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 HUL  IGENNEM !!! - Så kan I godt finde laksegrejerne frem !!!      

Efter mange års venten er der nu 

fri passage for vandrefisk til – i 

hvert fald den nederste tredjedel 

af – sammenslutningens fiskevand. 

Sidst i marts blev den sidste 

barriere ved Gelsbro Dambrug 

brudt ned, og Gels Å kunne 

herefter flyde frit forbi i et nyt ca 

400 m langt nyt omløbstryg. 

Tilbage står engvandingsanlæget 

ved Kaastrup Enge, men det 

forsvinder til efterår i år – eller nok 

mere sandsynligt – til forår 2014. 

 

Laksekvotefordeling 2013 

Af en total laksekvote på 110 laks 

kan vi i Gelsåsammenslutningen 

fiske op til 56 laks; men det er og bliver kun ren teori! Af de 56 laks er der nemlig kun 15, som ingen kan tage fra os. 

Samarbejdsudvalget (SU) har lagt 82 laks (35 store* og 47 små) i en fri kvote, som alle fisker på, og fordelt resten i faste 

kvoter, som så er det enkelte SU-medlems private kvote. Ikke alle SU-medlemmer har en fast kvote, men vi har, og den er 

på 15 laks (7 store og 8 små). 

Et SU-medlem må fange op til halvdelen af den samlede fri kvote eller indtil den fri kvote er opbrugt + sin evt. egen faste 

kvote. Der fiskes først på fri kvote, dernæst på evt. egen fast kvote. Herefter har SU-medlemmet laksestop. 

Det er vel overflødigt at tilføje, at dette er vedtaget under protest fra Gelsåsammenslutningen og imod vores stemmer. 

(For at undgå enhver misforståelse bemærkes, at et SU-medlem er en hel forening eller for vort vedkommende alle 

Gelsåsammenslutningens medlemmer under et.) 

 Fiskeregler kan hentes fra www.gelsaa.dk. Se også vedhæftede skema fra SU. 

*store = over 75 cm, små = t.o.m. 75 cm 

 

 Ny hjemmeside, nyhedsbreve og billedalbum 

Sammenslutningen har fået en ny hjemmeside, dvs. den hedder stadig www.gelsaa.dk, men der ligger ”en helt ny motor” 

bag siden. Siden er testet på seneste version af Internet Explorer, Firefox, Crome og Safari, og alle funktioner virker ens på 

både PC, Mac, iPad, iPhone og smartphones. Nyhedsbreve er tilgængelige på den offentlige del af siden, hvor der også er et 

billedalbum, som vi gerne opdaterer med billeder m.m. fra jeres fangster. Send billeder m.m. til mail@gelsaa.dk 

Der er også en lukket del, hvor vedtægter, referater m.m. er tilgængeligt. Alle foreningsformænd har fået en kode tilsendt. 



Laksekvote 2013, antal 115 stk. laks. (110 stk. laks fordelt i kvoten) 
Fri laksekvote 82 stk. laks, restkvote 28 stk. laks. 
Fri laksekvote 82stk laks: Alle foreninger fisker på den frie laksekvote, 47 laks på 75cm eller der under og 35 laks over 
75cm. En forening må maksimalt hjemtage 50 pct. af den frie kvote = (41 laks). 
Foreninger der er uden restkvote, har fiskestop når den frie kvote er opfisket eller foreningen har hjemtaget 50 pct. af 
den frie kvote.  
Foreninger med restkvote fisker på restkvoten, når den frie kvote er opfisket. 
Eksempel: Er laks over 75 cm opfisket i den frie laksekvote, fiskes der med det samme på restkvoten i den forening eller 
sammenslutning, den pågældende fisker er medlem af, det samme gør sig gældende for laks på 75cm eller der under. 
Når restkvoten for den pågældende forening, som fiskeren er medlem af, er opfisket, er der fiskestop for laksefiskeri. 
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Genudsat 
 

Konsortiet Ribe Vester Å 41 0 0 0     0 

Ribe Sportsfiskerforening 41 0 0 0     0 

The Big Five 41 0 0 0     0 

Claus Julius Blomgreen 41 0 0 0     0 

Laks fanget udenfor kvote område 41 0 0 0     0 

     
Rest 
kvote 

 Kvote  Kvote   

Nørre Å Konsortiet 41 0 0 0 1 0 Valgfri  valgfri 0 0 

Svend Brodersen (Gram Slot) 41 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 

Gels Å Sammenslutningen af 
1976 

41 0 0 0 15 0 8 0 7 0 0 

Sønderjysk Sportsfiskerforening 41 0 0 0 8 0 5 0 3 0 0 

Nørre Å (Frede Bojsen) 41 0 0 0 1 0 Valgfri 0 Valgfri 0 0 

Jels Fiskeriforening 41 0 0 0 1 0 Valgfri 0 Valgfri 0 0 

I alt 0 0 0 

 

 


