
Arrangement 1. april 2010 
 

VSF holder traditionen i hævd og markerer sæsonstar ten ved åen.  
 

Mød op ved klubhuset ved Knabberup torsdag d. 1. april, hvor der fra kl. 8.00 til 9.00 serveres gratis 
kaffe og rundstykker. 
Fra kl. 11.30 til 12.30 er der mulighed for at købe gule ærter med flæsk, pølser og brød, samt øl, 
vand og kaffe. 
    
Såfremt du ønsker at spise gule ærter, skal du ringe til Arne Rasmussen på 20 63 35 18 senest 
mandag d. 29. marts kl. 12.00, eller sende en e-mail med din tilmelding til arne@vsf-vejle.dk 
     
Bemærk: Arrangementet fra kl. 11.30 til 12.30 gennemføres kun, hvis der er et rimeligt antal tilmeld-
te. 
  
Vel mødt! 
VSF Arrangementsudvalget 

Salg af dag– og gæstekort 
Salg af dag- og gæstekort vil fremover ske via vores hjemmeside, hvor det vil 
blive muligt at købe og betale kort med Dankort og andre godkendte kreditkort. 
I skrivende stund arbejdes der på færdiggørelsen af kortsalget, herunder pris-
fastsættelser, zone-inddelinger m.m. 
Det forventes at kortsalget er klar til brug inden 1. april, men kan forsin-
kes kortvarigt, da en række juridiske krav til salgsmodulet skal godkendes hos 
eksterne parter, bl.a. PBS, som varetager den faktiske transaktion ved køb af 
kort. 
Følg venligst med på hjemmesiden, hvor det offentliggøres når salget åb-
nes. Hvis projektet forsinkes, vil vi på hjemmesiden orientere om, hvordan man 
forholder sig, hvis man ønsker at købe et dag- eller gæstekort.   

Husk !! 1. april arrangement i klubhuset 

Medlemsinfo 2010 15. Årgang 



Bestyrelsen  

Formand   
Niels Risak 75 87 24 24 
Skovstien 3  
7300 Jelling  
 
Næstformand   
Anders Chr. Rasmussen 75 88 05 50 
Engbakken 11  
7100 Vejle 
 
Kasserer 
Leo Mikkelsen 20 78 88 95 
Ny Grejsdalsvej 18.C    
7100 Vejle 
 
Sekretær  
Henrik Hauge Jacobsen  75 83 33 34  
Iver Jarls Vej 34 40 13 93 95 
7100 Vejle   
 
Formand Lodsejerudvalg 
Arne Rasmussen 75 82 71 81 
Niels Skovsvej 50     20 63 35 18 
7100 Vejle 
    

Formand IT & Redaktionsudvalg  

Ole Damsgaard 28 18 77 33 
Grejsdalsvej 88  
7100 Vejle  
 
Formand Arrangementsudvalg  

Thomas Holstein Bech 22 56 19 99 
Banevang 22   
7100 Vejle  
  
Formand Åudvalg  
Brian Petrowski 75 72 19 24 
Silkehalevej 3 22 13 32 43 
7100 Vejle  
 
Formand Opsynet  

Henrik Bach 20 56 77 07 
Højenvej 2, Nr. Vilstrup  
7100 Vejle  
 
Formand  Sponserudvalg  
Thomas Holst  20 13 93 20 
Smalle Jerlevvej 4, Jerlev   
7100 Vejle  
  
Tom Jensen 75 82 74 87 
Gl. landevej 30 20 20 21 95 
7100 Vejle   
  
 
  

 Forretningsudvalg 
Niels Risak 75 87 24 24 
Skovstien 3  
7300 Jelling 
  
Anders Chr. Rasmussen 75 88 05 50 
Engbakken 11 
7100 Vejle 
 
Henrik Hauge Jacobsen  75 83 33 34  
Iver Jarls Vej 34 40 13 93 95 
7100 Vejle 
 
Ole Damsgaard 28 18 77 33 
Grejsdalsvej 88  
7100 Vejle 
 

Fiskeriopsynet 
Formand   
Henrik Bach   20 56 77 07 
Højenvej 2, Nr. Vilstrup  
7100 Vejle 
 
Flemming Maack 75 86 57 52 
Kærbøllingvej 110 40 26 57 52 
7182 Bredsten 
 
Brian Andersen  75 68 18 18 
Neder Bjerrevej 11 20 66 18 18 
8783 Hornsyld 
 
Knud Jørgensen 75 89 14 96 
N. C. Hüttelsvej 6 
8722 Hedensted  
 
Per Andersen 75 82 20 90 
Ribe Landevej 380, Nr. Vilstrup 29 36 54 41 
7100 Vejle 20 34 25 67 
 
Per Palm 75 81 66 12 
Runeager 12 23 96 66 12 
7120 Vejle Ø  
 
Henrik Skøtt 60 45 54 15 
Skjoldborgvej 37 
7000 Fredericia 
 
Steen Ziegler 26 13 95 35 
Vardevej 76 C 
7100 Vejle  
 
Kent Gude  40 59 93 94 
Sandagervej 31, Nr. Vilstrup 22 22 69 71 
7100 Vejle 
 
Kim Palm  22 74 18 97 
Nørremarksvej 21 
7100 Vejle 
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Henrik Kjeldsen 75 87 21 90 
Bakkedraget 27 25 50 22 23 
7300 Jelling 
 
Kim Bentzen 74 55 31 11 
Beate Becks vej 24 
6000 Kolding 
 
Allan Skovsgaard  43 39 61 12 
Sleldeparken 18, Skibet  20 27 66 33  
7100 Vejle 
 

Bestyrelsen, 
Juniorafdelingen 

Formand 
Martin Skovsgaard 22 71 78 20 
Sleldeparken 18   
7100 Vejle 
 
Næstformand: 
Rasmus Kjeldsen  28 14 72 48 
Bakkedraget 27 
7300 Jelling 
 
Jakob Hougaard  75 83 80 15 
Iver jarlsvej 28   28 26 82 71 
7100 Vejle 
 
Suppleanter: 
Mathias Rieper Andersen   
 
 

Klub 60+ 
Formand   
Kurt Jørgensen 75 81 44 01 
Tagesvej 10 
7120 Vejle Ø 
 
Knud Jørgensen 75 89 14 96 
N. C. Hüttelsvej 6 
8722 Hedensted 
 
Henning Faurholm 20 64 03 61 
Broagervej 3 
7100 Vejle 

Arne Rasmussen 75 82 71 81 
Niels Skovsvej 50 20 63 35 18 
7100 Vejle  

          
Henrik Kure 31 33 22 93 
Toftumvej 11 
7080 Børkop 
 

Klubhusudvalg 
Formand  

Kim Juhl Jensen  28 96 88 43 
Lilleager 1  
7120 Vejle Øst 
 
Henrik Hauge Jacobsen  75 83 33 34  
Iver Jarls Vej 34 40 13 93 95 
7100 Vejle 
 
Arne Rasmussen 75 82 71 81 
Niels Skovsvej 50 20 63 35 18 
7100 Vejle  

                
Claus Jelling 75 72 08 27 
Glentevej 18 
7100 Vejle 
 
Alex Arnholtz                75 82 62 42 
Grønningen 25                         29 88 35 87  
7100 Vejle 
 

Sponsorudvalget 
Formand 
Thomas Holst  20 13 93 20 
Smalle Jerlevvej 4, Jerlev   
7100 Vejle 
 
Arne Rasmussen 75 82 71 81 
Niels Skovsvej 50 
7100 Vejle 
 
Anders Chr. Rasmussen 75 88 05 50 
Engbakken 11 
7100 Vejle 
 
Leo Mikkelsen 20 78 88 95 
Ny Grejsdalsvej 18.C    
7100 Vejle 
 

Juniorudvalget 
Leder/Kasserer   
Per F. Kristensen 75 82 00 82 
Vindinggårdparken 1 st. tv. 
7100 Vejle 
 
Jan Andersen 46 92 43 34 
Marsvej 39 22 78 93 70 
8723 Løsning 
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Kurt Pedersen  26 13 11 10 
Søvej 9   
7100 Vejle  
 
Thomas Holst Tegllund  20 13 93 20 
Smalle Jerlevvej 4, Jerlev   
7100 Vejle 
 

Å-udvalget  

Vandplejeleder   
Brian Petrowski  75 72 19 24 
Silkehalevej 3  22 13 32 43 
7100 Vejle 
 
Alex Arnholtz              75 82 62 42 
Grønningen 25        29 45 10 49 
7100 Vejle. 
 
Finn Nielsen          20 91 52 25 
Ballevej 24b 
7182 Bredsten 
 
Jan Iburg 23 83 45 46 
Enggade 3, st. tv  
7100 Vejle 
 
Kurt Pedersen  26 13 11 10 
Søvej 9   
7100 Vejle 
 
Ole Damsgaard 28 18 77 33 
Grejsdalsvej 88  
7100 Vejle 
 

IT & Redaktionsudvalg 
Formand   
Ole Damsgaard  28 18 77 33 
Grejsdalsvej 88  
7100 Vejle  
 
Henrik Bach  20 56 77 07 
Højenvej 2, Nr. Vilstrup   
7100 Vejle 
  

Henrik Hauge Jacobsen   75 83 33 34  
Iver Jarls Vej 34  40 13 93 95 
7100 Vejle 
 

Arrangementsudvalg 
Formand 
Thomas Holstein Bech 22 56 19 99 
Banevang 22                      
7100 Vejle    
 
Martin Hansen 60 47 94 02 
Mølletoften 13 
8700 Horsens 

Lodsejerudvalget  

Formand 
Arne Rasmussen 75 82 71 81 
Niels Skovsvej 50 20 63 35 18 
7100 Vejle                  
 
Simon V. Hansen   75 82 13 62                  
Slugten 20 B 
7100 Vejle 
 
Knud Jørgensen 75 89 14 96 
N. C. Hüttelsvej 6 
8722 Hedensted 
 
Kurt Jørgensen 75 81 44 01 
Tagesvej 10 
7120 Vejle Ø 
 
Flemming Maack 75 86 57 52 
Kærbøllingvej 110 40 26 57 52 
7182 Bredsten 
 
Brian Petrowski  75 72 19 24 
Silkehalevej 3  22 13 32 43 
7100 Vejle 

Minifiskere  

§1. Må kun fiske under opsyn af en voksen eller 
et fuldt gyldigt juniormedlem. 

§2. Minifiskere kan deltage i alle juniorarrange-
menter. 

§3. Kontingent inkluderer undervisning + opta-
gelsesprøve til juniorafdelingen (ca. halvt junior-
kontingent) Kontingentet fastsættes af juniorbe-
styrelsen efter godkendelse af seniorbestyrel-
sen, og skal være betalt senest 30 dage efter 
indmeldelsen. Ellers henvises til §6 i juniorved-
tægterne. 

§4. Optagelsesprøven skal aflægges i det ka-
lenderår hvor pågældende minifisker fylder 12 
år.  

§5. Minifiskere optages i Vejle Sportsfiskerfor-
ening løbende. 

§6. Bortset fra ovennævnte, henvises minifi-
skerne til juniorafdelingens vedtægter/love.  
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Vedtægter 
Revideret d. 28. november 2009, vedtaget på 
generalforsamlingen d. 26. november 2009 

   

§ 1 Foreningens formål og hjemsted  
1. Foreningens formål er, at skaffe medlemmerne 
adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre fiske-
vande, og at ophjælpe fiskebestanden i nævnte 
vandløb.  
2. Foreningens hjemsted er Vejle. 

§ 2 Medlemmer  
1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfi-
skere, og der kan optages aktive og passive 
medlemmer.  
2. Anmodning om optagelse som aktivt medlem 
sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.  
3. Det er en betingelse for optagelse som med-
lem, at man deltager i et introduktionsmøde in-
den for 1 år efter indmeldelsesdatoen. Deltager 
man ikke kan bestyrelsen forlange fiskekortet 
inddraget.  
4. Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den 
kan ekskludere medlemmer. Denne afgørelse 
kan dog indankes for en generalforsamling, når 
mindst 30 aktive medlemmer skriftligt fremsætter 
ønske herom til bestyrelsen. Spørgsmål om et 
medlemmets genoptagelse i foreningen afgøres 
herefter ved afstemning jævnfør §3, stk. 4, til 
optagelse kræves dog, at ¾ af de fremmødte 
medlemmer stemmer herfor.  
5. Som passive medlemmer kan optages enhver, 
der ønsker at støtte foreningens formål. Passive 
medlemmer har ingen stemmeret. Passive med-
lemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til 
aktive medlemmer.  
6. Medlemstallet skal afpasses efter det af for-
eningen lejede fiskevand.  
7. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og 
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Kære medlem  
Sæsonen 2010 nærmer sig med raske skridt og 
det varer ikke længe før det endeligt bliver 1. 
april igen og det er tid for gensyn med vores 
elskede å. Grejet er blevet top tunet og grej-
æskerne er proppet med alskens isenkram som 
forhåbentligt kan friste en fisk eller to. 

Med hensyn til fiskevand og regler tyder meget 
på i skrivende stund at der sker ændringer for 
fiskeriet i Skjern å. Der er lavet et oplæg til nye 
fiskeribestemmelser for Skjern å som omhandler 
følgende: 
laksen fredes med en årlig kvote på mellem 300 
og 350 laks. Indførelse af størstemål på forskelli-
ge tidspunkter i sæsonen. Hjemtagelse af max. 
1 laks samt max 2 havørreder pr. person/sæson. 
Regler for anvendelse af grej forbliver uændret 
og i lighed med sæsonen 2009. Sæsonen udvi-
des således at 30.9 bliver sidste fiskedag. Be-
mærk venligst, at dette er forventningerne! Det 
er fiskeriministeriet der afgør den endelig ud-
formning af reglerne.  

HUSK  at læse vedtægter, fiskeregler samt eti-
ske regler inden du påbegynder fiskeriet. 
I fiskevand med medfiskeret er de lokale regel-
sæt til hver en tid de gældende. 

HUSK  at denne medlemsinformation er et 
”øjebliksbillede” af hvordan regler og fiskevand 
så ud ved redaktionens afslutning.  
Hvis der opstår ændringer i løbet af sæsonen vil 
dette blive bekendtgjort på hjemmesiden og 
ophængt på opslagstavlerne på ”Turisten” samt 
ved klubhuset. Det er medlemmernes pligt at 
holde sig ajour med gældende regler.  

Referat fra Generalforsamlingen kan findes på 
hjemmesiden eller du kan få en kopi i klubhuset. 

Dag– og gæstekort kan fremover købes direkte 
via vores hjemmeside, se nærmere herom på 
bagsiden. 
 

Knæk og bræk! 
Ole Damsgaard 
E-mail bladet: redaktion@vsf-vejle.dk 
E-mail VSF: vsf@vsf-vejle.dk  
Web adresse:  http://www.vsf-vejle.dk 
Forsidefoto: Henrik Hauge Jacobsen  
 
 
- Hvis det er det her, 
der menes med at 
være ”online”, så er 
internettet ikke noget 
for mig! 
 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE  
VSF’s Vedtægter   Side   3  
Mindstemål       Side   5 
Kontingent oplysninger   Side   5 
Meddelelse  Åben klubhus  Side   6 
Regler for fiskeri i VSF   Side   6 
Vejledning til fiskepladserne   Side   8 
Kort over fiskevand   Side 10 
Etiske Regler ved fiskevand  Side 20 
Husregler i Klubhuset   Side 20 
Klub 60 +     Side 20 
Juniorafdelings vedtægter  Side 21 
Gæste & Dagkort            Bagsiden 
Salgssteder, Gæste- & dagkort           Bagsiden 
1. April arrangement            Bagsiden 



ved udmeldelse fortabes retten til foreningens 
midler. 
 

§ 3 Generalforsamling  
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed.  
2. Den ordinære generalforsamling afholdes i 
Vejle Kommune hvert år inden udgangen af no-
vember måned, og indvarsles skriftligt senest 14 
dage før, med angivelse af dagsorden.  
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på 
et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 
aktive medlemmer skriftligt anmoder formanden. 
Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan se-
nest 30 dage efter anmodningen.  
4. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes 
ved almindelig stemmeflertal, dog jævnfør §2 stk. 
4, §4 stk. 4 og §7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller 
ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterret-
ning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og 
medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, 
har ikke stemmeret medmindre de har dansk 
indfødsret.  
5. Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal indsendes skriftligt til formanden 
inden 1. oktober.                 Medlemmer kan ved 
skriftlig henvendelse til formanden inden 15. 
september anmode bestyrelsen om at gennemfø-
re en legalitetskontrol af et forslag i forhold til 
foreningens vedtægter, samt så vidt muligt en 
vurdering af konsekvensen af forslaget, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen.    
Efter fremsendelsen af en sådan anmodning 
fremsender bestyrelsen sine bemærkninger til det 
fremsendte forslag indenfor en uge, således at 
forslagsstilleren får mulighed for at revidere for-
slaget i forhold til foreningens vedtægter og be-
styrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til 
generalforsamlingen udsendes.  
Bestyrelsens bemærkninger og forslagsstillerens 
bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, 
såfremt forslagsstilleren måtte ønske det.  

 § 4 Bestyrelsen  
1. Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det 
første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstitue-
rer bestyrelsen sig med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær samt øvrige relevante po-
ster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, 
hvor formand og næstformand er fødte medlem-
mer. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for 
bestyrelse og forretningsudvalg.  
2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig 
periode. På hver ordinær generalforsamling er 
skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.   
3. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 
suppleant. På hver ordinær generalforsamling 
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vælges skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, 
og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.   
4. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges 
medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 
km fra Vejle Rådhus. Denne bestemmelse kan 
kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer 
herfor.  
5. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes 
med almindelig stemmeflertal, og der føres 
referat, der godkendes på efterfølgende besty-
relsesmøde.  
6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte 
nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiske-
vande, herunder også regler for færdsel på 
arealer grænsende op til foreningens vand.  
7. Bestyrelsen bør arbejde for, at sørge for at 
opretholde en ungdomsafdeling, der dog har 
egen økonomi, love og bestyrelse.  

§ 5 Kontingent og regnskab  
1. Kontingent til foreningen for det følgende år, 
fastsættes på den årlige generalforsamling, og 
opkræves sammen med det til en hver tid gæl-
dende kontingent til Danmarks Sportsfiskerfor-
bund.                                          2. Kontingent 
skal være betalt inden 1. februar. Betaler et 
medlem senere, afkræves medlemmet det ef-
terfølgende år et ekspeditionsgebyr, som fast-
sættes af bestyrelsen.  
3. Medlemmer, der skriftligt dokumenterer at de 
er fyldt 65 år inden den 1. januar, kan for det 
kommende år anmode om nedsat foreningskon-
tingent, der svarer til halvdelen af det til en hver 
tid gældende seniorkontingent.  
4. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. sep-
tember, og fremlægges ved den ordinære gene-
ralforsamling i revideret stand.  
 
 § 6 Sanktioner  
1. Overtrædelse af foreningens love, herunder 
regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af 
fiskekort eller eksklusion. Foreningens opsyns-
mænd har bemyndigelse til at inddrage fiske-
kort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. 
genudlevering. Kun bestyrelsen er bemyndiget 
til behandling af eksklusionssager.  
2. Medlemmer, der ikke rettidigt har indbetalt 
kontingent, kan ekskluderes.  
3. Ved eksklusion fortabes retten til foreningens 
midler.  
 
 § 7 Særlige bestemmelser  
1. Foreningen skal samarbejde med Danmarks 
Sportsfiskerforbund.  
2. Medlemmer må ikke, uden bestyrelsens 
samtykke, leje fiskeret ved foreningens fiske-
vande, ej heller stykker der tilhører, eller har 
tilhørt foreninger under Danmarks Sportsfisker-

4. Der er ingen forpligtigelser og alle kan møde 
op uden tilmelding, men vil man nyde brød til 
kaffen må man selv medbringe.   

5. Kaffe og 1 øl eller vand er gratis, men stolen 
du sidder på koster kr. 20,-  

6. Klubben er økonomisk uafhænging af Vejle 
Sportsfiskerforening.   

7. Klubhusets ordensregler skal overholdes.   

8. Klubbens ansvarlige ledelse består af 3 per-
soner.  

Buldalen den 7. november 2005. 
 

Juniorafdelingens vedtægter 

§1.Foreningens navn er "Vejle Sportsfisker-
forenings Juniorafdeling". Dens hjemsted er 
Vejle.  

§2. Juniorafdelingens formål er, at øge interes-
sen for sportsfiskeri og fremme den sportsmæs-
sige fiskemåde blandt juniorer ved afholdelse af 
kursus, instruktion, filmaftener m.v.  

§3. Optagelse sker ved henvendelse til junioraf-
delingens leder/formand. - Der udfyldes et an-
søgningsskema, som skal være forsynet med 
forældres eller værges underskrift. Juniormed-
lemmer kan overføres til seniorafdelingen ved 
fyldte 18 år, dog skal vedkommende have væ-
ret medlem i mindst 2 år. Som bestyrelsesmed-
lem kan man være medlem af juniorafdelingen 
til de fyldte 21. år.  

§4. Juniorafdelingens medlemstal fastsættes af 
seniorbestyrelsen. Som medlemmer kan opta-
ges piger og drenge i alderen 12 - 18 år. Der 
optages fortrinsvis børn af seniorafdelingens 
medlemmer, op til 50 procent.  

§5. Adgang til foreningens fiskevand må kun 
ske, efter de retningslinier der er fastsat af seni-
orbestyrelsen og juniorledelsen.  

§6. Restance med kontingentbetaling kan med-
føre eksklusion. Medlemmer, som er slettet på 
grund af restance, kan kun optages igen mod 
betaling af de skyldige beløb.  

§7. Indskud og kontingent fastsættes af besty-
relsen, efter godkendelse fra seniorbestyrelsen. 
Kontingent skal være betalt inden 15. januar for 
det følgende år.  

§8. Juniorafdelingen ledes af en bestyrelse 
bestående af en leder, valgt af seniorafdelin-

gens bestyrelse, samt en bestyrelse bestående 
af 3 medlemmer og 2 suppleanter, valgt af juni-
orafdelingens generalforsamling. formanden 
udpeges af lederen. I øvrigt konstituerer besty-
relsen sig selv.  

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 
år inden seniorafdelingens generalforsamling, 
og indvarsles med mindst 7 dages varsel. Ge-
neralforsamlingen ledes af lederen. Dagsorde-
nen skal indeholde følgende punkter: 1. For-
mandens beretning. 2. Regnskabets aflæggel-
se. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg 
af bestyrelse. 5. Eventuelt. 

Lederen/formanden aflægger endvidere beret-
ning på seniorafdelingens generalforsamling 
om foreningens virke. Til denne generalforsam-
ling har juniorafdelingens medlemmer adgang 
uden stemmeret. Alle afgørelser træffes ved 
almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er 
bestemt i disse love.  

§10. Juniorafdelingens regnskaber skal mindst 
en gang om året revideres af seniorafdelingens 
revisorer. Revisorerne har pligt til øjeblikkelig at 
indberette enhver mislighed eller uorden til 
seniorafdelingens formand.  

§11. Ekstraordinær generalforsamling eller 
ekstra møder skal afholdes, såfremt mindst 1/3 
af medlemmerne skriftligt indsender anmodning 
herom til bestyrelsen, der derefter skal foranle-
dige indkaldelse udsendt således, at eventuelle 
møder afholdes senest 14 dage efter, at besty-
relsen har modtaget anmodningen.  

§12. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, 
der overtræder gældende love om bestemmel-
ser. Bestyrelsens afgørelse kan kun indankes 
for førstkommende ordinære møde ved skriftlig 
anmodning til bestyrelsen herom af mindst 5 
juniormedlemmer.  

§13. Juniorafdelingens ophævelse skal vedta-
ges af 3/4 af fremmødte medlemmer på en 
seniorgeneralforsamling. I tilfælde af opløsning 
tilfalder juniorafdelingens midler og arkiver seni-
orafdelingen.  

§14. Juniorafdelingens medlemmer er pligtige til 
at overholde de for seniorafdelingen vedtagne 
love og bestemmelser.  

§15. I alle tilfælde og ved eventuelle lovændrin-
ger træffer seniorafdelingens bestyrelse eller 
generalforsamling den endelige afgørelse. 
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Husregler i Klubhuset 
Vores klubhus er helt fantastisk - men det er 
ikke en selvfølge. 

Alle anmodes om rydde op efter sig og i det 
hele taget sørge for at klubhuset er klar til de 
næste. 

Der er udarbejdet et sæt husregler, som man 
skal følge. 

1. Efter endt brug fejes/støvsuges gulvet og 
bordene tørres af. 

2. Alle hjælper til med at få ryddet op. 

3. Borde og stole skal sættes på plads. 

4. Der skal vaskes op i køkkenet. 

5.I værkstedet skal værktøj hænges på plads 
og gulv og borde fejes. 

6.Affaldsposer skal tømmes. 

7. Der er rygeforbud i alle klubhusets lokaler, 
med undtagelse af værkstedet. 

8. Køkkenet er forbeholdt personale. 

9. Der sælges eller udskænkes ikke øl på juni-
oraftener eller ved juniorarrangementer. 

10. Ved upassende opførsel kan man bortvises. 

11. Generelt skal der se ordentligt og hyggeligt 
ud. Inventar og lokaler skal behandles med 
respekt - som var det ens eget. Det skaber et 
bedre miljø og en bedre atmosfære. 

Klub 60 + 
For medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening 
som er fyldt 60 år. 

1. Førtidspensionister under 60 år kan anmode 
om at måtte deltage i klubben. 

2. Formålet er socialt samvær under uformelle 
former, et foredrag, indlæg af ønskede emner 
kan komme på tale, ligesom et spil af forskellig 
art vil være mulig.   

3. Klubben er åben, uden for fiskesæsonen,  
hver mandag fra kl. 9.00 til 12.00.   

Etiske Regler ved Vejle Sportsfiskerforenings fiske vand.  
 Revideret 6. marts 2009 
 

Der er mange etiske regler, som ikke er beskrevet i VSF's bestemmelser, men som Bestyrelsen appelle-
rer til medlemmerne om at følge. 
 

De etiske regler er: 
1. Brug din sunde fornuft og husk, at vi er gæster ved fiskevandet. Husk også at du opfattes som 

en repræsentant for VSF. 
2. Når du fisker med orm, fisk da med en stor krog, så du undgår at fange og skade små fisk. 
3. Genudsæt fejlkrogede fisk, også selvom de er over mindstemålet. 
4. Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om havørredsmolt. Gå videre til et 

andet sted. 
5. Skal du genudsætte en fisk, bør du fugte dine fingre, inden du rører ved fisken. Derved und-

går du at skade fiskens slimlag og at gøre fisken modtagelig for sygdomme. 
6. Når du genudsætter en fisk, så gør det så blidt som muligt. Hold fisken forsigtigt i strømmen, 

til den har fået "vejret" og selv svømmer væk fra din hånd. Hvis det ikke er muligt at nå ned til 
vandet, så drop fisken forsigtigt i vandet. 

7. Tilpas dit grej til dit fiskeri. Undlad at fiske med let grej, hvis du fisker efter store fisk. En fight 
kan blive unødvendig lang, og vil ofte udtrætte fisken i en grad, at overlevelse næppe er mulig 
ved genudsætning.  
Sørg desuden for at din line er stærk nok, så du undgår at linen springer under fighten. En fisk 
overlever næppe længe med fiskegrej i munden. 

8. Husk at det er ulovligt at hjemtage fisk under mindstemålet, uanset at fisken evt. ikke kan 
overleve. 

9. Ryd op efter dig selv. Smid aldrig fiskeline eller andet affald i naturen. Vi må alle hjælpe til 
med at holde naturen ren og pæn. 

10. Gå altid langt uden om andre fiskere, og undgå færdsel de steder, som andre fiskere kommer 
frem til om lidt. Er der mange fiskere både op- og nedstrøms åen, bør du fiske vandet i et 
jævnt tempo uden unødige stop. Påbegynd aldrig dit fiskeri lige foran en anden fisker, men 
sørg for god afstand. 

 

Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående brug da sund fornuft 
og husk bestemmelserne i VSF's vedtægter og regler for fiskeri, som skal overholdes. 

Kontingent  
type  

VSF Personligt  Familie  

Grund-
kont.  
2009 

Pristals-
regul. 
2010 

Sær-
bidrag  
2010 

VSF- 
kont.  
2010 

DSF 
kont.  
2010 

Samlet  
kont.  
2010 

DSF- 
kont.  
2010 

Samlet  
kont.  
2010 

Senior 1.088,- + 11,- 50,- 1.149,- 303,- 1452,- 376,- 1.525,- 
Hustru 207,- + 2,- 50,- 259,- 0,- 0,- 0,- 259,- 
Pensionist 544,- + 5,- 50,- 599,- 303,- 902,- 376,- 975,- 
Junior 350,- 0,- 0,- 350,- 213,- 563,- 0,- 350,- 
Minifisker 100,- 0,- 0,- 100,- 213,- 313,- 0,- 100,- 

Mindstemål for Vejle Å, Rohden Å og søerne 

Art  Mindstemål  

Laks 60 cm 

Havørred 40 cm 

Bækørred 30 cm 

Bækørred fra Haraldskær Fabrik 
til Vejle Fjord 40 cm 

Gul ål 45 cm 

Gedde, i åerne 40 cm 

Regnbue ørred 0 cm 

Gedde, i søerne 50 cm 
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forbund.  
3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af 
samtlige medlemmer stemmer herfor.  
4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder 
foreningens midler Danmarks Sportsfiskerfor-
bund, til anvendelse til ophjælpning af fiskebe-
standen i vore ferske vande.  
5. Medlemmer har pligt til at indsende eller 
indtaste sin fangstrapport efter hver sæson. 
Dette skal ske uanset antal fangede fisk, og 
senest 14 dage efter fiskesæsonens afslutning. 
Undlades dette pålægges medlemmet et af 
bestyrelsen fastlagt gebyr, som tillægges efter-
følgende sæsons kontingent. 
6. I nærværende vedtægter anses begrebet 
’skriftlig’ eller ’skriftligt’ som opfyldt, såfremt det, 
i henhold til medlemmets ønske, sker enten via 
foreningens hjemmeside, pr. E-mail eller pr. 
brev.   
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Regler for fiskeri ved Vejle Sportsfiskerforenings fiskevand 
 

Revideret d. 28. november 2009  

Meddelelse 
I fiskesæsonen er klubhuset åben for alle hver lørdag og mandag kl. 9.00-12.00. 

Der er gratis kaffe, mulighed for at købe øl og vand, samt at nyde den medbragte madpakke 
i kammeratlige omgivelser. Vel mødt i klubhuset på Buldalen 13 i Vejle. 

 Evt. undtagelser vil blive meddelt på hjemmesiden. 
Udenfor fiskesæsonen holder Klub 60+ klubhuset åben for pensionister hver mandag kl. 9.00-12.00. 

  1. Regler for fiskeri  
  a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. 
  b. Reglerne på hjemmesiden er til hver en tid de gældende. 
  c. Hvis samme regel er forskelligt beskrevet i nærværende regelsæt og i vedtægterne er det 

vedtægtens ordlyd, som er gældende. 
  d. I fiskevand med medfiskeret er de lokale regelsæt til hver en tid de gældende. 
  e. Medlemmer har pligt til at holde sig ajour med gældende regler i fiskevandene. 
  f. Statstegn er påkrævet, jf. gældende regler fra staten. 
  g. Fisk fanget i foreningens vand må ikke sælges, eller på anden måde omsættes. 
  h. Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, 

kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et 
arrangement. 

  2. Fiskesæsonen  
  a. Fiskesæsonen i åerne løber fra 1. april – 31. oktober. Enhver form for fiskeri i åerne uden for 

denne periode er forbudt. 
  b. I åer med medfiskeret gælder samme periode, med mindre andet er bestemt lokalt. 
  c. I Vingsted Sø og Fåruphuse Sø må der fiskes hele året, med undtagelse af april måned, hvor 

begge søer er fredet. 
  3. Fiskeriets udførelse  
  a. Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. døgn pr. medlem. Regnbueørreden er undtaget fra 

denne regel. 
  b. Der må kun fiskes med én stang ad gangen. Ved medefiskeri i søerne tillades dog op til 3 

stænger ad gangen pr. fisker. 
  c. Der må kun fiskes med kunstagn og regnorm. I søerne er det tilladt at fiske med dej, majs, 

brød, boillers og døde agnfisk. Agnfisk skal være fanget i samme sø som de benyttes i. 
  d. Forfodring er strengt forbudt. 
  e. Ved Vingsted Sø må der maksimalt samtidig benyttes to flyderinge og to både. 

Ved Fåruphuse Sø må der kun fiskes fra land. 
  f. Mindstemål skal overholdes. Undermålsfisk skal skånsomt genudsættes uanset fiskens til-

stand. 
  g. Ved åerne udøves bevægeligt nedstrøms fiskeri. Opstrømsfiskeri må kun finde sted, hvis det 

kan foregå uden gener for andre medfiskere. 
  h. Der skal vises hensyn og holdes rimelig afstand til andre medfiskere. Man skal orientere sig 

om evt. medfiskeres placering, både før og under fiskeri. Det er ikke tilladt at gå ind umiddelbar 
foran andre. Ligeledes er det ikke tilladt at fiske unødigt tæt på forangående medfiskere. 

  i. Fiskeri efter ål er undtaget fra reglen om bevægeligt fiskeri. Her viger den bevægelige fisker for 
den stationære. 

  j. Enhver skal i videst muligt omfang sikre sig, at der ikke fiskes med sygdoms-inficeret grej. 

Vejledning til fiskepladsen ved Vingsted sø 
Fra Vejle køres ad Motortrafikvejen mod Billund. Efter ca. 10 km dre-
jes til venstre ad Vingstedvej (rute 441). Lige efter at have passeret 
Vejle Å drejes til højre ind til DGI. Følg herefter vejen og drej til højre 
ved Skyttevej. Fortsæt under vejbroen og kør videre ud af naturstien 
(det er tilladt). Efter ca. 450 m finder man parkerings-pladsen på høj-
re side. Bemærk i øvrigt at den lille sø ved Vingsted er totalfredet. 
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  5. Fiskekort og kontrol  
  a. Fiskekort, dagkort og gæstekort skal bæres synligt.  

Kopi af fiskekort accepteres, hvis kopien anføres med påskriften ”KOPI”, og kun når originalen 
samtidig er medbragt (i pung eller lign.) 

  b. Medlemmer kan/bør om nødvendigt kontrollere medfiskeres fiskekort, dagkort og gæstekort. 
Afviser et medlem at fremvise fiskekort, kan medlemmet indberettes for opsynet eller bestyrel-
sen. 

  c. Medlemmer er forpligtet til at fremvise fiskekort på forlangende. Dette uanset at fiskeriet endnu 
ikke er påbegyndt. 

  d. Kun foreningens opsynsmænd, samt Fiskerikontrollen er fra Fiskeridirektoratet bemyndiget til 
at kontrollere statstegn, samt at udstede evt. afgift. 

  e. Børn under 12 år fisker gratis ifølge med et medlem over 16 år, dog kun på VSF-vand. 
  f. Uden medlemskab må samlever/ægtefælle i månederne juni, juli og august, fiske gratis i følge-

skab med sin samlever/ægtefælle, som er medlem. 
  g. Foreningens opsynsmænd og medlemmer af bestyrelsen, kan ved overtrædelser af regler, etik 

eller anden utilstedelig opførsel, bortvise et medlem, samt inddrage fiskekort og overdrage det 
til bestyrelsen. Herefter beslutter bestyrelsen det videre forløb. 

  h. Alle henstillinger fra foreningens opsynsmænd skal følges uopholdeligt. 
  6. Dato-regulering  
  a. Fra 1. juni – 30. august (dog undt. 31. juli) reguleres fiskeriet på følgende fiskevand: 

Vejle Å:  Nørager, fra skiltet ved stryget 200 meter nedstrøms Vingstedvejen – 
     nedstrøms – til skoven, hvor fiskeriet stopper. 

Vejle Å:  Hvor fiskeriet starter i Knabberup – nedstrøms – til skiltet ved ’Høhuset’. 
  b. I reguleringsperioden gælder følgende særbestemmelser: 

Fra kl. 06:00 – 20:00 må alle medlemmer fiske.   
Fra kl. 20:00 – 02:00 må kun de fiske, som har en dato-anmærkning, svarende til datoen 
         før midnat.   
Fra kl. 02:00 – 06:00 må kun de fiske, som har en dato-anmærkning, svarende til datoen. 

  b. Vis hensyn overfor lodsejere, medfiskere og andre brugere af naturen ved fiskevandet. 
  c. Der skal parkeres hensynsfuldt og så vidt muligt på anviste parkeringspladser. Parkeringen 

skal ske, så der skabes plads til flest mulige andre. Ved klubhuset er det tillige tilladt at parkere 
på grusvejens sydlige side af vejen.  
Ved Knabberup skal der parkeres på den anviste parkeringsplads. 

  d. Færdsel til fods skal ske langs bredden, eller på de af foreningen anviste stier.  
Opstrømsfærdsel langs bredden bør i videst muligt omfang undgås, og i øvrigt foregå under 
størst muligt hensyntagen til andres fiskeri. 

  e. Støjende adfærd er ikke tilladt. 
  f. Båltænding uden for de dertil indrettede steder er strengt forbudt.  

Brug af grill tillades, såfremt det kan ske uden fare for antændelse af bevoksning eller lignen-
de. 

  g. Det er ikke tilladt at foretage handlinger, der forandrer eller er til skade for lodsejeres eller an-
dres ejendom. 

  h. Skader forvoldt på lodsejeres eller andres ejendom skal straks anmeldes til et medlem af opsy-
net eller bestyrelsen. 

  i. Henkastning af liner, kroge og andet affald må ikke finde sted. De opstillede affaldsbeholdere 
skal benyttes, alternativt skal affald tages med hjem. 

  j. På handicap-pladserne har kørestolsbrugere og gangbesværede fortrinsret. 
  k. Hunde og andre husdyr må ikke medtages ved fiskevandet under fiskeri. 

  4. Parkering, færdsel og adfærd  
  a. Foreningens anvisninger skal altid respekteres – herunder enhver form for skiltning. 



Vejledning til fiskepladserne ved Vejle Å 
Parkering P1:  'Pumpehuset' 
Fra Boulevarden i Vejle køres ad Vestre Engvej. Mellem Idrættens Hus og Rosborg Gymnasium drejes 
til venstre ad lille grusvej. Der parkeres for enden af denne. 

Parkering P2:  'Turisten'/Klubhuset Delvis dato-reguleret  
OBS - vær opmærksom på evt. kommende venstresvingsforbud. 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Efter ca. 4 km drejes til venstre ad Buldalen. Der kan 
enten parkeres ved parkeringspladsen, hvor asfalten bliver til grusvej. Alternativt kan der parkeres ved 
selve klubhuset for enden af grusvejen. Det er tilladt at parkere på grusvejen mod klubhuset, hvis det 
sker i højre side, men kun hvis de øvrige pladser er optaget. Det er parkeringsforbud for VSF-
medlemmer på 'Gruset', hvilket er den første grusplads på højre hånd på Buldalen. 

Parkering P3:  'Kromandens' 
Mulighed 1: Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Efter ca. 6 km drejes til højre ad Vardevej. 
Umiddelbart efter første trafikchikane drejes igen til højre og der køres langsomt og forsigtigt på cykel-
stien ind under motortrafikvejsbroen. Der parkeres på græsset til venstre umiddelbart på den anden 
side af broen. Det understreges at denne parkering er ulovlig i henhold til færdselsloven, idet man kører 
ca. 20 meter med motorkøretøj på cykelsti. Hvis der udvises stor forsigtighed og hensyntagen til cykli-
ster og fodgængere mener VSF dog at denne parkering er mere sikker end mulighed 2. 
Mulighed 2: Fra Billund køres ad motortrafikvejen mod Vejle. Ca. 350 meter efter helleanlægget ved 
Skibet drejes skarpt rundt til højre (nærmest en U-vending), så man kommer ind på en lille grusvej, som 
følger motortrafikvejen. For enden af denne grusvej kan der parkeres ved planteskellet. Vi anmoder om 
at alle udviser den største forsigtighed når man skal fra motortrafikvejen og ind på grusvejen. Det er en 
yderst farlig manøvre, idet bagfra kommende billister ikke forventer langsomme køretøjer på dette sted. 
Er der billister umiddelbart bag dig, anbefaler vi at du fortsætter og gør et nyt forsøg.  

Parkering P4:  'Godset' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Fortsæt gennem Skibet. Umiddelbart inden Kærbølling 
Bakke drejes til venstre ad Fabriksvejen. Efter ca. 20 meter forstættes ligeud ad Kvak Møllevej, hvor 
parkeringspladsen findes for enden ad vejen. 
Undgå venligst parkering på broen ved Haraldskær.  
"Foreningens medlemmer kan parkere på P-pladsen mar keret med et blåt VSF-parkeringsskilt 
ved Haraldskær Avlsgård, som er den store røde gård  lige umiddelbart nord for broen. 
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  7. Dagkort og gæstekort  
  a. Dag- og gæstekort er personlige og kan ikke overdrages til andre. 
  b. Dagkort for ikke-medlemmer udstedes til de af bestyrelsen udpegede områder og strækninger 

af fiskevandet. 

  c. Gæstekort udstedes i gæstens navn, og anføres værtens medlemsnummer. 
  d. Et medlem kan maksimalt købe 2 gæstekort pr. døgn.  

Medlemmet bør sikre sig, at gæster er i besiddelse af gyldigt statstegn, samt at de er bekendt 
med VSF’s regler for fiskeri. 

  e. Gæster med indløst gæstekort, skal fiske i følgeskab med medlemmet. Gæstekort er gyldige 
fra midnat til midnat. På regulerede stykker må en gæst dog fiske på samme vilkår som med-
lemmet nemlig til kl. 02:00, uanset at datoen på gæstekortet er passeret. 

  f. Dag- og gæstekortfiskere har pligt til at indberette evt. fangst til foreningen. 
  g. Der sælges hverken dag- eller gæstekort til Nørager-stykket. Stykket er forbeholdt foreningens 

egne medlemmer. (Besluttet af generalforsamlingen 26. nov. 2009)  

  c. Fiskeri med krogløse redskaber, f.eks. åletatning, er ikke omfattet af reguleringen. 
  d. Medlemmer af fiskeri-opsynet har tilladelse til at fiske på valgfri dato, såfremt det sker i kontrol-

øjemed. 
  e. Juniorledere har – som aktiv leder under afholdelse af et juniorarrangement - tilladelse til at 

fiske på datoregulerede stykker, såfremt de samtidig er udstyret med specielt fiskekort. 
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Vejledning til fiskepladserne ved Karstofte å 
Fiskestrækning: N-siden: Fra 0,6 km opstrøms Sdr. Ommevej´s broen og 3,1 km opstrøms. 
S-siden: Fra 0,5 km opstrøms Sdr. Ommevej´s broen og 1,0 km opstrøms. 
P-anvisning: P1. (S-siden) Indkørsel fra Clasonsborgvej. 
P2. (N-siden) Ved Sdr. Ommevej 23 køres ind ad skovvej. Fiskeri tilladt:  1. april -15. september 
Kun på strækning uden prikker . De store prikker betyder forbud på begge sider."  

• Fisketegn og medlemskort skal bæres synlig. 

• Fiskeriet skal udøves under hensyntagen til andre fiskere, hvilket bl.a. indebærer: at man ikke starter 
fiskeri umiddelbart nedstrøms en anden fisker. Hvis dette ikke er aftalt og at man bevæger sig ned-
strøms, hvis der er andre fiskere på stedet. 

• Fiskeriet skal foregå bevægeligt nedstrøms - man må IKKE , såfremt der er andre fiskere på stræknin-
gen, blokere høller og andre formodede standpladser uanset fiskemetoden. Dvs. som ormefisker 
SKAL  der også udøves bevægeligt fiskeri på linie med andre fiskemetoder. 

• Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres til Skjern å Sammenslutningen, der forefindes 
bl.a. en ”postkasse” på parkeringspladsen ved Skarrild Bro, hvor fangstskema kan udfyldes og ilæg-
ges. 

• Al fangst er kun til eget forbrug. 

• Mindstemål for andre arter end laks følger de officielle nationale mindstemål. 
 

Skjern å og Karstofte å er omfattet af Bekendtgørel se om særlige fi-
skeriregler for visse tilløb til Ringkøbing Fjord.  

 

Der forventes nye regler for 2010 som desværre ikke  
var fastsat ved redaktionens afslutning, se nærmere  
information på Skjern å Sammenslutningens (SÅS) 

hjemmeside  (www.skjernaasam.dk ) 



Vejledning til fiskepladserne ved Skjern å 
Fiskestrækning: ”Hesteskoen” (også kaldet ”Krogen” af de lokale): Højre bred (det ”indvendige” for-
løb). Øvrige forløb: SØ-siden fra Højkildes NV-skel og 4 km nedstrøms. 
P-anvisning: P1. ”Hesteskoen”: Kør ind ved Skjernvej 103 og følg vejen t.h. 
P2. Kør ind ved Hesselvigvej 1. Der må IKKE  parkeres på gårdspladsen ved ejendommen. Der drejes 
straks til venstre ad markvejen lige efter, at man er kørt ind på Hesselvigvej 1, herefter kommer man om 
til brændestablen til venstre, hvor man må parkerer. 
P3. Fra Hovedgaden køres ind på offentlig P-plads (med toilet). 
P4-P5-P6. Fra Sdr. Ommevej køres ned ad grusvej til P-pladser. Fiskeri tilladt:  1. april -15. september  
Kun på strækning uden prikker. De store prikker bet yder forbud på begge sider."  

LF1926’s regler vedr. adgangsforhold ved Skjern å o g Karstofte å 
VSF har lejet medfiskeret i Skjern å og Karstofte å hos Lystfiskerforeningen af 1926 

• Med bil eller andet køretøj i markerne er forbudt, der må kun parkeres på de anviste parkeringsplad-
ser. 

• Der må ikke overnattes i biler, campingvogne eller telte på vore parkeringspladser eller på de tilstø-
dende arealer. Ingen må opholde sig på Clasonsborgs arealer fra kl. 24.00 til kl. 06.00. 

• Der skal udvises hensyntagen til lodsejerens hegn, dyrkede marker og beplantning m. v. 

• For evt. påvist skade kan skadevolderen gøres erstatningspligtig. 

• Henkastning af enhver form for affald er forbudt. 

• Rygning er i tiden fra 1. Marts til 31. Oktober forbudt nær nåletræsbevoksning, græsklædt skovbund, 
lyngarealer eller ungbevoksninger i medfør af Naturbeskyttelsesloven. 

 

LF1926’s regler for udførelse af fiskeri ved Skjern  å og Karstofte å 
• Man har kun ret til lystfiskeri med 1 stang. 

• Eneste tilladte naturlige agn er regnorm. 

• Det er forbudt at anvende båd i forbindelse med fiskeri i vore åer. 

• Fiskeriet skal udøves efter gældende lovgivning og de af bestyrelsen herfor fastsatte regler. 
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Parkering P5:  'Meyer-stykket' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Lige efter Skibet Kirke (på venstre hånd) drejes til ven-
stre ad Skibetvejen. Lige efter at man passerer broen over Vejle Å drejes til højre ad Ruevej. Efter ca. 
1,5 km parkeres ved første ejendom på højre hånd. 

Parkering P6:  'Nederste af Nørager' Dato-reguleret  
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Fortsæt gennem Skibet. Umiddelbart inden Kærbølling 
Bakke drejes til venstre ad Fabriksvejen. Forsæt ad Fabriksvejen til enden og drej til venstre. Efter ca. 
50 meter (inden du passerer broen) drejes til højre ad Kærbøllingvej. Kør langsomt ad denne vej. Efter 
ca. 350 meter finder du parkeringspladsen på venstre hånd. Forsæt til fods ad naturstien mod fiskevan-
det 'Nørager'. 

Parkering P7:  'Nørager' Dato-reguleret  
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Fortsæt gennem Skibet. Umiddelbart inden Kærbølling 
Bakke drejes til venstre ad Fabriksvejen. Forsæt ad Fabriksvejen til enden og fortsæt ligeud ad grusve-
jen (Kørbølling Skovvej). Kør forsigt og hensynsfuldt på grusvejen. Ved enden af grusvejen (efter ca. 
1200 meter) deler vejen sig. Drej til venstre og følg vejen til vores parkeringsplads. Der må ikke parke-
res på selve grusvejen, ej heller på vejstykket mellem parkeringspladsen og naturstien. Der 
skal parkeres på en måde, så der er plads til flest mulige biler - man parkere altså ikke 'på tværs'. 

Parkering P8:  'Vingsted Bro' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Efter ca. 10 km kommer et lyskryds, hvor man drejer til 
venstre ad Vingstedvej. Fortsæt ad Vingstedvej til man passerer broen over Vejle Å. Umiddelbart efter 
broen drejes til højre ad Vingsted Skovvej (DGI). Bliv på vejen hen forbi DGI-bygningerne indtil du igen 
passerer en bro over Vejle Å. Lige efter broen drejes til venstre ad naturstien - 10 meter inde findes en 
offentlig parkeringsplads på højre hånd. 

Parkering P9:  'Ravning station' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Efter ca. 13 km drejes til venstre ad Ravningvej. Forst-
sæt ad denne ca. 3,5 km og parkeringspladsen findes på venstre hånd, lige hvor naturstien munder ud. 
Fortsæt til fods ad Ravningvej mod Ravningbroen ca. 300 meter fremme. Man kan også parkere 
ved broen over åen, hvis det sker på en måde så landbrugsmaskiner sikres passage. Parkering foregår 
i givet fald ved skraldespanden og helt til højre på vejbanen. 

Parkering P10:  'Ravning' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. Efter ca. 13 km drejes til venstre ad Ravningvej. Efter 
ca. 4,8 km kommer en lille ejendom med en grusvej umddelbart efter. Indkørslen til grusvejen er marke-
ret med et blåt VSF-parkeringsskilt. Fortsæt ad grusvejen til enden, hvor du finder vores P-plads. Vær 
opmærksom på at denne parkeringsplads kan være lidt sumpet. Pas derfor på med at køre bilen for 
langt ud i markområdet. 

Parkering P11:  'Tørskind Bro' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. I Ny Nørup drejes til venstre ad Tørskindvej. I Store 
Lihme skal du til højre men umidelbart efter til venstre igen - sørg for at blive på Tørskindvej. Bliv på 
denne til du kommer til broen over Vejle Å. Du finder parkeringspladsen til højre lige efter broen. 

Parkering P12:  'Nederste Runkenbjerg' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. I Ny Nørup drejes til venstre ad Tørskindvej. I Store 
Lihme skal du til højre men umidelbart efter til venstre igen - sørg for at blive på Tørskindvej. Efter ca. 5 
km på Tørskindvej drejes til højre ad Slotsbjergvej. Efter ca. 700 meter kommer man ud af skoven, hvor 
der drejes til venstre. Fortsæt af grusvejen til parkeringspladsen (P13). Fortsæt nu gennem leddet og 
videre til P12. Husk at lukke leddet efter dig.  

Parkering P13:  'Øverste Runkenbjerg' 
Fra Vejle køres ad motortrafikvejen mod Billund. I Ny Nørup drejes til venstre ad Tørskindvej. I Store 
Lihme skal du til højre men umidelbart efter til venstre igen - sørg for at blive på Tørskindvej. Efter ca. 5 
km på Tørskindvej drejes til højre ad Slotsbjergvej. Efter ca. 700 meter kommer man ud af skoven, hvor 
der drejes til venstre. Fortsæt af grusvejen til parkeringspladsen ved leddet. 
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Vejledning og orientering vedrørende fiskeplad-
ser ved Gels å  

Medlemskab af Vejle Sportsfisker-forening giver ret til fiskeri i Gels å fra Immervad 
bro til Gels bro. Der fiskes fra begge sider af åen. 

Husk der er fredningsbælte på 50 meter ved hvert styrt, såvel opstrøms som ned-
strøms. 

Adgangsforhold og færdsel i området: 
Der skal udvises omtanke ved parkering at motorkøretøjer samt ved til og frakør-
sel. Veje må ikke blokeres. 
Færdsel til og fra fiskevandet skal ske ad eksisterende veje eller langs markskel. 
De fiskende har kun ret til færdsel langs vandløbet ad en sti. 
Hunde må ikke medtages.Vandingsanlæg, hegn og afgrøder må ikke beskadiges. 
Forvoldte skader skal - såfremt de ikke ordnes på stedet med den vedkommende 
lodsejer - meddeles formanden. 

Fredningstider og mindstemål Gels å:  
Gelsåen er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeri, fangstbegrænsninger m.m.: 
Der må fiskes med 1 stang pr. fisker. 
Fiskeri med agnfisk og rogn er ikke tilladt. 
Fangstbegrænsning: 5 stk. laksefisk pr. fisker pr. dag. 
Fisk, der er fredet eller ikke opfyldet det fastsatte mindstemål skal straks efter fang-
sten genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. 

Affald:  
Kasserede liner, fiskekroge, papir, flasker og andet affald må ikke efterlades ved 
fiskevandet. 

Overtrædelse af ovenstående kan medføre inddragelse  af fiskekort samt 
bortvisning fra fiskevandet. 
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Art: Mindstemål: Fredningstid: 

Bækørred 30 cm   

Gedde 40 cm 1. april - 30. april 

Havørred 40 cm   

Laks   TOTALFREDET 

Stalling 33 cm 1. april (15. marts) - 15. maj 

Ål 45 cm   

Alle nævnte datoer er med i fredningstiderne. 
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Parkering P4:  'Godset' 

Parkering P5:  'Meyer-stykket' 

Parkering P6:  'Nederste af Nørager' Dato-reguleret 

Parkering P7:  'Nørager' Dato-reguleret 

Parkering P8:  'Vingsted Bro' 

Vejle å 
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Parkering P9:  'Ravning station' 

Parkering P10:  'Ravning' 

Parkering P11:  'Tørskind Bro' 

Parkering P12:  'Nederste Runkenbjerg' 

Parkering P13:  'Øverste Runkenbjerg' 

Vejle å 

Skov– og Natur styrelsens 
fiskevand hvor VSF har 
fiskeret 
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Parkering P1 
Fra Vejle køres ad Juels-
mindevejen. Ved Belle 
Kunst drejes til højre mod 
Rohden, derefter til højre ad 
første vej (grusvej) ind i 
skoven. 50 meter inde er P-
pladsen, herfra er der skilte 
til fiskevandet. Kørsel gen-
nem skoven til fiskevandet 
er strengt forbudt. 
 

Parkering P2  
Fra Vejle køres ad Juels-
mindevejen. Lige efter at 
man har passeret Rohden 
Å drejes til højre ad grusve-
jen ned mod dambruget. 
Man kører nu frem til den 
første åbne plads, hvor der 
kan parkeres - undgå at 
spærre for øvrig trafik. Det 
er strengt forbudt at køre 
gennem dambruget.  
 

Parkering P3  
Fra Vejle køres af Juelsmin-
devejen. Lige inden man 
passerer Rohden Å drejes 
til venstre ned i den gamle 
grusgrav. Husk kun at par-
kere ved P-skilet. 
 

Parkering P4  
Fra Vejle køres ad Juels-
mindevejen. Lige efter Dau-
gård drejes til venstre. Bliv 
på denne vej og hold til høj-
re. Efter ca. 2 km kørsel 
kommer du til Svends Møl-
le, hvor der kan parkeres på 
P-pladsen. 

Vejledning til fiskepladserne ved Rohden Å 


