
Nyhedsbrevet udgives af Gelsåsammenslutningens bestyrelse og udsendes bl.a. til sammenslutningens 
foreninger. Nyhedsbrevet kan frit citeres med kildeangivelse. 
Bestyrelsen opfordrer foreningerne til at videreformidle nyhedsbrevet til foreningernes medlemmer. 

Gelsåsammenslutningen af 1976 

 

December 2019 

Så blev det december og det er tid til årets sidste nyhedsbrev. 

Vi er kommet i gang med nyt vandløbsprojekt i selve hovedløbet i år, processen med 

Haderslev Kommune blev lidt længere end beregnet. Kommunen havde et personale-skift 

midt i forløbet, som gjorde, at det trak lidt ud, og at vi måtte aflyse et arrangement med 

kommunen, Fiskeriforeningen for Gels Å, vores 2 frivillige hjælpere og bestyrelsen,  

hvor vi skulle fremlægge et nyt vandpleje-projekt ”Flere fisk og mere liv i Gels Å” 

Forslag til ombygning af to stenstyrt på en strækning lige op- og nedstrøms Toftlundvej, og 

senere er det ”Jomfruhullet” som vi skal se på, når disse 2 stryg er ændret. 

Strygene foreslås ændret således at de kan fungere som gyde- og yngel-opvækstområde 

for ørred, laks og andre arter tilknyttet stenede og grusede vandløb  

(stalling, flodlampret mv.), samt for at forbedre passagemuligheden generelt for en lang 

række arter af vandløbsfauna.  

Fordele ved omdanne disse stryg til mere naturlignende forhold er, at man: 

Genskaber passage for alle fiskearter og smådyr til gavn for hele vandsystemet 

Genskaber større og sammenhængende gyde- og opvækstområder for fisk og smådyr 

Genskaber bedre kontinuitet i vandsystemet mellem øvre og nedre Gels Å  

Faldet i de nuværende stryg bliver afviklet over en forholdsvis kort strækning, som er 

ugunstig for fisk. Ved at udligne faldet over en længere strækning kan man genskabe 

bedre passageforhold og større naturlig produktion af fisk. 

Faldet over grusstryg som er velegnet til gydning bør være ca. 2 ‰ i vandløb på størrelse 

med Gels Å. Længden på gydestrygene skal være afstemt med faldet på det enkelte stryg 

således, at det ombyggede stryg får en hældning på de anførte ca. 2 ‰. Fx kan 50 cm fald 

på stryget, være grundlag for at skabe 250 meters gydestryg med 2 ‰ fald. 

 

 



Nyhedsbrevet udgives af Gelsåsammenslutningens bestyrelse og udsendes bl.a. til sammenslutningens 
foreninger. Nyhedsbrevet kan frit citeres med kildeangivelse. 
Bestyrelsen opfordrer foreningerne til at videreformidle nyhedsbrevet til foreningernes medlemmer. 

Gelsåsammenslutningen af 1976 

 

Lige nu afventer vi Haderslev Kommunes tilbagemelding - dog forventer vi at kunne starte 

med det ene stryg til næste år.  

Vi mangler hjælp til vandplejen, er der nogen i jeres forening som vil hjælpe til og 

være en del af vandpleje gruppen? 

Det er ikke et krav at man skal bo lokalt, bare man har lyst og kan hjælpe til. Jo flere vi er, 

jo nemmere er det for os alle at løfte opgaverne. Det er vigtigt at vi vedligeholder vore 

vandløb, og ikke mindst er det vigtigt for vores laksekvote. Dette har før lagt under SU, 

men som noget nyt er det lagt ud i den nye vandplejegruppe - derfor har vi brug for jeres 

hjælp. 

Venligst del budskabet rundt i jeres forening og til dem som vil hjælpe til, kan man 

henvende sig til formanden på mail: allan@allank.dk eller telefonisk på 23 73 10 93 

 

Vi har i sommers været en tur langs åen, for at finde eventuelle nye parkeringspladser og 

har fundet 7 pladser. Vi arbejder på at få lavet en aftale med lodsejerne, så vi kan får disse 

som officielle parkeringspladser fremadrettet.  

På samme tur mødtes vi med nogle lodsejere, hvor vi blandt andet fik en mark, som vi 

måtte bruge til teltplads. Vi benyttede samtidig lejligheden til at tage nogle billeder af de 

mange shelters som vi kan bruge langs åen. Alle disse faciliteter kan ses på 

www.gelsaa.dk   

 

Og så bliver der fanget fisk i Gels Åen. 

I stedet for at forholde sig til hvad der blev fanget de seneste år, har jeg opstillet dette års 

fangster opdelt i fiskearter, hjemtaget, genudsat og hvad de er fanget på i en tabel 

nedenfor.  
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Laks over 75 cm 

 

Genudsat 8 

Hjemtaget 10 

i alt  18 
 

Fanget på følgende agn. 

spin 4 

orm 3 

blink 4 

flue 5 

wobler 2 
 

 

Laks på 75 cm eller derunder 

 

Genudsat 9 

Hjemtaget 2 

i alt 11 

 

 

 

Fanget på følgende agn. 

Spin 6 

orm 0 

blink 1 

flue 3 

wobler 1 
 

  

Havørred hjemtaget  

 

Hanfisk 22 

Hunfisk 20 

Ved ikke 1 

i alt 43 
 

Fanget på følgende agn. 

Spin 15 

orm 1 

blink 4 

flue 12 

wobler 11 
 

 

Havørred genudsat  

 

Hanfisk 14 

Hunfisk 18 

Ved ikke 10 

i alt 42 
 

 

Fanget på følgende agn. 

spin 10 

orm 5 

blink 4 

flue 21 

wobler 2 
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Bækørred hjemtaget 

 

Hanfisk 1 

Hunfisk 0 

Ved ikke 1 

i alt 2 
 

Fanget på følgende agn. 

spin 0 

orm 1 

blink 0 

flue 0 

wobler 1 
 

 

Bækørred genudsat 

 

Hanfisk 1 

Hunfisk 3 

Ved ikke 35 

i alt 39 
 

 

Fanget på følgende agn. 

spin 14 

orm 12 

blink 3 

flue 9 

wobler 1 
 

 

På bestyrelsens vegne, vil jeg ønsker jer alle et godt nytår og knæk og bræk i 2020 

 

Med venlig hilsen 

Allan Kjærgaard 

Formand 
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