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Formandens beretning
Medlemmerne i sportsfiskerforeningen Vidå kan her ved årets generalforsamling se tilbage på et i
flere henseender rigtigt godt år. God vandstand ved premieren, en fugtig sommer og rigelig nedbør i
efteråret sikrede gode fangster gennem hele fiskesæsonen. På premieredagen blev der dog kun
fanget nogle enkelte laks, men i de følgende uger kom der gang i fangsterne, og allerede efter en
måneds forløb var den ”store” kvote på 30 laks opfisket (laks over 75 cm). Gennemsnitsvægten på de hjemtagne fisk lå på knap 8 kg, hvilket er meget tilfredsstillende især i betragtning af,
at den største registrerede laks i 2016 blot vejede 7,5 kg.
Den ”lille” kvote (laks på højst 75 cm) blev ikke opfisket, idet der er registreret 12 hjemtagne fisk
ud af en kvote på 35 stk. I alt blev der i Vidåens vande i 2017 fanget 144 laks, hvoraf 104 er
genudsat. De tilsvarende tal for 2016 er 39/91, i alt 130 stk.
Siden laksekvoterne blev indført, har laksefangsterne været konstant stigende, og meget tyder på, at
denne gode udvikling vil fortsætte. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at de mange laks i
åerne ikke kommer af sig selv. Foreningens vandplejeudvalg udsætter hvert år sammen med
frivillige hjælpere et stort antal laks (og havørreder). De udsatte laks stammer fra Dansk laksecenter i Skjern (DCV). Disse fisk er hidtil blevet betalt af foreningens egen lomme, men fra og med
indeværende år er ”Vidå” kommet med i laksehandlingsplanerne, hvilket betyder, at vi ikke mere
selv skal betale for de udsatte laks, og dette vil selvfølgelig have en positiv indflydelse på foreningens økonomi.
De gode laksefangster har haft en positiv indflydelse på foreningens medlemstal. I 2017 er mange
nye medlemmer kommet til både nord og syd for grænsen, og her kort før sæsonstart har foreningen
tæt på 400 medlemmer, hvilket er en klar fremgang i forhold til 2016.
Årets største registrerede laks vejede 11,5 kg. Denne fisk er fanget i april af en dagkortfisker og
tæller derfor ikke med i årskonkurrencen, som kun er for medlemmer.
Præmierne for årets to største indvejede laks tilfalder to af foreningens mangeårige medlemmer,
nemlig Hans Jørgen Koch og Knud Knudsen med flotte blanklaks på henholdsvis 10,5 og 10,4 kg. I
øvrigt blev der i løbet af sæsonen fanget/genudsat en hel del laks på omkring 100 cm (9-10 kg) med
Christoph Schoofs genudsatte storlaks på omkring 120 cm som den klart største.
Havørredfangsterne ligger stadig på et lavt, men stabilt niveau. I 2017 blev der fanget 37 havørreder, hvoraf 7 blev genudsat. Dette antal er nøjagtig det samme som i 2016. Årets største havørred
vejede 7,5 kg og er fanget i starten af sæsonen af Hans Christiansen, som også er et af foreningens
”garvede” medlemmer. Andenpræmien går til Nead Dedusic med en ørred på 3,0 kg.
Fangststatistikkerne afslører dog, at der er fanget/genudsat adskillige havørreder over 3 kg, men
disse fisk er ikke registreret/indvejet hos foreningens officielle indvejere. Bestyrelsen har i den
forbindelse diskuteret, om catch and release med billeddokumentation skulle indføres ved årskonkurrencen, men indtil videre tillades dette kun ved de årlige fiskekonkurrencer. Hvis man vil deltage
i årskonkurrencen, kræver det, at man er medlem af foreningen, samt at fisken er officielt indvejet.
Vidåen med tilløb er Danmarks artsrigeste fiskevand med næsten 30 fiskearter repræsenteret.
Åsystemet rummer mange arter af fredfisk, men også rovfisk i grov kaliber, specielt i
Magisterkogen, hvor der hvert år fanges gedder og sandart i størrelsen 5-10 kg. Årets største indvejede gedde hos seniorerne vejede dog ”blot” 4,1 kg og er fanget af Per Iwersen, som dermed
vinder gedde/sandartklassen. Foreningen/bestyrelsen er dog vidende om, at betydeligt større gedder
er fanget og genudsat af bådfiskere i Magisterkogen.
Kun en juniorfisk blev indvejet i 2017. Det var til gengæld en flot gedde på 99 cm og 6,1 kg, som
blev fanget i maj måned af Jonas Borum.

Foreningens fiskekonkurrence d. 7. maj var begunstiget af flot solskinsvejr og passende vandstand.
Den store laksekvote var endnu åben på dette tidspunkt, men trods ihærdige anstrengelser lykkedes
det ikke at få en af de store blankfisk på krogen. Gunnar Matthiesen fangede to flotte bækørreder,
og to pæne gedder blev også registreret, men ingen laks eller havørreder.
Septemberkonkurrencen havde blot 12 deltagere , som havde betalt startgebyret på 50 kr. To mindre
laks (genudsat) samt 4 havørreder blev resultatet, og Nead Dedusic vandt 1. præmien for sin
havørred på 3,0 kg.
I løbet af året er der afviklet 4 juniorarrangementer. Juniorturen til Lovtrup sø d. 1. april havde
deltagelse af 17 juniorer, heraf 9 fra Bredstedt syd for grænsen. Trods fint fiskevejr og ihærdigt
fiskeri kom kun 4 ørreder på land, hvilket nok skyldtes, at der dagen før havde været fiskekonkurrence i søen. De tilbageværende fisk var stressede og vanskelige at få i tale.
Ved åben-å-dagen d. 25. maj ved Fugleøen var der ca. 25 deltagere. Lidt færre end normalt hvilket
sikkert skyldtes, at der samme dag var konfirmation i byen. En del mindre gedder og aborrer blev
fanget, og alle deltagere, store og små, havde en god dag i naturen.
I samarbejde med bådklubben Vidå blev der afviklet to juniorarrangementer ved Lægan henholdsvis i maj og september. Juniordagen i maj blev en succes med fint vejr, 12 deltagere og gode
fangster, idet gedder på 99 cm, 90 cm og 82 cm kom op af Magisterkogens vande. Jonas Borums
gedde på 6,1 kg blev dagens største fisk.
Det tilsvarende arrangement i september druknede i vand. I dagene forinden havde det regnet
kraftigt, og hele bådehavnen var oversvømmet. Det lykkedes dog med en del besvær at komme ud
at sejle med godt en halv snes håbefulde juniorer, men højvande og uklart vand resulterede i nul
fisk. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til bådklubbens medlemmer, der beredvilligt
stiller både og mandskab til rådighed ved disse arrangementer.
Vidåsystemet er et stort og komplekst åsystem, hvor der som regel er god plads langs åbredderne.
Fisketrykket er ikke ret stort, og et større antal fiskere ville uden tvivl resultere i større fangster.
Elfiskeriet afslører hvert år en god bestand af laks og også en del havørreder, især i Arnåen, som er
Vidåens vigtigste opdræts- og gydevandløb.
En ”dark horse” i spillet om fiskebestanden er den støt voksende bestand af sæler i Vadehavet.
Sælerne tager deres part af fiskebestanden især uden for Højer sluse, men også i Vidåens nedre løb
er der iagttaget sæler med jævne mellemrum.
En anden trussel er det store antal skarver. I hårde vintre er der især i vidåsystemets øvre dele
iagttaget flokke af jagende skarver, og dette er især gået ud over stallingbestanden, som dog nu er
ved at komme på fode igen.
For to år siden bebudede jeg min afsked som formand, og tiden er nu kommet til, at jeg efter 26 år
på denne post overdrager den til en anden og yngre person. Dette kan jeg gøre med ro i sindet.
Foreningen er i god gænge. De gode laksefangster og det stigende medlemstal har en positiv
indflydelse på foreningens økonomi. Fremtiden ser lys ud, og både medlemmer og fisketurister har i
vidåsystemet gode muligheder for en god oplevelse med fiskestangen.
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