
Brede Å er en overset perle for lystfiskere med hang til havørreder og laks, og snart 
gennemgår det sydvestjyske vandløb en stor forvandling, som skal gøre laksefiske-

riet endnu bedre og forhåbentlig give flere medlemmer i Brede Å Lystfiskerforening. 
Sportsfiskeren har besøgt det spændende og oversete laksevandløb.

FISKEKORT TIL BREDE Å

Brede Å Lystfiskerforening råder over 40 km af 
Brede Å-systemet, hvor der er en god opgang 
af både laks og havørred. Foreningen er i 2017 
blevet medlem af Gels-Å sammenslutningen, 
hvilket betyder, at man som medlem af Brede 

Å Lystfiskerforening også har adgang til sammen-
slutningens fiskevand i Gels-Å.

På www.bredeaa.dk kan du følge fangsterne af 
havørreder og laks, finde vigtige informationer og 

regler samt læse historier fra åen og vandple-
jearbejdet.

BREDE Å
– Et fiskevand i udvikling

Johannes O. 
Christensen

 +  Christian Flinker
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Brede Å Lystfiskerforening

ernede siger vi jo "mojn", siger 

Torben Hansen, da han hilser 

mig velkommen foran Brede Å 

Lystfiskerforenings klubhus i 

Sønderjylland.  

Det lyser ud af Torben, der er 

næstformand og formand for 

vandplejen i foreningen, at han 

er lystfisker med sine smarte 

polaroid-solbriller, der sidder ovenpå hans 

camouflagefarvede kasket af fluefisker-mærket 

Sage. 

Vi bevæger os gennem klubhusets tomme 

lokaler, som i vinterperioden ellers bliver brugt 

flittigt af klubbens ældre medlemmer, som 

binder fluer, laver blink og fangstnet og fortæller 

røverhistorier fra åen. Lystfiskerne bruger lige 

nu tiden ved Brede Å, som især er kendt for sit 

gode havørredfiskeri. På væggene hænger der 

da også et hav af fiskebilleder og avisudklip, 

som vidner om en fiskeforening med masser af 

historie og stolte minder.

Pludselig midt i rundvisningen står der en 

høj mand med rødt skæg og briller foran os. Jeg 

kan genkende ham fra et af avisudklippene. 

Det er formanden Johannes O. Christensen, der 

sammen med Torben Hansen, har lovet at vise 

mig rundt ved åen. Eller "vores å", som de selv 

betegner den, når snakken går. Der er ingen tvivl 

om, at de elsker alt ved Brede Å og foreningen, 

som har gjort det muligt at fange både laks og 

havørreder i fine antal.

Nye folk ved roret
Selvom klubhusets vægge med billeder og 

udklip vidner om en aktiv forening med masser 

af forhistorie, så er foreningen ny i den forstand, 

at en stor del af bestyrelsen og kræfterne bag 

foreningen blev skiftet ud tilbage i 2017. 

– Der var tid til forandring, og et generations-

skifte var nødvendigt for at føre foreningen vi-

dere til næste niveau, hvor vi nu satser benhårdt 

på at forbedre de fysiske forhold i hovedløbet til 

gavn for især laksen. For er der først fisk at fan-

ge, så kommer der også flere medlemmer, siger 

formanden Johannes og fortsætter:

– Brede Å er jo kendt som "den hemmelige ha-

vørred-å", og det er en titel, vi rigtig gerne vil væk 

fra. Vi er ikke hemmelig og deler gerne al vores 

viden og fisk med alle. Og så er vi jo så heldige, at 

laksen også er kommet tilbage og i dag er en del 

af laksehandlingsplanen. Og det bliver også et 

vigtigt trækplaster i fremtiden.

H

"Er der først fisk at fange, så kommer der 
også flere medlemmer"
–  Johannes O. Christensen, formand i Brede Å Lystfiskerforening. 
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~ Reportage ~



En å med muligheder
Torben og Johannes er også klar til at 

dele foreningens fiskevand med mig 

for en dag. Bevæbnet med spinne-

stang og bokse fyldt med woblere, 

blink og spinnere går turen til åen. 

De traver ned over en græseng, hvor 

sortbrogede køer græsser. Turen mod 

åen har de taget sammen lige siden 

de var juniorer i foreningen, hvor de 

cyklede til åen og fiskede med prop og 

orm i den dengang udrettede Brede 

Å. Sidenhen er en strækning på cirka 

25 km fra Bredebro til Nørre Løgum 

genslynget. 

Nu, mange år senere, er prop og 

orm skiftet ud med spinnere i størrel-

se 4. Torben giver et par tips med på 

vejen, imens spinneren forsigtigt bli-

ver sendt opstrøms tæt på egen side.

– Hedebølge som i dag er nok de 

dårligste forhold, man kunne forestille 

sig. Men regn derimod er alfa omega 

for at opleve godt fiskeri. Så snart, 

der er kommet regn, og vandstanden 

stiger, gælder det om at være klar. 

Vandstanden i åen skal gerne lige 

have toppet, og idet den begynder at 

falde igen, kan man opleve helt vildt 

fiskeri. Med vandet kommer der friske 

laks og havørreder op i systemet, og 

de begynder at skubbe rundt på åens 

gamle fisk, og det giver et godt fiskeri. 

Og selvom vandet kan se meget brunt 

ud, når der kommer regn, så må man 

ikke lade sig snyde. Der skal meget til, 

før laksen og havørreden ikke kan få 

øje på din agn, siger han og fortsæt-

ter:

– Men det allervigtigste er, at man 

tror 100 procent på sin agn. 

Torben foretrækker selv at fiske 

med spin i det meste af åen.

– Mange steder i Brede Å er ikke 

oplagt til flue, fordi der simpelthen 

ikke er træk nok i vandet. Så kræver 

det i hvert fald, at man giver sin flue 

fart ved at strippe den ind, forklarer 

han. 

Torben er dog et levende bevis 

på, at fluefiskeriet sagtens kan være 

givtigt. Han har nemlig selv Brede 

Ås største laks på CV’et, som han 

fangede på flue en uges tid efter 

laksepremieren ved Bredebro i år. Den 

vejede intet mindre end 13,48 kg. Han 

forsikrer mig om, at åen byder på end-

nu større laks, som aldrig er kommet 

helt med op.  

Forbedring af laksefiskeriet
Og netop laksen er hovedpersonen 

i vandplejen i Brede Å de næste år. 

Der er nemlig fem nye gydestryg på 

tegnebrættet, som er tiltænkt laksen. 

Men projektet har krævet blod, sved, 

tårer samt en stor pose penge. 

– For at gøre noget godt for laksen 

og det øvrige dyre- og planteliv i åen, 

har vi turde drømme stort. Efter at 

have lavet et stort fondsarbejde er 

vi næsten i mål med at skaffe de 3,5 

millioner, projektet lyder på. Vi mang-

ler kun godt og vel en million, siger 

Torben med et smil på læben. 

– Strygene skal forbedre de fysiske 

forhold for laksen og give en større 

gydesucces end i dag. Samtidig ud-

sættes der dobbelt så mange halvårs 

laks fra i år. Vi går fra 10.000 stk. til 

20.000 stk., og med de indsatser 

forventer vi, at laksebestanden vil 

gå fremad, og dermed bliver fiskeriet 

også markant forbedret, fortæller 

han.

Tidligere har foreningen brugt 

meget tid på elektrofiskeri efter mo-

derfisk og udsætninger af ørredsmolt, 

men det stoppede tilbage i 2018. 

"Vandstanden i åen skal gerne 
lige have toppet, og idet den 
begynder at falde igen, kan man 
opleve helt vildt fiskeri"
– Torben Hansen, formand for vandplejen 

Torben 
Hansen

FEM NYE LAKSESTRYG PÅ VEJ

Som en del af Brede Å Lystfiskerforenings mål 
for vandplejen skal fem eksisterende stryg 

ændres fra at være korte, stejle stenstryg med 
høje strømhastigheder til længere og bredere 

gydestryg. Ombygningen af de fem stryg kommer 
til at spille en væsentlig rolle for den selvrepro-

ducerende bestand af laks i Brede Å i fremtiden. 
Indtil nu er der fundet penge til etablering af fire 
ud af fem stryg, og foreningen forventer at starte 
anlægsarbejdet i sommeren 2021. Til den tid for-
ventes den sidste finansiering at være på plads. 
Projektet er lokalt forankret og foregår i samar-

bejde mellem foreningens medlemmer, lodsejere, 
Tønder Kommune, DTU Aqua og Danmarks 

Sportsfiskerforbund og støttes af Markus Jebsens 
Naturpulje, 15. Juni Fonden og Dansk Laksefond. 

INVESTERER I GRUS FREM FOR FISK

Udsætning af ørred-smolt er stoppet i år, fordi 
foreningen satser på at forbedre de fysiske 

forhold i Brede Å og dens tilløb, så bestanden 
bliver 100 procent selvreproducerende. 

Laks bliver fortsat sat ud som en del af lakse-
forvaltningsplanen i Danmark. Fra 2020 bliver 

antal laks til udsætning fordoblet fra 10.000 til 
20.000 halvårs laks årligt. Der er dog stor fokus 

på at skabe nye og bedre gydeforhold for laks 
i hovedforløbet, så udsætning af laks ikke er 

nødvendig på længere sigt. Her er de fem nye 
gydestryg for laks i hovedløbet startskuddet. 

De nye stryg laves med inspiration fra stryg i Vejle Å og Gudenåen, som er brede og ligger højt i terrænet. 

Torben Hansen bruger meget af sin tid ved de sønderjyske vandløb – både i fritiden og på arbejdet. Han 
er nemlig også biolog ved Miljø & Natur i Aabenraa Kommune.

Brede Å løber 40 kilometer gennem landskabet fra Toftlund til Vadehavet - og ved Bredebro finder man et af åens mere populære stræk. 
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~ Lystfiskeri med holdning ~

D A N M A R K S   S P O R T S F I S K E R F O R B U N D
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De nye lystfiskere
Corona-epidemien har medført et helt 

ekstremt boom i interessen for lystfiskeri. 
Sportsfiskeren Indblik zoomer ind på de 

nye lystfiskere og kommer med bud på, 
hvordan de lokale sportsfiskerforeninger 

kan byde dem indenfor.

Foreningen ønsker nu, at pengene 

i stedet bliver brugt på gydegrus til 

fordel for laks og havørreder, så de 

kan nå målet om selvreproducerende 

fiskebestande i 2027.

Flere fisk, flere medlemmer
Til trods for et ihærdigt forsøg på at 

fange en af åens havørreder eller laks, 

må Johannes og Torben tomhændet, 

og omgivet af varmeflimmer i luften, 

trave tilbage henover græsmarken. 

Det blev til en enkelt set fisk, som blot 

viste sig i overfladen med et plask.

– Det er simpelthen for varmt og 

solrigt i dag, konstaterer Johannes, 

hvis skjorte er gennemvædet af sved. 

Men det til trods, så har åens fang-

ster fået medlemstallet til at stige, og 

2017 blev startskuddet på en positiv 

udvikling.

– I 2017 havde vi et drømmeår fi-

skemæssigt. Der blev fanget 134 laks 

og 220 havørreder, og her kunne vi 

mærke, at vi fik mere opmærksomhed 

omkring vores fiskevand. Vi har ellers 

altid stået lidt i skyggen af Vidåen og 

Ribe Å, siger Johannes og fortsætter:

– På samme tid prøver vi også at 

markedsføre vores fiskevand, fang-

ster og vandløbsarbejde på Face-

book, så folk får øjnene op for vores 

forening, så de får lyst til at prøve 

vores fiskevand. Vi har en masse at 

byde på.

Siden da har der været en stigning 

på omkring ti medlemmer årligt og i 

dag har foreningen 149 medlemmer 

i alt, og foreningen har lært at tænke 

stort nu, så de regner fortsat med 

flere medlemmer og bedre fiskeri i 

årerne frem.   

LAKSE- OG HAVØRREDREKORDER I 
BREDE Å

Enhåndslaks – den 23. april, 2020
I starten af laksesæsonen lykkedes det Torben 

Hansen at fange foreningsrekorden i laks på 
strækket ved Bredebro. Den blev fanget på en 

tung, gul zonkerflue fisket på en enhåndsstang. 
Fisken vejede 13,48 kg og målte 109 cm.

En rigtig fighter – 1998
Tilbage i 1998 lykkedes det Luis Bundesen fra Bre-
debro at fange en kæmpehavørred på en Mepps 

4 efter en lang fight, hvor fisken ad flere omgange 
satte sig i grøden. Fisken er havørredrekorden i 

foreningen med målene 11,25 kg og 100 cm.

Brede Å er kendt for sit gode havørredfiskeri, men nu vinder laksefiskeriet også frem efter målrettet fiskepleje.  
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