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Orientering marts 2022
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 20. januar 2022. På valg var Stig Christensen,
Jytte Nørgaard, Viggo Ross Nielsen og Ejler Nørager Andersen. Alle blev genvalgt. Som ny
revisor blev valgt Carsten Jørgensen.
Der er fra Fiskeristyrelsen kommet nye fredningstider for ørred i ferskvand, der medfører at
sæsonstarten udskydes til 1. marts. Ændringen er indført i vores regelsæt, der ligger på
hjemmesiden: alleraasportsfiskerforening.dk/.
Medlemskort til foreningen for 2022 skulle gerne være udsendt til alle med mail fra Danmarks
Sportsfiskerforbund, men medlemskortet kan også hentes i forbundets medlemssystem, der
tilgås via Sportsfiskerens hjemmeside. Her er der også mulighed for at ændre i de personlige
medlemsoplysninger – det er især vigtigt at få gjort, hvis der er ændringer i e-mail adressen.
Foreningens fiskevand er udvidet med et par gode stræk opstrøms og nedstrøms Stubbombroen
og de er markeret på kortet, der ligger på hjemmesiden. Skiltningen langs vandløbet er ikke
alle steder intakt og kan være vanskelig at se i høje bevoksninger. Det er derfor vigtigt altid at
se på kortet, hvor fiskeri er tilladt, før fiskeriet påbegyndes. Fangstrapporter og tidligere
nyhedsbreve er også lagt på hjemmesiden.
Indenfor vandplejen er det gode samarbejde med Kolding Kommune blevet fortsat og har
resulteret i gennemførelse af to nye grusprojekter. Det ene projekt blev udført i september
2020, hvor der blev udlagt 40 m3 gydegrus og 5 m3 skjulesten på en 270 meter lang
delstrækning i Kokær Bæk. På dette stræk har der været god gydning i nu to sæsoner. Det
andet projekt blev udført i slutningen af november 2021, hvor der blev udlagt 15 m3 gydegrus
og 1 m3 skjulesten i Sønderskov Grøft, der er et mindre tilløb til Taps Å beliggende tæt ved
Taps by. Selvom dette projekt blev udført meget tæt på starten af gydesæsonen er der allerede
observeret gydning også her. Der er fortsat mange steder i Aller Å systemet, hvor der med
fordel kan udlægges grus og bestyrelsen vil derfor fortsætte arbejdet med nye projekter.
Foreningen er fortsat medlem af Gelså-sammenslutningen og vi har dermed adgang til 74 km
fiskevand i Gelså. Fiskeriet åbner den 16. april. Alle informationer om fiskevand og fiskeregler
kan ses på sammenslutningens hjemmeside: www.gelsaa.dk.

Venlig hilsen
AÅS bestyrelse
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Jesper Andersen

