Status for stallingen og ørred i Kongeåen 2014
Siden starten af 2000 har stalling bestanden måske været på tilbagegang i Kongeåen. Først gik
snakken ved åen blandt lystfiskere der påstod der var en tilbagegang i deres fangster og antallet af
stallinger de så i åen (ringende fisk). Dette afspejledes også i fangstindberetningerne.
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El-fiskeri i Vejen Å og Kongeåen’s hovedløb 2006
I 2006 besluttede Ribe Amt at undersøge påstanden om tilbagegang i stallingbestanden. Der blev elfisket i Vejen Å og dele af Kongeåen’s hovedløb. Resultaterne fra el-fiskeri i september 2006
understøtter påstanden om en mulig tilbagegang.
I Vejen Å blev der el-fisket fra Gesten vej, nedstrøms Vejen Lille Vandmølle Dambrug, til den lille
bro nedstrøms udløbet af Vejen bæk ca. 2.5 km.. Der blev fanget 30 stallinger mellem 19 og 43 cm.
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Længde

Længde fordeling Vejen Å 2006
I Kongeåen blev der fisket fra Skodborghus broen til Halmstakken ca. 6 km. Der blev fanget 15
stallinger mellem 10 og 43 cm.

Stalling 2009-2010
I forbindelse med en fangst-genfangst bestands undersøgelse for laks og havørred i 2009/2010 blev
der også registreret stalling. Undersøgelsen var udført af Vejen og Omegnens Sportsfiskerforening
(VOSF) og Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (SSF).
I nov. 2009, på strækning fra Skodborghus til Foldingbro, blev der registreret 83 stallinger, både
yngel og ældre fisk (VOSF).
På strækning fra Nielsby Dambrug til Plougstrup (Kongebroen), blev der registreret 217 stallinger,
både yngel og ældre (SSF).
På strækning fra Jedsted Mølle Dambrug til hav slusen blev der registreret 37 stallinger (SSF).
I feb. og marts 2010 blev der registreret kun meget få stalling, 8 ældre og 2 yngel på flere del
strækningen mellem Frihedsbro og BID 1 (VOSF og SSF).
El-fiskeri maj 2010
Under el-fiskeri efter stalling i Kongeåens hovedløb i maj 2010 blev der fanget 1 ældre stalling på
en 1.1 km. strækning umiddelbart opstrøms Frihedsbroen (VOSF).
El-fiskeri stalling, Vejen Å (Kongeå) 2013
I juli 2013, blev strækningen fra Gestenvej (Vejen) til Esbjerg hovedvej (udmålt til 3,9 km) befisket
med det formål at undersøge om der stadig findes stallinger på denne strækning, hvor der før har
været rigtigt mange fisk. Hele strækningen fremstår som et fint naturvandløb med frisk strøm og
fint, klart vand. Eneste opstemning nedstrøms er Jedsted Mølle dambrug 50 km nedstrøms. Det
vurderes at effektiviteten for større fisk var høj (> 50 %), medens den var lav for yngel, grundet
metoden og de mange vandplanter.

Stalling fra Vejen Å juli 2013
Strækning: Gestenvej til gl. jernbanebro (1,3 km). Fanget: 4 stalling (2+).
Gl. jernbanebro til lille bro ved ejendom (1,5 km): 0 stalling og Lille bro til Koldingvej (1,15 km): 1
stalling (2+, se foto).

El-fiskeri stalling, Kongeåen 2014
Der blev el-fisket efter stalling i stor dele af Kongeåens hovedløb, ca. 20 km. i november 2014.
Resultatet blev:
197 stk. registrerede fra Halmstakken og til ovenfor ”Nielsby Dambrug stemmeværk” ca.11.5 km.
Knagemølle til Skodborghus: 42 stk. ca. 2.5 km. Indfanget og målt.
Skodborghus til Frihedsbro: 48 stk. ca. 2.5 km. Indfanget og målt.
Frihedsbro til Halmstakken: 73 stk. ca. 3.5 km. Indfanget og målt.
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Længde fordeling af 163 stalling, fra Kongeåen november 2014
Som det fremgår, var der relativt mange stallinger og det positive var også at der var fisk fordelt på
hele det lange stræk, samt at der var flere aldersgrupper repræsenteret. Som det fremgår ovenfor
var de fleste fisk fra 1-års gruppen (23-33 cm), men der var også ældre fisk og hele 7 var over 40
cm. Gruppen af 0+ (årets yngel) er formentlig noget underrepræsenteret fordi de meget små fisk er
ret vanskelige at fange under el-fiskeri fra båd. Der er relative mange fisk der vil indgår i gydning i
foråret 2015, så bestanden vil vokse hvis gydning lykkedes.

Stalling fra Kongeå nov. 2014

Ørred bestand i Kongeåens hovedløb
Det senere år er der kommet rygte frem om at den stationære ørred bestand i Kongeåen er mindre
end tidligere.
I 2009/2010 i forbindelse med den tidligere nævnte fangst-genfangst bestands undersøgelse for laks
og havørred blev der også registrerede ørred.
På strækning fra Skodborghus til Foldingbro, blev der registrerede i nov. 2009, 11 ørred (VOSF).
På strækning fra Nielsby Dambrug til Plougstrup (Kongebroen), blev der registrerede i nov. 2009, 3
ørred (SSF).
På strækning fra Jedsted Mølle Dambrug til hav slusen blev der registrerede i nov. 2009, 8 ørred
(SSF).
På strækning fra Frihedsbro til Foldingbro blev der registrerede i marts 2010, 1 stk. ørred (VOSF).
I maj 2010 blev der registrerede 10 større ørred på 1.1 km strækning opstrøms Frihedsbroen
(VOSF).
I november 2014 blev der el-fisket efter ørred >25cm. i Kongeåen fra Knagemølle og nedstrøms til
lige ovenfor ”Nielsby Dambrug stemmeværk” ca. 20 km. Der blev registrerede 105 stk. ørred
>25cm.
Som det fremgår, er der en stigning i antallet af registrerede ørreder i 2014.

LAKS OG HAVØRRED
Ved el fiskeri nov. 2009 fra Skodborghus til Foldingbro (ca. 11 km.) blev der registrerede:
LAKS:

15

HAVØRRED:

32

Ved el fiskeri nov. 2014 fra Knagemølle til Nielsby Gård Dambrug (ca. 20 km.) blev der
registrerede:
LAKS:

17

HAVØRRED:

74

Antallet af registreret havørred og laks pr. km. er på sammen niveau i 2009 og 2014.
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