
van meer dan 40 cm gevangen.
Visrechten
Slogså vanaf de brug Landevejsbroen
ten westen van Bredevad tot de uitmonding in de Grønå bij Saksborg (met
uitzondering van elk percelen). Ugebæk
vanaf Vøvlebro tot Karlsvrå.
Sønderå
In de Sønderå, die vlakbij de DeensDuitse grens loopt, bevindt zich een

goede populatie beekforellen. Ook hier
zijn er in het najaar goede kansen om
zalm en zeeforel te vangen. Net zoals in
de Arnå is de vlagzalm in de afgelopen
jaren ook in de Sønderå neergestreken.
Daarnaast worden er vaak regenboogforellen gevangen, die afkomstig zijn van
de nabijgelegen viskwekerijen. Ze horen
uiteraard niet thuis in de rivier en behoren dus, ongeacht hun grootte, worden gedood ten behoeve van het overige dierenleven in de rivier.
Visrechten
Sønderå vanaf Rens tot Bejerskro (met
uitzondering van enkele percelen).
Terkelsbøl Å
Alle vormen van visserij zijn mogelijk.
Sterke groei van de watervegetatie en
beperkte waterdoorvoer kan de visserij
in de zomermaanden echter bemoeilijken. Hier worden veel uitstekende
beekforellen gevangen. Het aas wordt
zonder drijver en zonder enige vorm
van lood geserveerd, zodat het in alle
hoekjes en gaatjes terechtkomt, waar
de grote vissen zich schuilhouden.Veel
vissen zijn met spinner, vlieg of kleine
wobblers te vangen.
Visrechten
Terkelsbøl Å vanaf de molen in Sølling-

vrå tot Karlsvrå alsmede een enkel perceel ten oosten van de brug bij de molen in Søllingvrå.
Vidå
De Vidå, waaraan de vereniging haar
naam te danken heeft, wordt gevormd
door de samenvloeiing van de Arnå en
de Hvirlå bij Emmerske ca. drie kilometer ten oosten van de stad Tønder. De
Vidå is ingedijkt op het gehele traject
van Emmerske tot Tønder en vervolgens van daaruit naar Rudbøl.
De Vidå biedt diverse sportvisserijmogelijkheden, van hengelen op niet-roofvissen en paling tot vissen op zalm en
zeeforel. De rivier is op bepaalde trajecten zeer rustig en na de uitmonding
van de Grønå ten zuiden van de stad
Tønder, is er wat meer activiteit.Vanaf
de jachthaven in Lægan en in westelijke
richting heeft het riviertje bijna het karakter van een grote rivier. De visserij
vindt hier uitsluitend per boot plaats.
Hengelen:
Voor de hengelaar is de Vidå een waar
paradijs. De waterloop heeft een van de
meest gevarieerde visbestanden in Denemarken. Er kunnen soorten zoals paling, baars, voorn, brasem, zeelt en
windvoorn gevangen worden. Je weet
eigenlijk nooit wat er gaat bijten. Het
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rustige traject van de waterloop
stroomafwaarts van de stad Tønder en
rond de jachthaven Lægan is het deel
dat hengelaars aantrekt. Als u de beschikking over een boot heeft, zijn er
goede mogelijkheden in de Magisterkogen-polder, van Lægan tot het meer
Rudbøl sø.
Zeeforel/zalm:
De meeste zeeforellen worden in de
periode van april tot oktober gevangen.
Er wordt meestal met spinner en wobbler gevist, maar ook de vlieg en natuurlijk aas (worm/garnaal) worden gebruikt.
De beek wordt gekenmerkt door een
toename van zalm, wat waarschijnlijk
een gevolg is van het uitzetten van
zalmjongen in de afgelopen vijf, zes jaar.
Snoek en snoekbaars:
De Vidå heeft een goede populatie grote snoeken.Vooral in de Magisterkogenpolder heeft de snoekvisserij zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Sleeplijnvisserij en visserij met aasvis geven de beste
resultaten. In de avonduren wordt er op
snoekbaars gevist. Dit gebeurt ook aan
de hand van natuurlijk aas en sleeplijnen.
Visrechten
Vanaf de brug bij Emmerske tot aan de
brug bij Rudbøl.
Vindtved Kanal
Ondanks het kanaalachtige uiterlijk kan
Vindtved-kanal voor leuke verrassingen
zorgen. Zowel zalm en zeeforel, die op
weg is naar de Sønderå, en meerdere
niet-roofvissen vindt u hier. De groei
van de watervegetatie in de loop van de
zomer maakt de waterloop zowel diep
als kronkelig.
Visrechten
Vanaf de landgrens tot de uitmonding in
de Grønå.
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Feiten

Dagkaarten:
Tønder Turistbureau
Torvet, 6270 Tønder
+45 74 72 12 20
e-post@visittonder.dk
www.romo.dk
INTERSPORT Tønder ApS
Vestergade 24, 6270 Tønder
+45 74 72 00 33
toender@intersport.dk
www.intersport.dk
www.dagkort.dk
Hostrups Hotel
Søndergade 30, 6270 Tønder
+45 74 72 21 29
hostrups@mail.dk
www.hostrupshotel.dk

er overal in de rivier zowel zeeforellen
als zalmen aanwezig.
Het westelijk deel van de Brede Å is
ideaal voor vissen met het gezin aan de
hand van dobber, worm of spinner.
Verderop in de rivier kunt u perfect
vliegvissen. U kunt vissen op de wijze
en tijdstip van uw voorkeur. De Brede
Å biedt ruimte en mogelijkheden voor
iedereen. Richting het oosten kronkelt
de rivier zich langs de plaatsen Bredebro en Løgumkloster. Hier, midden in
het paradijs van de vliegvissers, is er
ruimte voor variëteit.

Dagkaarten

Feiten

Kunnen worden gekocht bij o.a.
Klindt Jagt - Sport - Fiskeri,
Brogade 1-3, 6261 Bredebro.

Watergebied Ribe Å

- zeeforelviswater van hoge
kwaliteit

Brede å

- het kleine paradijs voor het gezin en de vliegvisser
Brede Å is ca. 48 km lang en mondt uit
in de Waddenzee bij Ballum Sluse. De
rivier heeft een rijk dierenleven en fungeert o.a. als paaigebied voor zalm en
zeeforel, en ook paling, houting, snoek
en vlagzalm komen in de rivier voor.
Na een grote restauratie te hebben ondergaan is de Brede Å bekend vanwege
zijn uitstekende forelvisserij. Maar ook
zalm, vlagzalm, paling en snoek zijn hier
te vangen. In het westen wordt de rivierstroming beïnvloed door de getijden van de Waddenzee. Hier lijkt de
Brede Å het meest op een langzaam
stromende, grote rivier.
Wat betreft natuur is er veel te beleven
langs de Brede Å. In het voorjaar kunt u
genieten van de vogels, en kunt u de
jonge zalmen en forellen vangen. Zomervisserij op zeeforel is een zeer bijzonder genoegen. Dat is vissen in de
ochtend, middag en avond. In de nazomer begint de trek van zeeforellen
stroomopwaarts en in deze periode zijn
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Sportvisserijvereniging Ribe heeft de
visrechten op de Tved å, een deel van
de Fladså, Ribe Å en Gels Å. Het is niet
mogelijk dagkaarten voor het viswater
van Sportvisserijvereniging Ribe te kopen, met uitzondering van de Tved å,
Feiten

Groot, groter, grootst…
In 1985 werd er een met de vlieg gevangen zeeforel van 13,85 kg uit de
Gelså aan land gebracht.
- En niet te vergeten de met netten gevangen reus van 15,1 kg uit de Ribe
Vesterå - een nieuw record in Denemarken, dat echter nooit een officieel
record werd, aangezien de vis al was
verkocht voordat de controle plaats
kon vinden.
- Toen kwam het nieuwe Deense record uit de Ribe Vesterå - een met netten gevangen reus van 15,4 kg, slechts
95 cm lang. Een uiterst compacte vis,
die destijds naar het natuurmuseum in
Århus werd gebracht en daar werd opgezet en nu deel uitmaakt van de grote, vaste museumcollectie.
Citaten uit: www.ulnits.dk
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waarvoor leden dagkaarten voor een
sportvisser kunnen kopen, die daar
graag eens als gast wil vissen.Voor de
Gels Å vanaf de brug Gels Bro tot Immervad bro å zijn op vele plaatsen dagkaarten te koop.
Gels Å
Het beste zeeforelviswater van Denemarken, met een bestand van uitzonderlijke kwaliteit. In het watergebied Ribe Å worden elk jaar enkele van de
grootste zeeforellen in Denemarken gevangen, en vangsten dicht bij de 10 kg is
geen uitzondering. De populatie zeeforellen is inmiddels zo groot geworden
dat het niet langer nodig is zeeforellen
uit te zetten. De uitzetactiviteiten in
watergebied Ribe Å zijn de laatste jaren
zodoende gericht op zalm.
Visserij:
De Gels Å biedt een gevarieerde visserij en is het favoriete viswater van veel
sportvissers.
Vlagzalm, snoek, beekforel, zeeforel en
zalm. De mogelijkheden voor een ge-

weldige belevenis zijn talrijk op dit 40
km lange traject. De oever varieert van
een meter bij Immervad tot 15 meter
bij Stensbæk Plantage.
Er zijn meerdere restauratieprojecten
uitgevoerd, waarbij de oude bochten
van de rivier zijn hersteld, bijvoorbeeld
bij Neder Jerstal en Bevtoft. Men verwacht dat er een vrije doorgang bij
Gelsbro Dambrug en Kastrup irrigatieinstallatie wordt aangelegd, zodat de
zalmen en zeeforellen toegang tot het
hele traject hebben. Dat zal ongetwijfeld tot een sterke toename van het
aantal voor de paai terugkerende vissen
zorgen.
Toegestaan aas: Alle vormen van
kunstaas en wormen
Geldende regels:
Slechts één hengel per visser.Vissen
met aasvis en kuit is niet toegestaan.
Per visser mogen er vijf zalmen per dag
worden gevist. Beschermde vissen of
vissen die niet voldoen aan de vastgestelde minimummaat, dienen direct na
de vangst te worden teruggezet.

Feiten

Dagkaarten
Spar Bevtoft,
Krügersvej 38, 6541 Bevtoft
Tlf. +45 75 51 41 06
Arnum Bageri,
Kongevej 322, 6510 Gram
Tlf. +45 74 82 61 30
Den Gamle Kro,
Slotsvej 47, 6510 Gram
Tlf. +45 74 82 16 14
Enderupskov Camping,
Ribe Landevej 30, 6510 Gram
Tlf. +45 74 82 17 11
Gram Turistbureau,
Østergade 10, 6510 Gram
Tlf. +45 74 82 01 11
Peter Petersen,
Posthusvej 2, 6510 Gram
Tlf. +45 74 82 28 80
Ribe:
Jagt og Fiskeri,
Industrivej 68, 6760 Ribe
Tlf. +45 76 88 98 88
Knæk & Bræk,
Nederdammen 31, 6760 Ribe
Tlf. +45 75 42 57 00
Toftlund:
Arrild Fiskesø,
Sydmarken 1, 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 40 00

Ribe Vesterå
Het is niet mogelijk dagkaarten voor de
Ribe Vesterå te kopen. Leden van de visvereniging Ribe Vesteråkonsortiet hebben
echter de mogelijkheid om een visser als
gast mee te nemen.
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Kongeå
- hier is ruimte voor iedereen
De Kongeå levert jaarlijks zeeforellen van ca. 10 kg, en de vliegvisserij
op forel en vlagzalm behoort tot de
beste van het land. Hier volgt een
beschrijving van de vismogelijkheden langs de riviertrajecten.
Kongeå van ca. twee km ten oosten van
Foldingbro naar Villebøl:
De rivier wordt door het rijk onderhouden door middel van het uitzetten
van jongen en uitzetvissen. De rivier
loopt in zijn natuurlijke bedding met
bochten en geulen, en hier zijn ook
goede leefgebieden voor grote vissen.
Te vangen vissoorten:
Zalm, zeeforel, beekforel, regenboogforel en vlagzalm.

12

Wetenswaardigheden:
In Foldingbro is een camping en tevens
vindt u er een aantal herbergen/hotels.
Aan beide zijden van de rivier volgen de
wegen ongeveer de loop van de rivier,
met goede toegangswegen.
Bij Villebøl is er prima parkeergelegenheid. In de gebieden bij de viskwekerijen en de vistrappen is vissen verboden.
Kongeå van Villebøl tot Gredstedbro
(Jedsted Mølle):
De rivier loopt in zijn natuurlijke bedding en heeft goede leefgebieden, ook
voor de grote vissen.
Te vangen vissoorten:
Zalm, zeeforel, beekforel, regenboogforel en vlagzalm.
Wetenswaardigheden:
Bij Villebøl en Plougstrup vindt u bruggen over de rivier. Bij de kerk van
Hjortlund bevindt een klein bruggetje
dat te voet begaanbaar is. Bij alle drie
de plaatsen is parkeergelegenheid. Par-
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keren op eigen wegen, daar waar het
tot overlast van de grondeigenaar leidt,
is niet toegestaan. In Villebøl is een camping en een cafetaria, in Gredstedbro
een hotel en winkels.
De Kongeå van Jedsted Mølle naar
de zee:
Bij Jedsted Mølle is een beschermingszone ingesteld, die een kort traject van
de Kongeå en de daaromheen liggende
riviertjes beslaat.Vanaf de sluis in de
zeedijk en richting de zee bevindt zich
ook een beschermingszone. Om
stroomafwaarts trekkende, jonge zeeforellen en zalmen te ontzien en te
voorkomen dat sportvissers zalm en
zeeforel meenemen, die kleiner zijn dan
de minimummaat, heeft men voor dit
traject een minimummaat van 40 cm
voor de beekforel vastgesteld.
Te vangen vissoorten:
Zalm, zeeforel, beekforel, regenboogforel en vlagzalm.
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Geldende regels:
Zalm: U mag één gevangen zalm per seizoen uit het viswater van de sportvisserijvereniging Sydvestjysk Sportfiskeriforening mee naar huis nemen.
Zeeforel: drie per dag.
Vlagzalm: drie per dag.
Beekforel: één per dag
Kongeå vanaf Knagemølle tot aan Sønderskov Mølle:
Op het traject van Knagemølle en
stroomafwaarts naar Sønderskov Mølle
bij Foldingbro mag er alleen aan de
zuidkant en met een dagkaart worden
gevist. De vereniging Vejen Sportfiskeriforening heeft de visrechten voor dat
traject van de Kongeå.
Te vangen vissoorten:
Beekforel, regenboogforel, vlagzalm en
Stealhead
Routebeschrijving
Neem de snelweg E20 richting Esbjerg.
Neem de afrit richting Store Andst. Ongeveer 3,5 km van Store Andst slaat u
linksaf weg 32 op, richting
Foldingbro/Ribe. Sluipwegen aan de linkerkant voeren over de rivier, ca. 2,2
km verderop (weg richting Knagemølle),
hiervandaan ca. 1,5 km verderop (weg
403 richting Skodborg), hiervandaan ca.
1,9 km (richting Københoved) en hiervandaan ca. 4,2 km verderop (vanaf
Sønderskov Vandmølle) over een onverharde weg richting de rivier.
Visrechten
Het grootste deel van het viswater in
de Kongeå valt onder de visrechten van
de sportvisserijvereniging Sydvestjysk
Sportfiskeriforening. Onder de visrechten voor de Kongeå valt het hele traject
vanaf twee km ten oosten van Foldingbro tot de uitmonding van de rivier in
de zee. Met uitzondering van enkele
percelen. Dit wordt met borden aangegeven.
Vejen Å
Het traject aan de zuidkant vanaf de
hoofdweg E20 (Kolding-Esbjerg) en
stroomopwaarts naar de waterzuiveringsinstallatie.

Te vangen vissoorten:
Regenboogforel, paling, vlagzalm, zeeforel en beekforel
Routebeschrijving
Neem de snelweg E20 richting Esbjerg.
In Vejen slaat u rechts af, de weg volgen
naar Gamst Vestemark, waar de rivier
vlakbij ligt. Een andere mogelijkheid is
om op de E20 ca. drie km verder te rijden en vervolgens rechts af te slaan,
richting Gesten. Ca. 300 m verderop
kruist de weg de rivier.
Feiten

Dagkaarten:
Hieronder volgende de locaties waar u
dagkaarten voor de Kongeå en jaarkaarten voor de Vejen Å kunt kopen.
NB: Vergeet niet een vangstrapport af te
geven, te deponeren in de daarvoor opgestelde brievenbussen.
Verkooppunten kaarten:
Svends Kiosk, Nørregade 62,
6600 Vejen
tel. +45 75 36 14 08
Den Lille Cafe,
Kongeåvej 76, 6600 Vejen
tel. +45 75 36 61 22
Foldingbro Camping,
Kongeåvej 1, 6650 Brørup
tel. +45 75 38 10 78

Sneum å

- de onbekende rivier waar grote
vissen te vangen zijn
Sneum å klinkt in de oren van de sportvisser misschien niet zo interessant als
Ribe Å,Varde Å en Kongå. Maar vergis u
niet: Hier worden elk jaar een flink aantal grote zalmen en zeeforellen gevangen. Hier volgt een beschrijving van de
vismogelijkheden langs de riviertrajecten.
Sneum å vanaf de brug bij hoofdweg 1
bij Endrup naar de zee.
Sneum å biedt een goede forelvisserij.
Bovendien biedt het laatste traject mogelijkheden voor hengelen en het op
paling vissen. Beide waterlopen worden
onderhouden aan de hand van het uitzetten van vis.
Wetenswaardigheden:
Sneum å is goed te bereiken via de provinciale weg vanaf Endrup en Bramming
en bij Albæk bro, Sneum kirke en Darum bro.
Via particuliere tuinen en parken (landgoed Endrupholm Gods) rijden is verboden.
Geldende regels:
Zalm: U mag per seizoen één gevangen
zalm uit het viswater van de sportvisserijvereniging Sydvestjysk Sportfiskeriforening mee naar huis nemen. Op zalm
mag worden niet gevist in de periode
van 1 oktober - 31 maart. De bescherming kan eerder in werking treden, als
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het quotum is bereikt. Blijf op de hoogte door middel van de website van de
vereniging.
Zeeforel: drie per dag.
Vlagzalm: volledig beschermd.
Beekforel:
één per dag.
Beekforel:
40 cm
Voorn:
20 cm
Visrechten
Sportvisserijvereniging Sydvestjysk
Sportfiskeriforening heeft de visrechten
voor het grootste deel van de Sneum å.
Door een dag-, weekend- of weekkaart
te kopen kan er in Sneum å gevist worden, dat wil zeggen vanaf de oude
hoofdweg 1 bij Endrup tot de uitmonding van de rivier in de Waddenzee.
In Sneum å kunnen vissoorten zoal
zalm, zeeforel, vlagzalm, beekforel en regenboogforel gevangen worden. Bovendien biedt het laatste stuk mogelijkheden voor hengelen en het op paling vissen. Vissen met aasvis is niet toegestaan.
Holsted å
Holsted å loopt van Gørding kirkebro
tot de uitmonding van de rivier in de
Sneum å. Op het traject ten noorden
van Gørding kan er slechts aan de
noordzijde van de rivier gevist worden.
Door het kopen van een dag- of weekkaart kan er in Holsted å gevist worden,
dat wil zeggen vanaf Gørding kirkebro
tot de uitmonding van de rivier in de
Sneum å.
In de Holsted å kunnen vissoorten zoal
zalm, zeeforel, beekforel, vlagzalm en regenboogforel gevangen worden.Vissen
met aasvis is niet toegestaan.
Wetenswaardigheden:
Holsted å is prima bereikbaar bij Hesselund bro en Terp bro en bij de golfclub Kaj Lykkes, waar parkeergelegenheid is.
Via particuliere tuinen en parken (landgoed Endrupholm Gods) rijden is verboden.
Geldende regels:
Op zalm mag worden niet gevist niet in
de periode van 1 oktober - 31 maart.
De bescherming kan eerder in werking
14
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treden, als het quotum is bereikt. Blijf
op de hoogte door middel van de website van de vereniging.
Vlagzalm: volledig beschermd.
Beekforel:
40 cm
Voorn:
20 cm

Feiten

Hier kunt uook
lidmaatschapskaarten kopen:
MacNab Jagt & Fiskeri
Borgergade 54, 6700 Esbjerg
Tel.: +45 75 45 43 17
MacNab Jagt & Fiskeri
Borgergade 54, 6700 Esbjerg
Tel.: +45 75 45 43 17
Fiskernes Indkøbsforening
Havdigevej 36, 6700 Esbjerg
Tel.: +45 75 45 12 88
Foldingbro Camping
Kongeåvej 1, 6650 Brørup
Tel.: +45 75 38 10 78
Kongeåkroen
Kongeåvej, 6650 Brørup
Tel.: +45 75 38 10 39
Kongeå Camping
Bækvej 39, Villebøl, 6760 Ribe
Tel.: +45 75 43 71 04
Knæk & Bræk
Mellemdammen 23, 6760 Ribe
Tel.: +45 75 42 57 00
Ribe Turistbureau
Torvet 3, 6760 Ribe
Tel.: +45 75 42 15 00
Guldbageren i Bramming
Storegade 36, 6740 Bramming
Tel.: +45 75 17 31 88
Darum Camping
Alsædvej 24, Darum,
6740 Bramming
Tel.: +45 75 17 91 16
Gredstedbro Hotel
Vestergade 2, 6771 Gredstedbro
Tel.: +45 75 43 10 88
www.dagkort.dk
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Info
Sportvisserijvereniging
Sydvestjysk Sportfiskeriforening (SSF)
De vereniging beschikt over ca. 120 km
viswater van doorgaans hoge kwaliteit.
Ongeacht of u hengelaar of vliegvisser
bent zult u uw ideale viswater vinden.
Denk eraan dat het voor leden van de SSF
en vissers die een kaart hebben gekocht,
verboden is om in de wateren van de SSF
aan de in de rivier geplaatste fuiken te komen, aangezien dit andermans eigendom
is.
Als u van mening bent dat de fuiken illegaal zijn geplaatst, wordt u verzocht contact om te nemen met de Visserijcontrole
in Esbjerg,
telefoonnummer: + 45 75 12 20 55.

Karlsgåde Sø
Door een dag- of jaarkaart te kopen kan
er in het meer en in Ansager Kanal, vanaf
ca. een km stroomafwaarts van de plaats
Ansager tot de samenloop met Holme
kanal, gevist worden. In Holme kanal kan
er vanaf ca. een km stroomafwaarts van

de plaats Hostrup tot de uitmonding in
Karlsgårde Sø gevist worden.
Men kan er zalm, zeeforel, beek- en regenboogforel, snoek, karper, brasem en
voorn vangen.
Geldende regels:
Er geldt een vangstbeperking van drie
vette vissen (zalm, zeeforel, beekforel
en vlagzalm) per dag en één snoek per
dag. Er mag dus per etmaal slechts één
in de Karlsgårde Sø gevangen snoek
mee naar huis worden genomen en deze snoek dient bovendien tussen de 50
en 75 cm lang te zijn. Dat betekent dat
alle snoeken van minder dan 50 cm en
meer dan 75 cm teruggezet dienen te
worden.
In Karlsgårde Sø is het toegestaan met
twee hengels te vissen, maar de ene
dient te worden gebruikt voor het vissen op aasvis.
Geldende regels voor het vissen met
een karperkaart:
•De karperkaart geldt alleen voor het
vissen in Karlsgårde Sø.

•De karperkaart geldt alleen voor het
vissen op niet-roofvissen.
•Eventueel gevangen snoeken, zalmen
en forellen dienen te worden teruggezet.
•De karper dient op de vangstplaats te
worden teruggezet.
•De karperkaart geeft het recht met
drie hengels te vissen.
•Het te water laten van stuitjes/stoppers vanuit een boot dient tot een
minimum te worden beperkt.
•Tijdens het vissen op karpers dient
een onthakingsmat te worden gebruikt.
•Zakken: Zakken mogen alleen ’s nachts
worden gebruikt.
•Slaaptenten en dergelijke mogen niet
worden opgezet als het overlast voor
anderen met zich meebrengt.
•Voorvoederen: Er mag maximaal één
kg per hengel per etmaal worden voorgevoederd.
•Er dient met achterlood te worden
gevist.
Als u een jaarkaart voor de waterlopen
van de de sportvisserijvereniging Syd-
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vestjysk Sportfiskeriforening heeft of
een jaarkaart voor Karlsgårde Sø, geldt
dit ook als karperkaart.
Gesloten periode:
Zalm en forel: 1 november - 1 april.
Vissen die onlangs hebben gepaaid (magere, naar zee trekkende vissen) zijn
volledig beschermd.
Voor het toevoerkanaal geldt dezelfde
gesloten periode als voor de andere
waterlopen, dat wil zeggen van 1 november tot en met 31 maart.
De gesloten periode voor het meer
loopt van 1 april tot en met 30 april.
Tot 50 meter aan weerszijden van de
zalmtrap bij de energiecentrale strekt
zich een beschermingszone uit en omvat tevens het afvoerkanaal van het
meer.
Karlsgårde Sø en de toevoerkanalen:
Er zijn uitstekende vangstmogelijkheden
vanaf de wal. Men kan er zalm, zeeforel,
beekforel, regenboogforel, snoek, baarskarper, brasem en voorn vangen.
Geldende regels:
Vangstbeperking: drie vette vissen en
een snoek per dag.
Vissen met aasvis: levend of dood aas of
delen hiervan (inclusief kuit):
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De aasvissen moeten in het meer zijn
gevangen of zeevissen zijn. Een eventueel overschot aan aasvis dat in het
meer is gevangen, dient te worden teruggezet bij het verlaten van de plek.
Het uitzetten van lijnen, netten en fuiken is niet toegestaan.Varen met behulp
van motor of zeil is verboden. Honden
zijn niet toegestaan.

Feiten

Jaar- en dagkaarten:
Tambours Have
Bredmosevej 21, Nordenskov 6800 Varde
Tel.: + 45 75 29 83 24
Dagli Brugsen
Vardevej , Sig 6800 Varde
Tel.: + 45 75 26 41 99
Knæk og bræk
Vestergade 7 · 6800 Varde
Tel.: + 45 75 22 50 88
Grindsted Å en Ansager Å:
Vanaf de samenloop van Grindsted Å en
Ansager Å is het over een afstand van ca.
een km stroomopwaarts in beide waterlopen toegestaan te vissen. Volg de borden.
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Varde Å

- misschien wel het beste viswater in Denemarken, waar je zalm
kunt vangen
Men is er nog steeds niet over uit of
Varde Å de beste plek voor het vangen van zalm in Denemarken is,
maar met meerdere vangsten tussen
de 15 en 20 kg maakt de rivier een
goede kans op deze titel.
Varde Å is een grote en voor Deense
begrippen diepe rivier. De rivier is ca.
100 km lang en is gemiddeld ca. twee
meter diep.Vanaf de bron van de rivier
tot de onbelemmerde uitmonding in de
Ho Bugt, kunt u een prachtige, gevarieerde natuur met een rijk dierenleven
beleven. De rivier bevat een grote populatie zalm en zeeforel, en de kans om
brasem, snoek, baars, vlagzalm, paling en
forel te vangen is ook redelijk groot.
De rivier was vroeger vervuild, en de
opstuwingen bij de vele viskwekerijen in
het watergebied zorgden voor behoorlijke belemmeringen voor de vrije doorgang van de vissen op weg naar de paai-
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plaatsen.Verder zijn veel van de natuurlijke bochten in de rivier rechtgetrokken om er gelijke trajecten van te maken, en veel van het water overgebracht naar kunstmatig aangelegde kanalen en meren om het water voor het
opwekken van elektriciteit te gebruiken.
Dit heeft voor grote schade voor met
name de trekkende vissen geleid.
Nu zijn de tijden weer gunstig voor Varde Å en de vele vissoorten in de rivier.
Het water is niet langer vervuild, en
veel van de rivierbochten worden nu
weer in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. Er is dus opnieuw een
vrije doorgang voor vissen zoals zalm,
zeeforel en houting gecreëerd. Hier
volgt een beschrijving van de vismogelijkheden langs de riviertrajecten en
zijrivieren.
Visrechten
Sportvisserijvereniging Varde heeft de
visrechten voor een groot deel van het
watergebied Varde Å. De rivier wordt
elk jaar door ca. 1200 dagkaarthouders
bezocht.
Als het u iets lijkt om een keer een
zeeforel of misschien wel een prachtige
jonge zalm te vangen, meld u dan aan bij
de vereniging of koop een dagkaart
voor 200 DKK (2010).Vergeet niet de
nationale visakte aan te schaffen alvorens met het vissen te beginnen.
Zoals andere riviergebieden heeft de
Varde Å ook veel zijrivieren. Een groot
deel daarvan is wat betreft visrechten in
handen van de Sportvisserijvereniging
Varde. Als u lid bent van deze sportvisserijvereniging kunt u ook op veel andere plekken dan in Varde Å vissen.

Info
Sportvisserijvereniging Varde
Sportfisker Forening (VSF)
Deze sportvisserijvereniging met meer
dan 700 leden vist al sinds 1926 in Varde Å
en heeft nog steeds de visrechten. De VSF
heeft in de loop der jaren veel gedaan
voor het verzorgen en onderhouden van de
rivier, zodat de rivier nu een van de beste
waterlopen in Denemarken is voor wat
betreft zalm en zeeforel. De hoge kwaliteit
is o.a. te danken aan het vele werk dat is
verricht voor het ondersteunen van de bestanden van de genetisch juiste zalm en
zeeforel in het riviergebied. Bovendien
worden veel inspanningen verricht voor
het herstel van de waterlopen en het aanleggen en verzorgen van paaiplaatsen.
Deze initiatieven hebben ervoor gezorgd
dat het rivierengebied Varde Å één van de
beste en meest gevarieerde viswateren
van Denemarken is.

Het traject Mølby-Eg
Het traject van rivierengebied Varde Å,
dat Mølby-Eg wordt genoemd, ligt een
stuk stroomopwaarts, in de buurt van
Grindsted. Het traject heeft zeer
schoon en helder water, en herbergt alle zoetwatervissoorten. Als het natuurherstel in Varde Å klaar is, verwacht
men dat juist het traject Mølby-Eg de
plaats zal zijn waar de zalm in de toekomst gaat paaien en dit er mede voor
zal zorgen dat de positie van Varde Å
als beste zalmrivier wordt gewaarborgd.
Als u van prachtige natuur en een snelstromende rivier met helder water
houdt, is een bezoek aan het traject
Mølby-Eg meer dan de moeite waard.
Vergeet vooral uw vlieghengel niet, als u
de spannende strijd wilt aangaan met
het grote bestand beekforellen en vlag-

zalmen, die hier op dit traject te vinden
zijn.
De dagkaarten van de sportvisserijvereniging Varde zijn op veel plaatselijke locaties en bij de Deense Sportvisserbond te koop.
Holme Å
Holme Å is een zijrivier van Varde Å,
maar het laatste stuk loopt door een
kunstmatig aangelegd kanaal en mondt
ten slotte uit in Karlsgårde Sø. Dit betekent dat de trekkende vissen zoals zalm,
zeeforel en houting moeilijk de vele opstuwingen in de waterloop kunnen passeren.
Gelukkig heeft Holme Å een groot en
sterk bestand beekforel en vlagzalm, die
u met de vlieg kunt uitdagen. Als u van
dit type visserij houdt, dan moet u absoluut een vistocht bij Holme Å maken,
waar bocht na bocht een ontelbaar aantal visplekken te ontdekken zijn. In Holme Å zet men beekforellen uit. Ook is
er een goede populatie regenboogforellen.
Visrechten
De visrechten met betrekking tot Holme Å omvatten het traject bij Tofterup
- let op de borden - tot aan de uitmonding van de rivier in het toevoerkanaal
van Karlsgårde Sø. De rivier is op meerdere manieren met de auto bereikbaar.
Parkeren is mogelijk bij de bruggen bij
respectievelijk Tofterup, Puglund, de
grindgroeve en Hostrup.Vissen is verboden bij de viskwekerijen en vistrappen. Enkele percelen vallen niet onder
de visrechten. Dit wordt met borden
aangegeven.
Dagkaarten kunnen bij de visserijvereni-
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ging Tofterup-Starup Fiskeriforening
worden gekocht.
Linding Å
Linding Å is een klein riviertje dat vanaf
het noorden naar Varde Å loopt. Deze
waterloop is niet echt groot, maar heeft
een sterke stroming en veel bochten.
Het riviertje ziet er nog precies zo uit
als in de ijstijd, en is nooit rechtgetrokken of enorm vervuild geraakt.
Linding Å is heel uniek en bevat bijna alle zoetwatervissoorten die Denemarken kent. Daarom wordt het waarschijnlijk geacht dat de Varde-zalm als
paaivis heeft kunnen overleven in Linding Å. Bezoek Linding Å en ervaar hoe
de rust en de onaangetaste natuur in
een hogere eenheid opgaan.
Het is niet toegestaan om in Linding Å
met levend aas te vissen. Dus u dient
uw lichte vliegvisgerei of kleine spinners
of wobblers te gebruiken.
Feiten

Dagkaarten:
Knæk og Bræk, Vestergade 7, 6800 Varde
Varde Turistinformation,
Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde
Hotel Arnbjerg
Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde
Roadhouse Cafeteria,
Østre Omfartsvej 21, 6800 Varde
Egebjerggaard
Vesterbækvej 42, Sig, 6800 Varde
Mac Nab
Borgergade 54, 6700 Esbjerg
Mac Nab
Trehøjevej 31, 7200 Grindsted
Knæk og Bræk
Kallesmærskvej 2, 6857 Blåvand
Lykkebjerg Bed & Breakfast,
Lykkebjergvej 13, Sig, 6800 Varde
Shell Service
Ribevej 27, 6800 Varde
Døgnkiosken Ansager
Torvet 11, 6823 Ansager
Agervig Bed and Breakfast
Agervigvej 39, Næsbjerg, 6800 Varde

18

Leden van de Deense Sportvisserbond
kunnen dagkaarten met 25 procent korting kopen als de kaart rechtstreeks via
het bondskantoor in Vingsted wordt gekocht.
Ansager Å
De Sportvisserijvereniging Varde is op 1
januari 2008 gefusioneerd met Sportvisserijvereniging Ansager en nam hiermee
de visrechten met betrekking tot Ansager Å over, dat wil zeggen het traject
vanaf de viskwekerij in Krogager tot de
samenloop met Grindsted Å.
Het traject biedt één van de beste
beekforel- en vlagzalmvisserijen in Denemarken, en bijna alle soorten zoetwatervissen zijn in deze prachtige en
schone waterloop vertegenwoordigd.
Ansager Å is bespaard gebleven van
menselijk ingrijpen, en loopt zoals hij dit
sinds de ijstijd heeft gedaan. De ene
bocht wordt door de andere afgewisseld in een prachtige natuur, waarin u
zich kunt begeven om volledig te ontspannen in een bijna onaangetast gebied.
Ten oosten van de plaats Ansager is het
traject zeer bevaarbaar en zeer geschikt
voor alle vormen van visserij. Daarintegen wordt het traject ten westen van
de plaats gekenmerkt door oude eikenbomen en zwarte elzen die bijna in de
rivier staan. Hier worden uw vissersvaardigheden echt op de proef gesteld,
maar het is alle moeite waard, en veel
vissers hebben in de loop der tijd veel
en grote vissen in de diepe geulen onder de bomen gevangen.
Men verwacht dat Ansager Å samen
met het zijriviertje Kærbæk Bæk één
van de grote paaigebieden voor zalm,
zeeforel en houting zal worden als het
natuurherstelproject is afgerond.
Feiten

Dagkaarten:
Knæk og Bræk, Vestergade 7, 6800 Varde
Varde Turistinformation,
Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde
Mac Nab, Trehøjevej 31, 7200 Grindsted
Døgnkiosken Ansager, Torvet 11,
6823 Ansager
Agervig Bed and Breakfast, Agervigvej 39,
Næsbjerg, 6800 Varde
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Meer- en moerasvisserij

- ware pareltjes voor de meervissers

In Zuid-Jutland en het zuidelijk deel van
Noord-Jutland vindt u ontelbare meertjes en moerassen die meervissers met
een voorkeur voor snoek, baars, snoekbaars en karper, perfecte mogelijkheden
bieden.
Dat de zoetwatervisserij in het gebied
tot de beste in Denemarken behoort
wordt bevestigd door het feit dat één
van de grootste snoeken in de afgelopen eeuwen in Scandinavië, de 150 cm
lange Grarup-snoek met een gewicht
van 26,5 kg, in 1929 in Grarup Sø in
Zuid-Jutland werd gevangen. Hij werd
aan de hand van een uitgezette vislijn
gevangen en met een jachtgeweer geschoten…
Meer- en moerasvisserij op snoek, baars
en snoekbaars wordt het grootste deel
van het jaar uitgeoefend, het voor- en
najaar vormen echter het hoogseizoen.
Er zijn vissen in een goede conditie bij
het riet, resten waterplanten, omgevallen bomen, waterlelies en de hoge delen in het meer, de zandbanken en hellingen.
Maar ondanks dat er tegenwoordig lange pauzes tussen de vangsten van reuze
snoeken van boven de 10 kg zitten, bieden Zuid-Jutland en het zuidelijk deel
van Noord-Jutland op een afwisselende
en charmante snoek-, baars- en snoekbaarsvisserij in de talrijke moerassen,
meren, afwateringskanalen en plassen in
het gebied.
Bind de strijd aan met de
niet-roofvissen
Zuid-Jutland en het zuidelijk deel van
Noord-Jutland worden door meerdere
vooraanstaande, Europese hengelaars
als één van de beste gebieden voor de
hengelsport in Europa beschouwd. Niet
alleen de kwaliteit van de visserij, maar
ook het aantal niet-roofvissen en hun
formaat behoren tot de ideale voorwaarden waar een hengelaar van
droomt. De meren Vestbirk-søerne en
Jels-søerne behoren tot de top wat betreft viswater.

Kaart van Zuidwest-Jutland
Pareltjes voor meer- en hengelvissers
De grootste meren zijn Bygholm Sø,
Vestbirk-søerne, Fårup Sø, Harte-Dons
Søerne, Jels Søerne,Vedbøl Sø, Haderslev Dam, Rudbøl sø en Nordborg Sø
Het gebied heeft daarnaast talrijke kleinere meren en moerassen, waarvan vele populaties roofvissen zoals snoek,
baars, snoekbaars of paling hebben.
Sommige meren bieden ook perfecte
mogelijkheden voor de karpervisserij.
Visrechten
Voor de meeste meren is een speciale
viskaart vereist. Daarnaast dient iedereen tussen den 18 en 65 jaar in het bezit te zijn van de verplichte visakte.
Een dagkaart kost doorgaans 30 tot 100
DKK, en kan worden verkregen bij de
in het gebied aanwezige toeristenbureaus, sportwinkels en bij bepaalde
campings en benzinestations. Denk
eraan dat u bij het kopen van een dagkaart een geldige, Deens visakte dient
te tonen.Vraag het lokale toeristenbureau om ze informatie over de mogelijkheden voor meer- en moerasvisserij
in het gebied hebben.
Goed om te weten is dat waterlopen in
privé-eigendom, ver weg van de drukke
gebieden, vaak spannende belevenissen
kunnen bieden, maar vraag altijd eerst
de eigenaar om toestemming om te
mogen vissen.

Feiten

Info

Spaar het watermilieu
Denk eraan dat voorvoederen - het strooien van lokvoer, het zogenaamde voorvoeder - in meerdere Deense wateren verboden is. Op bepaalde plaatsen is de toegestane hoeveelheid voorvoeder beperkt tot
0,5 kg per persoon per dag, vanwege het
watermilieu, dat men probeert te verbeteren door het zuiveren van het afvalwater.
Op andere plaatsen zijn beperkingen ingevoerd die een volledig verbod op voorvoederen inhouden. Vraag ter plaatse of op de
locaties waar viskaarten voor het betreffende viswater kunnen worden gekocht.

Sportvisserijverenigingen:
www.vidaa.dk
www.dmi.dk
www.ribesportsfisker.dk
www.ribe-vesteraa.dk
www.sydfisk.dk
www.sydvestjydsk.dk
www.sportsfiskeren.dk
Weerberichten: www.dmi.dk
www.varde-sportsfiskerforening.dk
www.sydvestjylland.com
www.vildmedlaks.dk

Kaart van Zuidwest-Jutland Vissen Spots
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Rømø Turistbureau
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Tel.: +45 7475 5130
E-mail: romo@romo.dk
www.romo.dk

Vejen Turistinformation
Rådhuspassagen 1, 6600 Vejen
Tel.: +45 7536 2696
E-mail: post@visitvejen.dk
www.visitvejen.dk

Ribe Turistbureau
Torvet 3, 6760 Ribe
Tel.: +45 7542 1500
E-mail: info@visitribe.dk
www.visitribe.dk

Tønder Turistbureau
Torvet 1, 6270 Tønder
Tel.: +45 7472 1220
E-mail: info@visittonder.dk
www.visittonder.dk

Fanø Turistbureau
Færgevej 1, 6720 Fanø
Tel.: +45 7026 4200
E-mail: info@visitfanoe.dk
www.visitfanoe.dk

Blåvandshuk Fyr Turistinformation
Fyrvej 106, 6857 Blåvand
Tel.: +45 7527 5411
E-mail: info@vardeet.dk
www.visitwestdenmark.com

Varde Turistinformation
Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde
Tel.: +457522 3222
www.visitwestdenmark.com
Henne Strand Turistinformation
Strandvejen 415A, 6854 Henne
Strand
Tel.: +45 7528 8670
E-mail: info@vardeet.dk
www.visitwestdenmark.com

Oksbøl Turistinformation
Industrivej 18, 6840 Oksbøl
Tel.: +45 7527 1800
E-mail: info@vardeet.dk
www.visitwestdenmark.com

www.sydvestjylland.com

Kiva Grafisk, Esbjerg
Okt. 2010

Esbjerg Turistbureau
Skolegade 33, 6700 Esbjerg
Tel.: +45 7512 5599
E-mail: esbjerg@visitesbjerg.dk
www.visitesbjerg.dk

