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Nu er det for længst blevet ef-
terår, fiskeriet i åerne har nået sin 
afslutning og det er blevet tid til 
et tilbageblik.
Sæsonen ved vores åer i 2017 var 
kendetegnet ved alt for meget 
vand og for få fisk. 
Masser af vand plejer ellers at 
være ensbetydende med mange 
fisk, men i år har været anderle-
des. Det er svært at sige, hvem/
hvad der kan have skylden for 
dette. 
For intensivt garnfiskeri på fjor-
den? For mange skarver? For 
mange sæler? Iltsvind i fjorden? 
Klimaforandringer? 

Vi ved det ikke, men kan kon-
statere, at det har været et 
landsdækkende problem, at der 
generelt er blevet fanget alt for 
få havørreder på kysterne og i 
åerne.
 
I år har det været som om havør-
rederne har været sene til at ind-
finde sig i vores åer. 
De første flotte fisk plejer at ind-
finde sig på fangstrapporten i 
maj og nogle år allerede i april. 
I år skulle vi hen midt i juni, før 
der så småt begyndte at ske no-
get. 
Juli måned har været den bedste 
fiskemåned i år, og så er kurven 

for fangede fisk ellers fladet hur-
tigt ud, for så næsten at dø fuld-
stændigt i midten af august.

Vorgod Å har kastet en flot laks af 
sig på 8,0 kg. og 96 cm. 
Fanget af Tommy Thougaard 
Stick i april, men der er ikke ind-
rapporteret nogen havørreder.

Alt i alt er der på vores stykke af 
Vorgod Å indrapporteret 55 laks 
med den største på 12,0 Kg. Alle 
fanget af dagkortløsere, eller folk 
fra de andre foreninger vi deler 
stykket med, så laksefiskeriet har 
ikke fejlet noget. 

I Karup Å, på vores vand, er der 
blot indrapporteret en enkelt 
havørred, men det skal nævnes 
at vi hører, at fiskeriet generelt 
har været dårligt i Karup Å i år, 
når vi snakker med de andre for-
eninger, som er repræsenteret i 
KÅS. 
I Skals Å er der indrapporteret 
6 havørreder med den største 
på 2,2 kg. Det er altså andet år i 
træk, at Skals Å har svært ved at 
levere varen. 
Fiskbæk Å har leveret 19 havør-
reder i år. Den største på 4,9kg og 
71cm. 
Samme dag blev der af en anden 
fisker landet yderligere en fisk på 

71 cm., men vi kender ikke væg-
ten på denne.
Jordbro Å kan prale af 8 indrap-
porterede havørreder med den 
største på 9,2 kg. og 89 cm., og 
den næststørste på 4,9 kg. fordelt 
på 74 cm.. 
Begge fisk er fanget af Vagn Ras-
mussen og er i bund og grund en 
flot præstation af både fisker og 
det lille vandløb.

Danmarks største havørred 
var fra Simested å
Simested Å har leveret 31 havør-
reder i år, hvor langt størstepar-
ten af dem er fanget i juli måned 
(lige som i de øvrige åer). 

Den største på 10,1 kg. fordelt 
på 95 flotte cm. er indtil videre 
den største indrapporterede lyst-
fiskerfangede havørred fra Dan-
mark i 2017. 
Den er  fanget af Ivan Andersen 
på en nedstrøms fisket Mepps 3. 
Der er også fanget en rigtigt flot 
fisk på 7,4 kg og 80 cm, samt fisk 
på 6,3 og 5,8 kg.. Dertil er der 
blevet landet en del fisk mellem 
2 og 3 kg..
Overordnet set har vores åer 
egentlig leveret ganske godt, når 
man tager i betragtning at dette 
års havørredsæson ikke har væ-
ret længere end en enkelt må-
ned. 

Vi må håbe at årets opgang af 
havørreder bare kommer rigtigt 
sent i år. 
Så kan vi få lov til at nyde synet 
af dem på gydebankerne til vin-
ter. Det er trods alt bedre end in-
genting, og så er det svært ikke 
at blive blød i knæene, når man 
ser et par havørreder vælte rundt 
i vandoverfladen, mens de gyder 
og sikrer næste generation af 
sølvblanke fisk.

Knæk og bræk i 2018 

Johnny Auchenberg

Borup hede, Simested å
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Indkaldelse til 
ordinær 

generalforsamling
I henhold til vedtægterne 

indkalder Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling

Torsdag d.18. januar 2018 kl.1900 
i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg

Dagsorden
1.   Valg af dirigent

2.   Valg af protokolfører

3.   Formandens beretning

4.   Regnskabsaflæggelse

5.   Indkomne forslag*, derunder kontingentfastsættelse

6.   Valg
     
      6a.   Der vælges en formand for 1 år. 
               På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.

      6b.   Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
               På valg er Finn Karlsson, Johnny Auchenberg og 
               Jens Drengsgaard, der alle er villige til genvalg.      
      6c.   Steffen Bruhn udtræder af bestyrelsen uden for tur. 
               Der vælges et nyt medlem for et år. 
      
      6d.   Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
               På valg er Lars Olesen og Henrik Ravn, 
               der begge er villige til genvalg.                              
      6e.   Der vælges en revisor for 2 år.
                      På valg er Henning Markussen, som er villig til genvalg.       
      6f.    Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.
                På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg.

Eventuelt

* Forslag  der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i skriftlig   
form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Generalforsamlingen 2017
Referaterne fremlægges med ganske 
få undtagelser præcis som de er ud-
formet til internt brug i bestyrelsen, 
og det kan godt give anledning til, 
at nogle medlemmer føler, at besty-
relsen træder dem over tæerne, men 
sådan er vilkårene, hvis det skal være 
ærlige referater, der offentliggøres. 

Referater der blødes op og redigeres 
giver ikke nogen mening.

Men bestyrelsen er altid parat til at 
diskutere, hvad der står i referaterne.

Resten af generalforsamlingen var 
ren idyl med genvalg på alle pladser.

Henrik Ravn vandt præmien på 1000 
kr. udsat af JAFI, og Rune Hovaldt 
vandt – igen – et års gratis medlems-
skab for indberetninger til fangstrap-
porten.

Generalforsamlingen 2018

Vi havde en rigtig god generalfor-
samling, med en positiv beretning, 
et regnskab med overskud, en lang 
stribe forslag til ændringer og en op-
hidset debat – helt som det skal være.
Vi havde et lille foredrag i reserve, 
men det blev der slet ikke brug for.

Forslagene drejede sig om at ændre 
mindstemål for bæk- og havørreder, 
samt om at ændre fisketiderne, men 

alle forslag til ændringer blev brutalt 
nedstemt, så situationen er nok, at 
der foreløbig ikke er stemning for 
flere ændringer, nu hvor vi har indført 
vinterfredning indtil den 1. marts og 
forbud mod modhager indtil den 1. 
maj.Der blev debatteret livligt om be-
styrelsens manglende fremlæggelse 
af referater fra bestyrelsesmøderne, 
og nu offentliggøres referaterne som 
lovet på hjemmesiden. 

Generalforsamlingen 
afholdes torsdag den 18. januar 
på Sønder Mølle.

Formanden
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Danmarks Sportsfiskerforbund 
har fået ny hjemmeside, og hele 
forbundets system er beregnet 
på, at forbundet og os i din for-
ening let kan komme i kontakt 
med dig.

Kontroller derfor, at dine op-
lysninger er korrekte. 

Gør følgende:

Gå ind på www.sportsfiske-
ren.dk
Tryk ”log in”

Brug dit medlemsnummer som 
adgang. Du finder det bag på 
Sportsfiskeren.

Hvis du har glemt eller ikke har 

Kontroller dine 
oplysninger 

hos forbundet

I Viborg Sportsfiskerforenings lo-
kaler har der hver torsdag aften 
gennem de sidste mange vintre 
været en aktivitet af bindegale 
medlemmer. 
Sagen er, at der er tale om flue-
bindere, som nyder hinandens 
selskab og drøfter lystfiskeriets 
glæder, mens der bindes fluer til 
den kommende sæson. 

I det tidlige forår lykkedes det 
at få en aftale om instruktion i 
forskellige kystfluemønstre med 
den anerkendte fluebinder og 
fotograf Michael Jensen. 

Fantastisk oplevelse at se hvor let 
det er for den kyndige binder at 
producere selv ganske komplice-
rede fluemønstre. 

Nu manglede kun braget fra ka-
nonen, som skulle skyde den nye 
sæson i gang. 
Spændingen var stor, for Egon hav-
de ikke helt 100% styr på styrken af 
ammunitionen! 
Blev det en fuser eller et drøn? 
Det blev et pænt drøn, men kuglen 
lavede ingen mærker i væggen! 
Så var sæsonen skudt i gang!

En anden tradition d.1. marts er, at 
foreningen er vært for en øl/vand 
og en grillpølse ved Karlos hytte. 
Det var der selvfølgelig også i år. 
Og det var også i år de to halvgam-
le stoddere, som stod for arrange-
mentet! 
Så alt var ved det gamle! 

Vejret var også, som det plejer at 
være 1.marts – uforudsigeligt. Men 
hyggeligt var det!
 
Flemming F. Hansen

De bindegale

Det store klublokale måtte tages i brug, da Michael Jensen instruerede de bindegale

Af: Lars Olesen

Variant af Easter Bunny 
- mønster af Michael Jensen men 

bundet af en bindegal fra VSF

Sædvanen tro blev der i starten af 
maj måned arrangeret en fælles tur 
til Mariager Fjord. Her udvides det 
hyggelige samvær med aktivt fiskeri 
og en fælles frokost bestående af 
grillpølser og en øl.  
Men er jo ikke altid en kysttur for alle 
er ensbetydende med havørred :-)

Sæsonpremieren 
1.marts 2017

Kalenderen viste 1.marts. 

Det betød starten på en ny sæ-
son ved vores åer – hurra! 
Traditionen tro var VSF vært på 
Sdr.Mølle for en fejring af sæ-
sonstarten. 

Den stod på Kaffe, bitter og 
rundstykker, denne gang med 
ost og marmelade! 
Og selvfølgelig havde Egon 
Langgaard sørget for ammu-
nition til vores kanon, så sæso-
nen kunne blive skudt i gang 
med et stort brag! 
Klokken 9.00 var vores loka-
ler pænt fyldt op (40 stk) med 
glade og forventningsfulde 
lystfiskere. 
Kaffe, bitter og rundstykker 
gled ned samtidig med at 
snakken fyldte lokalerne. 
Forventningerne til den nye 
sæson var i top! 

Igen i år blev der afholdt en grej-
auktion på Sdr.Mølle. 

Viborg Fiskeriforening stod for 
den praktiske udførelse af auk-
tionen. 
Der var masser af grej i alle af-
skygninger, helt præcist 155 
numre. 

Ca. 50 lystfiskere var mødt op for 
at deltage i auktionen. 
Stemningen var fin og købely-
sten nogenlunde. 

Generelt en fin aften – men den 
blev lidt for lang, så auktions-
tempoet skal nok en tand op 
næste år. 

For der er også en grejauktion i 
2018 – selvfølgelig!

Flemming F. Hansen

en adgangskode, må du be-
stille en, når du når dertil.
Tryk ”min side”

Rul ned til ”administrer din 
profil” og tryk ”fiskekort”

Tryk ”dig” oppe i højre hjør-
ne

Tryk ”indstillinger”

Rediger det, der skal rettes.

Husk fremover at rette dine 
oplysninger hos forbundet 
– det er også Viborg Sportsfi-
skerforenings arkiv over op-
lysninger til dig.

Formanden

Grejauktion
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Rundt omkring i landet opstår 
”grusbander”, der arbejder på 
vandløbsforbedringer, først og 
fremmest ved udlægning af gy-
degrus.
Navnet grusbande blev vist op-
fundet på Fyn, men nu har det 
bredt sig, så også Sjælland har en 
grusbande.

Det er naturligvis ikke nyt, at der 
udføres vandløbspleje af den 
ene og den anden slags, og det 
har vi da også gjort i mange år i Vi-
borg Sportsfiskerforening, men 
enten er arbejdet blevet udført 
af medlemmer af vandplejeud-
valget, eller også har vi skullet ud 
og tigge/presse andre til at del-
tage i aktiviteterne.

Vi tror imidlertid, at mange er 
oprigtig interesseret i arbejdet, 
som både giver en bedre indsigt 
i naturforholdene ved vandløbe-
ne og nogle gode arbejdsdage i 
godt selskab. 

At det oven i købet giver et bedre 
fiskeri, gør jo ikke sagen ringere.
Jeg ved personligt fra deltagel-
sen i mange dage med udlæg-
ning af gydegrus, at deltagerne 
ved arbejdets afslutning er rigtig 
glade for at have været med. 
Det er en god fornemmelse,  at 
have udført noget, der kan ses.

Opgaven bliver først og frem-
mest udlægning af gydegrus, 
men andre former for vandløbs-
vedligeholdelse som spuling af 
gydebanker og fjernelse af be-
voksning kan komme på tale, 
det beslutter banderne i vid ud-
strækning selv.

Slut med udsætninger
At indsatsen nytter, fremgår af 
artiklen her i årsskriftet om Fisk-
bæk og Jordbro å, hvor der er 
regnet på, hvor meget en forbed-
ring af et stykke bæk betyder.
Generelt er det realistisk at for-
høje antallet af ½-års fisk på en 

strækning med 1000 pr. kilo-
meter. Heraf når 200 at blive til 
smolt, der går i havet, 66 vender 
tilbage til åen for at gyde, og 17 
bliver fanget af lystfiskere. 
Nogle steder kan antallet af fisk 
forhøjes endnu mere.

Da det nu er slut med udsætnin-
ger i Fiskbæk, Jordbro, Karup og 
Simested å, er der mere end no-
gensinde brug for en indsats ved 
bækkene. 
Vi sætter nu kun fisk ud i Skals å, 
men også her vil vi nå langt bed

re resultater ved at hjælpe den 
naturlige gydning på vej.

To grusbander
Vores plan er et oprette to grus-
bander. 
En hverdagsbande bestående 
af folk, der har tid til at gøre en 
indsats på hverdage og en week-
endbande, der passer deres ar-
bejde på hverdage, men som 
kan afse et par fridage om året til 
arbejdet ved vandløbene.

Bandemedlemmerne behøver 
ikke være medlemmer i Viborg 
Sportsfiskerforening, det kan 
f.eks. også være lodsejere, og 
ældre medlemmer behøver ikke 
være medlemmer af OBK. 

Meld dig til formanden, hvis du 
vil give en hånd med. 
Arbejdet er absolut ulønnet, 
men til gengæld er det skattefrit, 
og det bærer lønnen i sig selv, 
som det så smukt hedder.

Formanden

Vi vil også 
have en 
grusbande . . . 

-måske vil vi 
have to

Der lægges grus ud i Skravad bæk.

I VSF har en lille flittig håndfuld 
af medlemmerne brugt tre af de 
mørke aftener, efter sæsonaf-
slutning på at kreere deres egne 
custominiserede kondomspinne-
re. Som instruktør ved kurset har 
VSF fået klubbens altmuligmand, 
Egon Langgaard til at undervise.

Der er mange individuelle behov, 
som kan tilgodeses. 
Nogen bygger målrettet efter en 
tung, kompakt og meget dybt gå-
ende spinner til fiskeri efter laks 
i de store vandløb, mens andre 
prøver idéer af til spinnere til hav-
ørreder i de lidt mindre vandløb. 
Der blev bygget spinnere fra 30 
gram og helt ned til ganske lette 
fluespinnere. 
Spinnere med små blade, spin-
nere med store blade og spinnere 
med to blade og alle mulige far-
vekombinationer. Alt sammen et 
resultat af den enkelte fiskers fan-
tasi og ønsker.

Hver deltager fik udleveret en 
startpakke med lodder, blade, 
kroge og gummiovertræk i for-
skellige farver, former, vægte og 
størrelser. 
Så var der lukket op for den store 
byttebørs deltagerne imellem.

En god måde at bruge aftenti-
merne på, nu hvor fiskeriet er slut 
for i år. Mens man bygger kan 
man holde ekstra godt liv i drøm-
men om hugget fra den ultimati-
ve fisk. Lidt på samme måde som 
fluebinderen når han laver nye 
kreationer og prøver nye mønstre 
af ved fluestikket. 

Glæden  er stor, ved at fange en 
fisk på noget grej, som man selv 
har lavet.
Kurset blev i øvrigt afholdt i god 
tone med et strejf af værksteds-
humor, samt kaffe i mængder, 
som kunne få en jordemoder til at 
overveje et karriereskifte. 

Spinnerbyg
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Vindmøllepenge

For nogle år siden blev der op-
sat tre kæmpestore vindmøller 
på Gammelstrup Hede tæt ved 
Rævind bæk, som er et vigtigt 
tilløb til Fiskbæk å. 

For at kompensere for de ulem-
per man må leve med som na-
boer til vindmøller, gives der 
ofte en sum penge til et godt 
formål, der kommer de berørte 
til gode. 

Nogle kalder det bestikkelse, 
andre ”hold kæft penge”, men 
uanset hvad de kaldes, var der 
omkring 600.000 kr på højkant 
til et værdigt formål i nærhe-
den.

Seks lodsejere gik sammen om at 
prøve at få fat på pengene til en 
forbedring af naturforholdene 
ved Rævind bæk, og de fandt et 
rådgivningsfirma, det accepte-
rede at udarbejde et projekt på 
”no cure – no pay” basis.

Her kom Viborg Sportsfisker-
forening ind i billedet 
Rådgivningsfirmaet spurgte os 
forsigtigt, om vi kendte Rævind 
bæk, og da vi kunne svare, at 
den kendte vi rigtig godt, var vi 
pludselig med i udarbejdelsen af 
projektet.
VSF havde flere gange gået 
bækken igennem for at tælle 
gydebanker, og vi havde klare 
forestillinger om, hvor der burde

Naturprojekt ved 
Rævind bæk indviet

genslynges, hvor der burde læg-
ges gydegrus ud, hvor der burde 
lukkes for okkerførende tilløb 
samt ikke mindst, hvor der abso-
lut ikke burde røres ved bækken, 
som på nogle strækninger var 
meget fin, som den var.

Der blev udarbejdet et fint pro-
jekt, men desværre valgte byrå-
det at give vindmøllepengene til 
en cykelsti fra Stoholm til Birkesø 
- et udmærket formål, men det 
var ikke så tæt knyttet til vind-
møllerne, at det gjorde noget.

Kommunen greb bolden
Nu var projektet næsten dødt, 
men Viborg kommune sprang 
til og overtog færdiggørelsen, 
da man fandt, at det var et rigtig 
godt naturprojekt, og den 15. 
september kunne det indvies 
med taler af borgmesteren og 
mange andre involverede.

Der var ingen rød snor at klippe, 
men borgmesteren indviede pro-
jektet ved at hælde en spand 
gydegrus i bækken, derefter var 
der en fin fest i haven hos en af 
lodsejerne.
For pengene – knap 1 mill. kroner 
– havde man fået 20 nye slyng, 8 

nye gydebanker, lukning af nog
le okkertilløb og etablering af en 
græsningsordning, så de sjældne 
planter i engene kunne komme 
til deres ret. På alle måder en rig-
tig god løsning.

Vi er ikke helt i mål
Udviklingen i fiskebestanden føl-
ges af DTU Aqua, som med 7-9 
års mellemrum udfører bestands-
analyser i alle vore vandløb. 
Analyserne viser, at udviklingen 
i Rævind bæk har været  positiv, 
allerede inden naturforbedrin-
gen blev gennemført.

Ved bestandsanalyserne gen-
nemfisker man med strøm stræk-
ninger på 50 meter.

I 2000 fandt man 11 ørreder på 
50 meter, i 2007 fandt man 12 og 
i 2016 fandt man 44.

Det er en fin fremgang, men ikke 
rigtig godt. 
Til sammenligning fandt man i to 
andre tilløb til Fiskbæk å, 95 ør-
reder pr 50 meter i Jegstrup bæk 
og 352 ørreder i Keldbæk.
Årsagen er, at vandkvaliteten i 
Rævind bæk ikke er den bedste. 
Den er påvirket af, at meget af 
vandet kommer fra moseområ-
der omkring Sparkær, og det gi-
ver brunt og surt vand, som ikke 
giver basis for de store bestande. 

Løsningen kan være at hæve 
vandstanden i moserne, eventu-
elt i forbindelse med etablering 
af et vådområde.

Men som nævnt er udviklingen 
allerede på rette vej, naturpro-
jektet vil føre til yderligere frem-
gang. Vi kan så håbe, at der på et 
tidspunkt også bliver gjort noget 
ved vandkvaliteten.

Borgmesteren hælder 
en spand gydegrus i bækken

Receptionsgæsterne på 
gyngende grund

En fin fest med pøser på grillen og øl fra fad

Alt mit fiskeri åen foregår med 
fluestangen og ca. 90% af det er 
tørfluefiskeri. 
Min store passion er det klassiske 
immitations tørfluefiskeri efter 
bækørreder. 
Det at gå og udse sig en bestemt 
fisk der spiser på overfladen og 
så sige til sig selv at det er netop 
den fisk jeg vil fange er en helt 
speciel oplevelse for mig. 

Dette fiskeri begrænser sig dog 
til, når forholdene lige er til det 
og selv om bækørrederne i vores 
vandløb er utrolig smukke, så er 
de altså ikke ret store, i hvert fald 
ikke dem jeg har haft fornøjelsen 
af at fange. 
Når jeg er ved åen fra midt som-
mer og helt frem til slut septem-
ber og der ikke er aktivitet på 
overfladen, så skifter jeg over til 
skumfluen for at fange havørre-
der. 
Det er et noget andet fiskeri til 
trods for det stadig foregår på 
overfladen. 
Her fisker jeg blindt til pladser 
hvor jeg tror der kan stå en fisk, 
som regel på modsatte bred. 
Jeg kaster så tæt på bredden 
som muligt og begynder heref-
ter at trække fluen ind en anelse 
hurtigere end vandet løber, så 
fluen lige akkurat streamer og 
laver et lille v i vandet. 
Fisken følger som regel efter 
fluen inde fra brinken og tager tit 
ude midt i åen. 

Til dette fiskeri bruger jeg som 
regel en #4 eller #5 stang med 
en helt almindlig wf line med et 
taperet nylon forfang med en 
fluorocarbon spids der ender i 
ca. 0.16-0.2.

Fluerne til dette fiskeri har den 
fordel at de er utrolig nemme at 
binde. 
Jeg bruger som regel 2 forskel-
lig farver skum hvor jeg har en 
formet cutter, jeg skære dem ud 
med (de fungere lige så fint hvis 
de er klippet firkantet ud med en 
saks) og så limer dem sammen. 
Så skal der bruges lidt dubbing, 
nogle gummiben og naturligvis 
en krog. 

Skumflue 
i åen

Hvad farver angår så er der frit 
slag, jeg vælger som regel nogle 
lidt stærke farver da det jo er en 
slags provokations fiskeri. 

Jeg har ind til videre den store 
trofæ fisk til gode med dette fi-
skeri, men det er da blevet til 2 

fisk over 50cm og på en #4 stang 
i åen er der en ret fed oplevelse. 

Jeg har fået fisk stort set hver 
gang jeg har været afsted og 
mine ture er som regel ikke læn-
gere end 1-1,5 timer. 

Det skal siges at de fleste fisk er 
mellem 30-40 cm men igen, på 
det lette grej er det stadig en 
fed oplevelse og bare det visu-
elle i at se fisken tage fluen, er en 
oplevelse alle fiskere efter min 
mening skulle prøve, for det er 
så fedt.

Hvis man vil vide mere om dette 
fiskeri kan man søge efter Daniel 
D Holm på Youtube, han har la-
vet en halv times video hvor han 
forklarer rigtig godt hvad det 
drejer som om og han har også 
en video med bindebeskrivelse 
til fluerne.   

Tommy Jensen
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Årets største havørred blev fanget af Ivan Andersen d. 27-07.
Den vejede 10,10 kg og var 95 cm lang  

11-07-2017 Heine sørensen Havørred 2.20 kg 58 cm Skals å

24-09-2017 
Bente Lysgaard Mikkelsen 
Havørred1.00 kg

06-07-2017
Egon Skjørbæk
Havørred
48 cm
Skals å 06-08-2017 Tommy Jensen Havørred 1.50 kg 50 cm Fiskbæk å

03-07-2017 Allan T. Christensen
Havørred Fiskbæk å

10-06-2017 Lars Søndergård
Havørred 2.90 kg 64 cm
Fiskbæk å

28-07-2017 Kim Sørensen
Havørred 2.70 kg 65 cm
Simested å

29-06-2017 Mathias Schnügger Havørred 71 cm Fiskbæk å 

17-07-2017 Rune Hovalt 
Kristensen Havørred 1.22 kg 
46 cm Simested å

04-07-2017 
Johannes Thorbjørn Hansen
Havørred 2.16 kg 62 cm

22-9-17 Gert kristensen
Havørred 1.50 kg 53 cm
Fiskbæk å

11-07-2017 Heine sørensen
Havørred 1.20 kg 45 cm
Skals å

13/7 Gert kristensen 
Havørred 77 cm Simested å

10-08-2017 Lars Pedersen
Havørred 75 cm Simested å

25-07-2017 Johnny Auchenberg
Havørred 2.40 kg 61 cm 

Simested Å
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02-07-2017 Vagn Rasmussen Havørred 9.20 kg 89 cm Jordbromølle å

08-07-2017 John Glerup Møller Havørred 1.40 kg 50 cm Simested Å

28-06-2017 Johannes Thorbjørn Hansen 2.05 kg 58 cm

17/7 2017 Johnny Nielsen Havørred 3.50 kg 65 cm Simested å 

28.06.2017 Dan Pedersen Havørred 2.80 kg 65 cm Jordbroå

13-08-2017 Johnny Auchenberg Havørred 1.80 kg 57 cm Simested å10-07-2017 Jim Nielsen Havørred 1.50 kg 53 cm Simested å

10-07-2017 Thomas Nørhaven Havørred 6.30 kg 80 cm Simested Å

19/7 Gert kristensen Havørred 2.30 kg 59 cm Simested å14-07-2017 Heine sørensen Havørred 2.30 kg 62 cm Simested å

26-10-2017 Johnny Auchenberg Havørred 1.50 kg 52 cm Fiskbæk å

01-07-2017 Tue Linderoth Hav-
ørred 2.80 kg cm Simested å

17-07-2017 Rune hovalt 
kristensen Havørred 1.22 kg
46 cm Simested å

23-09-2017 Jan Udengaard
havørred 42 cm Simested Å

17/7 Johnny Nielsen Havørred 
3.50 kg 65 cm Simested å 



24-07-2017 Steffen Bruhn Havørred 5.80 kg 76 cm Simested å

09-07-2017 Heine Sørensen Havørred 7.40 kg 80 cm Simested å

16-04-2017  Tommy Tougaard Stick Laks 8.00 kg 96 cm Vorgod å

11-03-2017  Tommy Tougaard Stick Havørred 65 cm Simested å 10-06-2017 Lars Søndergård 
Havørred 2.90 kg 64 cm Fiskbæk å

11-07-2017 Heine Sørensen Havørred 1.20 kg 45 cm Skals å

31-07-2017 Kalle Vistisen Havørred 1.20 kg 45 cm Simested Å

20-05-2017 Gert Hedegaard Gedde 4.50 kg 90 cm Hald Sø

12-08-2017 Johannes Thorbjørn Hansen 1.95 kg 57 cm

29-06-2017 Johnny Auchenberg Havørred 4.90 kg 71 cm Fiskbæk å

17-10-2017 Jøren Lysgaard Mik-
kelsen Havørred 1.70 kg

24-07-2017 Egon B. Skjørbæk
Havørred 1.05 kg 43 cm Simested å

28-08-2017 Jørgen Buch 
Havørred1.00 kg 44 cm Fiskbæk å

31-07-2017 John Glerup Møller
Havørred 1.20 kg 46 cm
Simested Å

12-08-2017 Allan T. Christensen
Havørred ialt 5.06 kg Fiskbæk å

26-06-2017 Jørgen Buch Havørred 
1.10 kg 46 cm Simested å
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Og hvorfor 
er det så slut?

Allerede i årsskriftet for 2016 brag-
te vi en artikel, hvor Peder Top-
penberg fortalte om elfiskeriet og 
orienterede om, at der var fanget 
godt med fisk ved elfiskeriet i ef-
teråret 2016.

Hele materialet er nu analyseret 
af DTU Aqua i Silkeborg, og resul-
tatet er blevet, at vi kun må ud-
sætte ganske få fisk i de to åer, så 
få, at det ikke har nogen mening 
at opfiske moderfisk, opfodre små 
fisk og foretage udsætningerne. 
Vi har derfor besluttet helt at 
droppe udsætningerne i de to 
vandløb.

Udsætning af smolt 
i Skals å

Bestandsanalysen
Selve arbejdsgangen i en bestands-
analyse blev grundigt gennem-
gået i sidste årsskrift, men kort 
fortalt kommer DTU og elfisker 
ca 20 steder i Fiskbæk å med til-
løb og ca 25 steder i Jordbro å 
med tilløb. 
Det varer et par uger, og VSF stil-
ler med to hjælpere hver dag, så 
det er en stor opgave.

Man tæller først og fremmest 
årets yngel, da det er det, der 
viser, om der er en naturlig be-
stand i vandløbet.
DTU kommer hjem med en mas-
se informationer, som de bruger 
hele vinteren til at få styr på. 

Det hele ender i en fin ”udsæt-
ningsplan”, som interesserede 
kan finde på www.fiskepleje.dk , 
hvor der findes udsætningspla-
ner for snart sagt alle væsentlige 
vandløb i Danmark. 

I nogle år udsatte vi dambrugs-
ørreder i de to åer, nogle op til 3 
kg, men de kom aldrig til at ska-
be nogen naturlig bestand. 
Først da man i 1990’erne fandt 
ud af, at man skulle bruge åens 
egne fisk som moderfisk, kom 

Slut med udsætninger i 
Fiskbæk og Jordbro å

tydeligt, at det er gået den rig-
tige vej. 
Men vi er ikke ved vejs ende. 
Med de forhold vi har ved de to 
vandløb er det ikke urealistisk, at 
vi kan nå et mediantal på 100. 
De gode steder ligger nu på et tal 
mellem 150 og 200.

Ørredkortet
DTU Aqua offentliggør også deres 
resultater på Ørredkortet, som er 
på internettet. Søg på ”ørredkor-
tet”, så dukker det op, og det er 
rigtig hyggeligt  at sidde og kig-

ge på, hvordan det står til både i 
dine fiskevande, og måske også i 
de vandløb, hvor du fiskede som 
knægt. 

God fornøjelse.

Der er kun tal for de 50 meter, vi 
elfisker hvert sted, så den gene-
relle tilstand kan være både bed-
re og ringere, end kortet viser.

Af rigtig gode steder har vi i Fisk-
bæk å kun Keldbæk og så Fisk-
bæk å bag ved Ravnstrup.
Rævind bæk, Gårsdal bæk og 
Fiskbæk møllebæk er ”ringe”, 
men tallene stammer fra be-
standsanalysen i 2007. 
Nu er Rævind og Gårsdal blevet 
noget bedre.

En succeshistorie
Stop for udsætninger er slet ikke 
en trist historie, men et udtryk 
for en succes. 

Og at alting ikke nødvendigvis var 
bedre i de ”gode gamle dage” kan 
man læse i et meget formfuldendt 
brev til Fiskeriministeriet fra 1984 
hvor den daværende formand 
rapporterer, at man har elfisket 
Jordbromølle å med det formål at 
bortskaffe gedder. 
Turen havde givet én gedde to 
aborrer og så havde man antruffet 
én ørred.

I Jordbro å er der gode tal ved 
Daugbjerg kirke, i det nederste 
af Lånum bæk og i Mønsted å, så 
der er i begge åer masser af ste-

Udlægning af grus i Lund bæk

der rigtig gang i udviklingen, og 
for Fiskbæk å skete det helt store 
gennembrud, da Viborg Kom-
mune i 2009 fjernede Ravnstrup 
dambrug og derved forbedrede 
adgangsforholdene til Jegstrup 
bæk og Gårsdal bæk betydeligt.

Nogle enkle tal kan måske illu-
strere udviklingen, og her er 
mediantallet nok den bedste be-
skrivelse. 

(Mediantallet er den midterste vær-
di af en lang række tal, her yngel-
antallet pr. 100 kvm. vandløb for 
alle de undersøgte stationer i hvert 
vandløb).             

Uden at du behøver at fordybe 
dig i talgymnastikken, er det vist 

                         2000    2007    2016
  Fiskbæk å        1          3          28
  Jordbro          21       13          49

Virksund

Hjarbæk Fjord

Jordbromølle å

Skindermose 
bæk

Rævind 
bæk

Fiskbæk å

Keldbæk

Mønsted å

Daugbjerg

Lånum bæk

Fiskbæk 
møllebæk

Gårsdal 
bæk

Jegstrup 
bæk

Ørredkortet for Fiskbæk og 
Jordbro å med tilløb.

             Rød betyder dårlig. 
            (Der findes ikke ørredyngel)

             Orange betyder ringe
             
             Gul betyder moderat

             Grøn betyder god

             Blå betyder høj

der, hvor forholdene kan forbed-
res, men det er helt fantastisk, at 
der kun er et sted, hvor der ikke 
er ørredyngel, nemlig der hvor 
Mønsted å kommer under A16 
fra de militære arealer.

Hvad betyder antallet 
af yngel?
Det kan nok ikke overraske no-
gen, at antallet af ungfisk har 
betydning for, hvor mange hav-
ørreder vi kan fange.
På et møde forleden fremlagde 
DTU sammen med Danmarks 
Sportsfiskerforbund nogle in-
teressante tal, der bygger på 
mærkninger og forsøg. 
De er naturligvis ikke er helt ens 
for alle vandløb, men det er alli-
gevel spændende tal.

Vi starter med halvårsfisk
Det er fisk, som har klaret de før-
ste strabadser efter klækningen 
og er blevet 5-8 cm lange og le-
vedygtige. Det er dem, der tælles 
som yngel ved bestandsanaly-
serne.

Nøgletallene er:
Ud af en bestand af ½-års fisk bli-
ver 1/5 smolt og går i havet.
Ud af dem vender 1/3 tilbage til 
åen, når de er blevet store
Ud af dem fanger lystfiskerne ¼
Hurtig hovedregning viser, at 60 
stk. ½-års fisk bliver til én fanget 
havørred.

Et eksempel
Jegstrup bæk er 2½ km lang og 
gennemsnitlig 2 meter bred fra 

Det er egentlig svært at forestille 
sig noget, der kan slå glæden i et 
barns ansigt, når det lige har fan-
get sin første fisk og stolt viser 
den frem. 
De fleste børn vil garanteret sy-
nes, at en fisketur er en spæn-
dende oplevelse, men skal det 
blive en succes, er det vigtigt, at 
det foregår på børnenes præmis-
ser. 

På den baggrund havde Viborg 
Sportsfiskerforening inviteret børn 
og deres familier til Lystfiskeriets 
dag søndag den 21. maj. 

Dette arrangement var et lands-
dækkende initiativ fra Danmarks 

Lystfiskeriets dag 2017

Sportsfiskerforbund og de lokale 
sports- og lystfiskerforeninger.

Viborg Sportsfiskerforenings ar-
rangementet foregik i Nørresø 
ved Borgvold og her havde for-
eningen i et samarbejde med 
Viborg Fiskeriforening opsat telt, 
hvor børnene kunne låne en fi-
skestang og prøve at fiske, få en 
godtepose, prøve en sejltur og 
forsøge at vinde en af de mange 
præmier foreningen uddelte.

Rigtig mange børnefamilier valg-
te at lægge turen forbi - mindst 
100 børn deltog - og prøve kræf-
ter med fiskestangen. 
Der var en rigtig fin dialog dagen 

igennem, hvor de fremmødtes 
spørgelyst blev belønnet med 
råd og vejledning fra medlem-
mer af bestyrelsen og nogle fra 
Old Boys Kammeraterne. 

Flere voksne valgte tilmed at 
benytte muligheden for et gratis 
dagkort til vores 5 åer omkring 
Viborg. 

Vejret var solrigt men blæsende 
fra syd, hvilket kan have været 
medvirkende til de begrænsede 
fangster dagen bød på. 
I alt blev der landet tre fine ged-
der, der alle efterfølgende blev 
genudsat. 

Den unge dame fangede gedden 
men ligefrem at holde den levende 
– nej tak!

Jegstrupvej til sammenløbet med 
Gårsdal bæk. 
Her har Viborg kommune først 
fjernet dambruget og derefter 
udlagt gydegrus og skjulesten.
Resultatet er, at bestanden af 
½-års fisk er steget fra i alt ca. 100 
stk. på hele strækningen i 2000 
til ca. 2.750 stk. i 2016. 

Det giver 177 flere opgangsfisk 
i åen og 44 flere fangede fisk til 
lystfiskerne, så vandpleje nytter 
noget!

Hvad gør vi nu?
Vi kunne naturligvis læne os til-
bage og sige, at nu går det da 
nogenlunde i de to vandløb, 
men det har vi nu ikke lige tænkt 
os. Viborg Kommune arbejder på 

at få skabt frit løb ved Mønsted 
dambrug og ved Daugbjerg mini-
landsby, og vi i foreningen har en 
kæmpe opgave foran os med at 
få udlagt gydegrus i de mange 
tilløb. 

I år lægger vi grus i Lånum bæk 
ved Øster Børsting, og i de næste 
år skal vi have gjort noget ved 
Fiskbæk Møllebæk, Mønsted å 
ved A16, toppen af Jordbro å ved 
Lånumvej og flere andre steder.

Til det skal vi bruge mandskab, 
men det kan du se mere om et 
andet sted i årsskriftet.

Formanden
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Udsætninger
Vi har som sædvanlig udsat fisk 
i forskellige størrelser i Skals å, 
Fiskbæk å og Jordbro å, men fra 
næste år bliver det anderledes, 
for så er det slut med at udsætte 
fisk i Fiskbæk å og Jordbro å.

Det kan du læse mere om et an-
det sted i årsskriftet, men det er 
faktisk en vigtig milepæl, vi har 
rundet i de seneste år, hvor ud-
sætningerne også er stoppet i 
Simested å og i Karup å.

Bestandene er blevet bedre og 
bedre af mange grunde. 
Først og fremmest er vandkvali-
teten blevet bedre, og vi er næ-
sten helt fri for forgiftninger på 
grund af gift, gylle og ensilage-
vand. 
Der er fjernet mange spærrin-
ger, og der er af lystfiskerne og 
af kommunerne udlagt meget 
gydegrus, så grundlaget for en 
naturlig bestand er blevet bedre. 

Det eneste sted, vi herefter sæt-
ter fisk ud, er i Skals å med tilløb, 
men også her arbejdes der på 
at gøre forholdene bedre for en 
naturlig bestand, så måske er vi 
færdige med udsætninger inden 
så længe.

Årets indsats med vandpleje 
og udsætninger

Grus i de små bække
Som bekendt yngler ørrederne 
gerne i små, lavvandede bække, 
og derfor lægger vi grus ud på 
steder, hvor mange måske ikke 
har forestillet sig, at der kan kom-
me havørreder ud af indsatsen.

I år har vi lagt grus i Iglsø bæk 
helt oppe ved Øster Børsting og i 
Rind bæk, der løber direkte
i Hjarbæk fjord tæt på Simested 
å’s udløb.
 
Iglsø bæk er et tilløb til Jordbro 
å, så der kan vi få chancen for 
om nogle år at fange nogle af de 
havørreder, der er klækket i det 
nye grus, men i Rind bæk fisker 
vi ikke

Når vi alligevel lægger grus ud, 
skyldes det, at vi opfatter os som 
en ”grøn” forening, der godt vil 
gøre noget for naturen, også selv 
om det ikke giver direkte pote for 
os selv. Vi kan simpelt hen bare 
godt lide at se, når et vandløb 
fungerer.
Udlægningen af grus de to ste-
der sker i fælles projekter mel-
lem Viborg kommune og Viborg 
Sportsfiskerforening, hvor kom-
munen leverer gruset, og for-
eningen lægger det ud.

En fest ved Bjerregrav Friskole
Viborg Kommune havde i anled-
ning af foreningens 75 års fød-
selsdag givet os en gydebanke i 
gave. 
Vi grublede længe over, hvor 
denne gave skulle placeres, og vi 
nåede frem til, at det skulle være 
i Skravad bæk, lige ved Bjerre-
grav Friskole i Bjerregrav

Her kunne både elever i skolen 
og byens beboere følge med i 
havørredernes gydning, og med 
lidt held også spotte mindre fisk, 
når de piler afsted mellem sten 
og vandplanter.

Kommunen leverede 10 kbm 
grus og 4 kbm sten, alt i alt ca 25 
tons, så der var noget at slæbe 

med, men heldigvis kom en 8. 
klasse fra friskolen os til hjælp. 
De smed en masse af de store 
sten i vandet, og som en af ele-
verne sagde, så havde de aldrig 
haft en sjovere time i naturfag.
 
OBK’erne svedte
Mens eleverne morede sig med 
skjulestenene, tog omkring 10 
medlemmer af OBK sig af det 
mere seje arbejde med at køre 
gruset ud i bækken og få det for-
delt. 
Formand Kenneth Elkjær fra 
vandplejeudvalget sørgede for 
den saglige indsigt og ledede 
slagets gang, så kort efter mid-
dag var det faktisk lykkedes at 
få en ca. 100 meter lang, sandet 
strækning ændret til et helt per-
fekt vandløb med gydebanker 
og masser af skjulesten.

Hvis du vil se resultatet, så parker 
ved Friskolen i Bjerregrav. Det er 
det første 100 meter opstrøms 
broen, der er restaureret, og så er 
der også kastet en del skjulesten 
i vandet nedstrøms broen. 
Der er allerede set store ørreder 
på stedet, så der skal nok være 
gang i gydningen, når dette 
skrift udkommer.

Formanden

Vi fik lov til at 
skyde skarver

Som beskrevet i de to seneste 
numre af Årsskriftet har vi op-
levet et stigende antal skarver i 
vores vandløb. 
Vi har ikke noget imod at se en 
enkelt skarv engang imellem, 
men der er efterhånden kommet 
så mange, at det er et problem. 

I nogle åer, bl.a. Råsted Lilleå og 
de øvre dele af Gudenåen har 
skarven næsten udryddet be-
standen af ørreder og stallinger. 

Så galt er det ikke gået i vores 
vande, men bestyrelsen fandt, 
at det var tiden at gøre noget, 
og derfor fik vi i begyndelsen af 
året tilladelse til at skyde nogle få 
skarver. Det hedder ”regulere” på 
jægersprog.

Viborg Sportsfiskerforening fandt 
7 lodsejere, der ville være med, 
og dem skaffede vi tilladelser fra 
naturstyrelsen. 
Disse syv lodsejere eller deres 
jagtlejere skød i de sidste vinter-
måneder fire skarver. 
Det er ikke mange, men det hjæl-
per til at give skarven noget af 
den skyhed tilbage, som den har 
mistet efter at have været fredet 
i mange år. 

Vi arbejder ikke på at skyde man-
ge skarver, men på at opdrage 
den til igen at blive en ”salt-

vandsfugl”, som den oprindeligt 
var.
Vi har lige nu tilladelse til at skyde 
skarver indtil årets udgang, men 
vi forventer at få en tilladelse for 
2018 også. 

Nu har sælerne også 
kastet deres kærlighed 
på åerne

Vi har altid en gang imellem kun-
net træffe en sæl i vores åer, og 
det er ikke så få fiskere, der har 
fået pulsen faretruende højt op, 
når de en sen aften har set en 
kæmpe bølge komme op imod 
dem, for så pludselig at se kæm-
peørreden forvandlet til en grå-
skægget fyr, der siger mærkelige 
prustelyde.

Det hører til de gode oplevelser, 
der giver morsomme fiskehisto-
rier, men i år var det ved at blive 
lidt for morsomt. 

Mange sæler i Simested å

I Simested å har der stort set kon-
stant været sæler siden havørre-
derne kom op i sommer. 
Helt oppe oven for Ålestrup har 
lystfiskerne set tre sæler på én 
tur, ved Spanggårde har en fisker 
set en sæl med en 3 kgs havørred 
i munden, og vi har også mange 
meldinger om dem på vores 
stykke. 

En af sælerne patruljerede tilsy-
neladende fast hver aften mel-
lem Løgstørvej og Heden, og lidt 
nedstrøms den røde bro har sæ-
lerne haft en hvileplads, hvor de 
sprang op på brinken og tog sig 
et hvil i græsset. Johnny var ude 
for at fotografere stedet. 
Han så ingen sæler, men der var 
tydelige spor efter dem på land, 
og der var mere end ti ”glideba-
ner”, hvor de var kuret tilbage i 
åen.

Under elfiskeriet den 11. no-
vember traf elfiskeholdet en sæl 
i Skals å lidt nedstrøms Ålborg-
vej, og elfiskerne fik en havør-
red med et stort sælbid i nettet. 
Vi har flere meldinger om sæler i 
Jordbro å.

I Karup å har der været 
store problemer 

Til den store Karup Å Konkur-
rence deltog 6-7 sæler, og de 
ødelagde stort set fiskeriet ned-
strøms Hagebro kro, en stræk-
ning der ellers plejer at være den 
bedste overhovedet.

Hvad gør vi ved det?

Vi ved det ærlig talt ikke. 
Vi bryder os bestemt ikke om at 
skulle til at jage sæler, og indtil 
videre er de jo også totalfredet.
Måske har de mange sæler i 
vandløbene været en engangs-
forestilling på grund af mang-
lende føde i Limfjorden eller af 
andre årsager, så vi kan håbe, at 
problemet løser sig selv. 

Men hvis det viser sig, at sælerne 
lige som skarverne har fundet 
ud af, at det er meget nemmere 
at finde mad i vandløbene end i 
havet, og at det modsat i gamle 
dage er helt ufarligt, så har vi et 
problem, der kræver en løsning.

Formanden

Vi er mange, 
der holder af ørreder

En af sælernes glidebaner
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Af Peder Toppenberg
Efter en af mine mange morgen-
fisketure ved Simested å fra sol-
opgang til hen på midt formid-
dagen kørte jeg lidt nedstemt på 
grusvejen gennem Borup Hede-
stykket. 

Det var blevet primo september 
og vejret signalerede godt fiske-
vejr. En skøn morgen med flere 
spændende naturoplevelser men 
ingen af de såkaldte sølvblanke. 
Jeg havde efterhånden haft man-
ge af disse fisketure hvor alle be-
tingelser for et godt fiskeri var til-
stede, men åen var næsten uden 
liv, så jeg trængte efterhånden til 
lidt opmuntring.

På P-pladsen midt på stykket 
holder der en bil parkeret, og jeg 
kan på afstand iagttage en lystfi-
sker, der sysler med sit fiskegrej, 
enten er han ved at rigge til eller 
pakke sammen. 
Jeg beslutter at standse for at 
høre, om der har været fisk på 
krogen. 

Det er jo altid interessant at høre 
om andres fangster, og især fordi 
jeg selv i år efterhånden havde 
haft  rigtig mange af disse meget 
stille morgener, hvor jeg ikke har 
set skyggen af en havørred. 

Jeg hedder 
Jøren Mikkelsen

Kører langsomt hen til bilen og 
ruller vinduet ned og kan se, at 
det er en lystfisker jeg ikke ken-
der og sådan lige godt på min 
egen alder. 

Hilser lidt høfligt med et godmor-
gen (klokken var jo ikke blevet 
ti endnu) og spørger:” har der 
været fisk her til morgen ” endnu 
ikke svarer lystfiskeren og stikker 
næven frem og præsenterer sig 
Jøren Mikkelsen. 

Vi er lige kommet, og jeg mang-
ler lige at få samlet min egen 
fluestang. Jeg spørger sådan lidt 
interesseret, hvor de er fra, og

om de er et par fiskekammerater 
der tager på tur sammen her til 
VSF’s fiskevand. Vi et nede fra 
Engesvang, og min kone er alle-
rede nede ved åen, og siger Jøren 
og udpeger lokaliteten ved åen, 
hvor jeg kan se en kvindelig fi-
sker, der har gang i fluefiskeriet.

En anderledes 
fiskeoplevelse denne 
morgen 

Nå, snakken går, og jeg kan me-
get hurtigt konstatere, at jeg den-
ne morgen har fået en noget an-
derledes fiskeoplevelse. 

Et ægtepar der gennem mange 
år, ja helt fra ungdommen, har 
dyrket lystfiskeri og alle medføl-
gende glæder af naturoplevelser. 

Jøren og hans hustru Bente er 
begge pensionister, og Jøren 
fortæller videre, at de fisker både 
ved åen og kysten. 
De har gennem mange år været 
medlemmer i VSF, og her fisker de 
mest i Simested og Karup å. 
Det er jo hyggeligt med en lyst-
fiskersnak, men som pensionist 
kan det jo godt tage lidt over-
hånd. 
Jøren fortæller, at han sådan i al 
beskedenhed har samlet hele sit 
lystfiskerliv i et mindre skrift så-
dan til slægt og venner. 
Skriftet har han kaldt: 
”Snøren skal i vandet” -en be-
retning om mit liv som lystfisker 
og de mennesker, jeg mødte ! .

Med hans tilladelse har jeg fået 
lov til at citere frit og uden be-
grænsninger fra hans skrift. 

Det følgende er klippet 
direkte fra Jørens skrift:

At jeg valgte teksten på min be-
retning: Snøren skal i vandet – er 
ikke nogen tilfældighed. Udtryk-
ket tilhørte en afdød fiskekam-
merat, som jeg også senere vil 
fortælle om. 
Hans udtryk må jo siges at være 
fundamental for at få fisk på land.

Jeg er nu blevet 78 år og har fi-
sket siden konfirmationsalderen. 
Mit fiskeri har hele livet vekslet 
mellem tidligst ormefiskeriet og 
senere fluefiskeri og spinnefi-
skeri. 
Ikke forstået derhen, at en be-
stemt form er bedre end den 
anden. 
Lad mig forsætte med det med 
hjertet – min hustru Bente har i 
hele mit lystfiskerliv været min 
bedste fiskekammerat. 
Vi har rundet guldbrylluppet, 
men er stadig særdeles aktive 
ved såvel å som kyst. 
Modsat mig, er Bentes foretruk-
ne fiskeri så afgjort fluefiskeriet 
ved de midtjyske vandløb. 

Jeg vil ikke undlade at fortælle 
lidt om fiskeriet med min sviger-
far. 
Verner ville for enhver pris gå for-
an ved åen. Skulle det en enkelt 

gang ske, at han var et par sving 
bagud - ja, så var det sikkert, at 
det varede ikke mange minutter 
før en ”skygge” gled forbi. 
Derfor var det jo altid skønt, at 
kunne fange en fisk i baglom-
men af ham. 
Sådan én sved jo!

Det var i denne periode, der kom 
betydelig mere lys over mit fi-
skeri – Bente begyndte nemlig at 
deltage i fiskeriet. 

Som barn var hun jo vant til at 
omgås fiskekroge, orm og stæn-
ger, når hun havde deltaget i lø-
jerne sammen med familien. 
Især en fiskeoplevelse ligger på 
nethinden. 
En sommeraften ved åen. – Ja, vi 
havde siddet tæt på hinanden og 
å-brinken og sandsynligvis været 
optaget af andet end fiskeri….
Da Bente ”ruller ind ”har hun en 
stor ål på. 
Ved hjemkomsten kom ålen straks 
på panden og Rød Ålborg på 
bordet. 
Selvfølgelig er der noget over 
det med at fiske med orm – or-
mebadere. 
Dette rolige fiskeri, hvor ens øjne 
et hundrede procent koncentre-
ret om proppens bevægelser. 

Tålmodigt ventende på de split-
sekunder, hvor proppen svagt 
begynder vippe på vandskorpen. 
Efterfølgende med –hvornår skal 
tilslaget sættes ind? Straks eller 
først, når proppen har været under 
vandet nogle sekunder? Et svar, 
der ville være dejligt at kende…

År 1963 får jeg ansættelse i spa-
rekassen i Holstebro. 
Nogle kollegaer her var også 
lystfiskere. Især to af dem fiskede 
jeg en hel del sammen med. Den 
ene var overassistent og den an-
den prokurist.
Det mest åndsvage var, at vi sag-
de De til hinanden også i fritiden. 
Det gjorde man dengang – Set i 
bagspejlet opfatter jeg det som 
tosset.
Det var i den periode, at jeg be-
gyndte at fiske med spinner.

Solen begyndte at skinne 
mere og mere 
 
År 1965 bliver Bente og jeg nem-
lig gift og flytter ind i en to-
værelses lejlighed. På selve bryl-
lupsdagen havde mine forældre 
inviteret mine søskende med på-
hæng til frokost inden selve sean-
cen i kirken om efter middagen.
Jeg var imidlertid taget til åen fra 
morgenstunden og da fiskeriet 
blev bedre og bedre op på for-
middagen var jeg ved at være i 
lidt i tidsnød med at nå frem til 
frokosttid. 
Min familie var på et tidspunkt 
ved at være nervøse for, om jeg 
var sprunget i mål, hvilket be-
stemt ikke var tilfældet. 

Vi fik friskfanget stegt ørred samt 
tillige med alskens lækkerier.

Nu var vi jo således to om fiske-
riet. 
- Jeg købte, som nok en bryllups-
gave til mig selv, en spiltcane 
spinnestang. 

Stangen har jeg foræret væk, 
hvilket jeg nok efterfølgende har 
fortrudt.

I sparekassen havde vi en bog-
holder ved navn Anders. 
Totalt uduelig til sit arbejde, men 
bestyrelsesformanden holdt hån-
den over ham. 
Faktisk lavede han ikke andet da-
gen igennem end at udfylde sin 
tipskupon og så ellers tale i tele-
fon med sine loge-brødre.
Der var imidlertid en kæmpe 
fordel ved ham, nemlig at han 
havde noget godt fiskevand. 
Et perfekt fiskevand, som in-
deholdt såvel stallinger som 
bækørreder. 
Selv fiskede bogholderen med 
flue på den fineste gamle bam-
busstang. 
På en sådan fisketur kunne vi 
sagtens drikke øl sammen, råbe 
og skrige – MEN vi var De’s.

Fisk var der jo 
- og fisk blev fanget 

Jeg var den eneste der havde bil, en 
sort to personers VW Karman Ghia 
årgang 1959. Faktisk en rigtig blæ-
rerøvs bil. Onde tunger med lav tan-
kegang påstod, at bilen var grun-
den til, at jeg kunne score Bente.

Undertiden kørte fiskevennerne 
og jeg til Agger Tange for at fiske 
fladfisk og torsk. 

Det havde også sin charme, at 
sidde på en høftesten og mærke 
en rødspætte pille ved sandor-
men. 

Bente og 
Jørens 

lystfiskerliv



I disse situationer er jeg virkelig 
stolt af hende og FORELSKET, 
hvilket jeg i øvrigt har været si-
den hun friede til mig. 
Kære læsere – Læs det lige en 
gang til!!!!

Med disse linier vil jeg slutte mine 
udpluk fra Jørens livsbekræftende 
lystfiskerskrift. 
Min egen fiskeoplevelse blev hin 
morgen ved mødet med Jøren og 
Bente en helt anden, end jeg tidli-
gere har oplevet.
 
En særlig oplevelse var det  efter-
følgende at læse hans skrift, som 
jeg ikke ville have været foruden. 
Det blev læst både med et smil på 
læben og en tåre i øjenkrogen. 

Dette udrag af ”Snøren skal i van-
det” er bragt med tilladelse af Jø-
ren Lysgaard Mikkelsen og Bente 
Lysgaard Mikkelsen 

Peder Toppenberg
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Hvordan tre voksne mænd, fi-
skestænger, habengut, madpak-
ker og thermokander mv kunne 
være inde i en to personers bil (?) 
– men det gik. 

På et tidspunkt fik min kammerat 
Anders ansættelse i sparekassen. 
Anders var Thy-bo og lystfisker, 
glad for penge, men dog ikke 
nær på højde med hans hustrus 
glæde for dette betalingsmiddel. 

Når vi efter en fisketur kom hjem 
til aftenkaffen – næsten altid hos 
Bente og jeg - det var jo billigst 
for Anders og hans hustru. 
Vi var aldrig mere end lige kom-
met ind af døren før hun råbte: ” 
Mistede du noget Anders ”?  
Det skal her siges, at det ikke var 
fisk, hun hentydede til men deri-
mod spinnere til x-antal kroner.

Både Bente og jeg satser begge 
på karriere og med supplerende 
større efteruddannelser samt det 
almindelige familieliv hænger vo-
res fiskestænger i dyb, dyb søvn 
på væggen. 

Imidlertid vækkes de brat – nem-
lig – i 1989 hvor jeg fylder 50 år 

Vi holder åbent hus på dagen.  
Dog forstået derhen, at vi til gæ-
sterne havde foreslået, at det nok 
var bedst, de kom kl. ca. det og 
det – simpel hen for at få det delt 
lidt op over hele dagen.  

Blandt de inviterede var frøhand-
ler Niels fra Skive, som jeg havde 
tilsagt som den sidste. 
Jeg havde handlet en del med 
ham og han skulle nu se vores 
hus og have. 
Under gennemgangen i huset fik 
han øje på væggen med alle vo-
res fiskestænger. 
Jeg viste godt, at Niels var ivrig 
fluefisker og med hans særdeles 
gode talegaver blev jeg hurtigt 
aktivt medlem af den lokale lyst-
fiskerforening. 
Niels og jeg fiskede sammen til 
hans død. Han nåede at blive 95 
år. Vi var som to fjantede konfir-
mander. Niels havde om nogen 
humor og vestjysk lune, når den 
er allerbedst. 
Altid senere mindede han mig 
om, at han var den sidste der 
blev inviteret til min 50 års fød-
selsdag. 
Han var en sand gentleman. Når 
vi ankom til åen, spurgte han al-
tid: ”ønsker du at fiske opstrøms 
eller nedstrøms”? 
Ligeledes var han til musik og 
sang. Det forholdt sig sådan, at 
når vi kørte ud skrålede vi i bed-
ste Jacob Haugård stil : ”Vi er på 
vejen igen” , hjemad :”On the 
sunny side of the street”. 
Med hensyn til vedligeholdelse 
af fiskegrej var vi meget forskel-
lige. 
Hans flueliner var som regel total 
”døv” og skreg på voks, ligesom 
hans spinnehjul peb efter olie. 

Men han fangede havørreder. 
Jeg var stik modsat. 
Efter hver fisketur rensede jeg 
flueline og gav den voks og hju-
let blev smurt ind i olie. 

Den store fra Karup å

Mit fiskeri var udelukkende spin-
nefiskeri. Det skete, jeg prøvede 
med fluestangen – dyb, dyb fia-
sko. 
Jeg ramte mig selv, fluen lande-
de på engen bag mig, griseører 
på linen – og jeg skal komme 
efter dig. 
Spinneren derimod landede præ-
cis, hvor jeg ville have den. 

Nu ligger det sådan, at jeg gen-
nem mit lystfiskerliv har lavet no-
tater om fangster samt nærmere 
beskrivelse af specielle oplevel-
ser med fiskestangen. 

Følgende eksempel 
er direkte afskrevet fra 
annalerne: 

Bækørred 57 cm. - 5 pund, Mepps 
3 i solskin kl. ca. 18.  
Bente var i København og jeg 
skulle hente hende ved flyveren 
i Karup, så jeg var taget til åen 
sidst på eftermiddagen. 
Krabaten tager spinneren som 
en afsindig lige foran et stem. 
Jeg begynder at føle efter mit 
net, men ak - det havde jeg tabt 
ca 50 meter før. 
Jeg står højt i forhold til åen, 
men finder en lille afsats ca. 40 
cm bred og lige over vandspej-
let, hvor fisken pisker gennem 
vandet. 
Da den til sidst begynder at vise 
træthed og kommer tæt på, er 
jeg nødsaget til ved træk i snø-
ren at løfte den direkte på mit 
lille plateau. 
Hvad sker der så - jo, knuden går 
op ved selve spinneren. 
Jeg troede min sidste time var 
kommet. Jeg planter min gum-
mistøvle samt mine 96 kg oven-
på den sprællende fisk, som kun 
befinder sig 10 cm over vand-
spejlet, imens jeg i blinde fam-
ler efter min totenschlæger, som 
bringer ro på forholdene. 
Jeg bar ørreden mange meter 
ind på engen. 
Mine hænder rystede så meget, 
at jeg havde besvær med at skrue 
proppen af thermokanden. Jeg 
tror min puls var over 500.

Bækørreder på 5 pund er der ikke 
mange af. Jeg fanger i hvert fald 
ikke flere af den kaliber. 
Megastolt var jeg da også, da fi-
sken senere var afbildet i Sports-
fiskeren med følgende tekst: 
”Hvad det lille vandløb gemte”.

Det var nok i den periode her, jeg 
for alvor begynder at få naturen 
og lystfiskerlivet ind under hu-
den. 
Jeg begynder at se mig omkring. 
– Begynder at opfatte den fan-
tastiske verden, vi befinder os i 
som lystfiskere. 
En dag jeg sad ved køkkenbor-
det og drak kaffe med Jens Ploug 
Hansen, sagde han: ” Jeg bliver 
høj af naturen” … I dag kan jeg 
følge ham.

Møde med en fluefisker
 
I mine fiskeannaler har jeg videre 
fundet følgende episode, der ud-
spandt sig ved en bro over Karup å.

Som så ofte før holder jeg på 
broen for at nyde en kop kaffe fra 
thermokanden samt selvfølgelig 
også for at nyde åen. 
Lavt vand foran broen gav gode 
muligheder for at se opgang af 
havørreder. 
Jeg bemærker også en gammel 
Saab stationcar som jeg tidligere 
har set ved broen. 
Ejermanden - en person omkring 
de tres - kommer op fra åbrinken. 
Jeg hilser på, og medens vi så 
småt betragter hinanden, be-
gynder en samtale at udvikle sig. 

Manden havde dagen forinden 
på flue fanget en sølvblank hav-
ørred på 14 pund ca 150 meter 
nedstrøms broen. 
Iført islændertrøje og spidsbuk-
ser, som måske endda var fyldt 
mere ud end mine, beretter han 
indgående om fighten der var 
foregået over ca. 10 minutter. 
Bag hans rene blå og klare øjne 
kunne man næsten se laks og 
havørreder springe om kap. 
Det var just en af de ”Rigtige 
mænd ”, der her stod foran mig. 

Under samtalen nærmede vi os 
bagsmækken på Saab’n. 
Klappen gik op. 
Bilen var gammel og bar ikke 
præg af den store vedligehol-
delse. MEN hvilket syn mødte 
mig - prægtige stænger lå sirligt 

placeret side om side. Fluehjul 
i forskellige afskygninger lå pa-
tentligt placeret i den ene side.  
Ingen ting var her overladt til til-
fældigheder. 
Få minutter senere prøvede jeg 
for første gang men ikke for sid-
ste, at holde en Hardy – fluestang 
i hånden, medens solen brød 
gennem skyerne. 
Jeg kunne gå på vandet…. Man-
den i ”islænderen” fortalte om 
fluer, som en zoologilektor ville 
være ham misundelig. 
Fløjtende svingede jeg ud på ve-
jen igen. Dagen havde fået mere 
lys. Jeg begynder at blive venner 
med fluestangen. 
Der er noget særligt over det der 
med at fluen landet blidt på van-
det, kysser vandskorpen… alt 
kan ske…
Noget af det bedste, eller i hvert 
fald noget rigtigt skete 

Bente begyndte at være mere 
aktiv, ja særdeles aktiv med fiske-
stangen. 
Ej heller gik der lang tid før hun 
udtalte:” Jeg vil altså have lært 
det fluefiskeri ” og når den kvinde 
har sat sig noget i hovedet, vil jeg 
nok vide, hvem der kan forhindre 
hendes forehavende. 
Hendes fluekast var også be-
gyndt at tage form. 
Når vi var ved åen, gik hun ofte 
inde på engen ud for mig og be-
tragtede mine kast – selvom dis-
se bestemt ikke var til opvisning. 

Der hvor det for alvor kommer til 
at ligne noget, var da hun begyn-
der at få undervisning i faget af 
en af fiskevennerne. 
Forestil dig engang at han bagfra 
stod klinet tæt op ad Bente. 
Der kunne ikke være et frimærke 
på langs imellem dem. 
Løfte hendes højre underarm til 
kl 11, påbegynde bagkastet, der-
næst de magiske sekunder, hvor 
linen og fluen svæver bagud, 
holde stille kl 13, vente endnu 
mere magiske sekunder, hvor li-
nen svæver endnu længere bag-
ud, for herefter at vende i forbin-
delse med, at Bentes underarm 
begynder fremkastet til kl 11.
Det med at blande sig, hvor man 
ikke skal blande sig….

En aften kørte jeg til Karup å, 
hvor jeg ved en bro havde et per-
fekt udsyn over åen. 
Jeg havde bemærket, at min 

gode fiskekammerat Michaels 
bil holdt parkeret lidt længere 
fremme. 
Det skal her tilføjes, at han var 
en eminent dygtig fluefisker og 
– kaster. Nogle sving længere 
nedstrøms gik Michael og gav 
opvisning i kast med to-hånds 
fluetang. 
Et imponerende syn.
Jeg sugede til mig. Jeg gik helt 
over til broen og begyndte at 
råbe ud over åen: ” Lidt mere kl 
halv-to i bagkastet og lidt lavere i 
fremkastet – Ellers skal du på ka-
stekursus hos Per ”Hånlig” ? ”.

Fiskeren nedenfor mig ikke så 
meget som vendte sig og fortsat-
te sine drømmekast. Jeg forsatte 
imidlertid mit råberi. 
Pludselig blev det for meget. 
– Han ruller ind, vender sig og 
kommer op mod mig. 
Som ramt af lynet går det op for 
mig, at det bestemt ikke er min 
gode fiskekammerat Michael, 
men en for mig ukendt person. 
Aldrig er jeg kommet hurtigere i 
bilen og flygtet væk.
Hvad man som fluefisker skal 
lægge øre til… 

En dag Bente og jeg fiskede ved 
åen. Der var en rimelig kraftig 
blæst der kom bagfra, men ellers 
kørte mine kast nogenlunde. 
Pludselig mærker jer et svirp i mit 
venstre øre samtidig med, at jeg 
konstaterer, at fluelinen ligger på 
engen bag mig. 
Jeg leder efter fluen og finder 
den i øreflippen i mit venstre øre. 
Jeg forsøger selv at liste den fri – 
men nej. 
Bente, som går lidt længere ned-
strøms bliver for en gangs skyld 
myndigt råbt an. Kommer hid – 
prøver at liste fremmedlegemet 
fri – men nej. 
Panik er ikke noget der ligger til 
Bente. 
Hun ringer til lægehuset og for-
klarer, at hendes mand har fået 
en flue i øret. De tror først, at 
fluen sidder inde ved tromme-
hinden, inden Bente får skåret 
det ud i pap. Kvikke som de jo al-
ligevel var, råder de os til at køre 
på sygehuset. 
Samme forklaring – min mand 
har fået en flue i øret og så vide-
re. Da jeg bliver placeret i vente-
værelset, får min pirsching i øret 
tilkendt adskillige beundrende 
blikke og bemærkninger. 

Et par stykker kunne jeg godt 
have undværet. Sandsynligvis 
fordi der var tale om venstre øre. 
Hvorom alt er - en kvindelig læge 
bevæbnet med en skævbider 
napper Zuluen over og trækker 
resten gennem øreflippen. Jeg 
har ikke været pirschet siden.

Høj alder forhindrer 
ikke lystfiskeri… 

Flere af mine omtalte lystfisker-
venner fiskede helt frem til tids-
punktet, hvor de blev kaldt til de 
evige fiskevande. 
Skytte-Høj blev 95 år og fiskede 
frem til de 94 år. 
Herborg nåede ikke at fylde 90 
år, men fiskede helt frem til dead-
line. 
Begge fiskede både ved åen og 
kysten.  
Undertiden kunne deres iver 
give mig mindreværdskomplek-
ser. Når vi vadefiskede om efter-
året ved fjorden kunne den ene 
ofte råbe:” Det her er godt nok 
koldt for klodserne… ” Jeg syntes 
det lød så stort. – Nok for stort…

Meget har ændret sig, når man 
ser tilbage på et langt lystfisker-
liv… 
Naturen ændrer sig. 
Voldsomme efterårs- og vinter-
storme kan og har ændret kyst-
strækninger. - såvel over som 
under vandet
Grejet og måden man jeg fisker 
på, ændrer sig også. – Især nok 
fluefiskeriet. 
I dag leger jeg mere med selve 
kastet, end jeg gjorde tidligere. 
Ændrer med vilje min kastestil.  
Eksperimenterer mere med selve 
kastet. 
Fluefiskeriet nyder fremme foran 
selve antal af fangede fisk. 

Bente fisker betydelig bedre 
med flue, end jeg gør. 
Hun er en af disse overmenne-
sker, der ikke vender sig i selve 
bagkastet, for at konstatere hvor 
fluen befinder sig, inden fremka-
stet sættes i gang. 
Hun kan i stedet have fuld fokus 
på vandspejlet, når hun fisker 
ved åen. Derfor holder jeg me-
get af, at sidde på min uundvær-
lige rygsækstol med min ligeså 
uundværlige kop kaffe fra min 
thermokande og betragte hen-
des perfekte håndtering af en 
fluestang. 
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Vandplanerne er en samlet plan 
udarbejdet af Miljøministeriet, 
for at forbedre det danske vand-
miljø. De skal sikre renere vand 
i Danmarks søer, fjorde og åer, 
den kystnære del af havet og 
grundvandet. 

Vandplan 1
Blev gennemført i perioden 2009-
2015 gik stærkt forenklet ud på 
at forbedre miljøet i de danske 
vandløb. 
Det gjaldt bl.a. om at komme 
med løsninger til denne forbed-
ring. Til at rådgive ministeriet og 
kommuner oprettede man de så-
kaldte vandråd.

Vandplan 2 skal implementeres i 
perioden 2015-2021
Hele arbejdet med vandplaner 
m.m. skyldes vedtagelsen af EU`s 
vandrammedirektiv i år 2000. 
Her blev der sat focus på at be-
skytte og bevare et vandmiljø 
under stigende pres.

Vandrådet for 
Limfjordsområdet
Vandplanerne er en samlet plan 
udarbejdet af Miljøministeriet, 
for at forbedre det danske vand-
miljø. 
De skal sikre renere vand i Dan-
marks søer, fjorde og åer, den 
kystnære del af havet og grund-
vandet.  

Der er 23 vandråd fordelt 
over hele landet
Viborg Sportsfiskerforenings van-
de ligger i vandområde Limfjor-
den som strækker sig fra Hals i 
øst til Thyborøn i vest, Silkeborg i 
syd og Jammerbugt Kommune i 
nord. Det er det suverænt største 
vandområde. 
Hvert vandråd har max. 20 med-
lemmer. 
Disse bliver udvalgt af den sekre-
tariatskommune, som har til 

opgave at styre og lede vand-
rådsarbejdet. 
I vores tilfælde er det Ålborg kom-
mune, som er sekretariatskom-
mune. 
Sekretariatet bestræber sig på 
at fordele deltagerne således, at 
der en rimelig balance mellem 
”grønne” foreninger og andre er-
hvervsinteresser. 
D.v.s. f.eks. Danmarks Naturfred-
ningsforening som ”grøn” delta-
ger og Landbrug og Fødevarer 
som erhvervsinteressent. 

Jeg blev godkendt som repræ-
sentant for Viborg Sportsfiskerfor-
ening, ligesom der er en repræ-
sentant for Danmarks Sportsfisker-
forbund og repræsentanterfor tre 
lystfiskerforeninger fra det nord-
jyske. 
I alt er vi 20 medlemmer fra vidt 
forskellige foreninger/organisa-
tioner.

Opgave 1 og opgave 2
Dette vandråd skal arbejde med 
Vandplan 2. 
Selve opgaven er delt op i to ho-
vedopgaver: 

Opgave 1 er at faktatjekke om 
de mindre vandløb med opland 
under 10 km2 skal være med i 
vandområdeplanerne. 

Opgave 2 er at udpege vandløb, 
som kan karakteriseres som kun-
stige og/eller stærkt modifice-
rede og dermed risikerer at falde 
ud af vandplanerne.
 
Hvis et vandløbsområde falder 
ud af vandplanerne betyder det 
bl.a. at evt. restaureringsprojek-
ter eller andre forbedringer ikke 
længere kan hente økonomisk 
støtte fra staten(EU), så vil det 
blive en kommunal opgave. 
Vandløbet vil stadigvæk være 
beskyttet af Natura 2000 og evt. 
§3.  

Til hjælp for dette arbejde har 
MiljøStyrelsen(MST) udarbejdet en 
række faglige kriterier(spillereg-
ler), som skal ligge til grund for 
en udpegning af vandløbene. 

Det er et It- værktøj,  som gav 
mange af deltagerne en del pro-
blemer. 

Et af værktøjerne er et såkaldt 
GISkort, hvori alle mulige fakta 
om de enkelte vandløb er til 
stede. 
Desværre manglede en del fakta 
og nogle fakta var forældede. 

De forhadte vandløb
Hele projektet med vandplan 2 
og arbejdet i vandrådene skyldes 
et forlig mellem den daværende 
V-regering og de borgerlige par-
tier om Fødevare-og landbrugs-
pakken i 2015. 
Her blev det bl.a. aftalt, at alle 
vandløb i vandområdeplanerne 
med et opland under 10 km2 
– den daværende ministers så-
kaldte ”forhadte vandløb”- skal 
revurderes på baggrund af opda-
terede faglige kriterier for, hvor-
når vandløb er flade, smalle og 
gravede eller har begrænset øko-
logisk potentiale, og som derfor 
ikke bør indgå i vandplanerne. 

Disse faglige kriterier er bl.a. 
vandløbets fald, slyngningsgrad, 
biologiske tilstand/faunabedøm-
melse og blødbund/okker. 
Kriterierne er fastlagt af faglige 
eksperter ved Aarhus Universitet 
og af Miljøstyrelsen. 

Desværre er nogle af eksperter-
nes faglige kriterier blevet æn-
dret af politikerne, så det passer 
bedre ind i ministeriets kram. 

Et eksempel er kravet om et fald 
på 3 promille for at blive i vand-
planerne. 
Eksperterne gør opmærksom på, 
at et vandløb med et fald på un-
der 1 promille sagtens kan have 
god økologisk tilstand eller po-
tentiale, og at de færreste små 
vandløb kan klare de 3 promilles 
fald.
 
Små vandløb kan indeholde mas-
ser af fisk. 

De små vandløb er en slags vug-
gestue og børnehave for vores fi-
skebestand, så derfor er det me-
get vigtigt at give dem de bedst 
mulige betingelser. 

Forringelserne af vores 
små vandløb er allerede 
godt i gang 
Amternes regionplaner omfatte-
de 28.700 km målsatte vandløb. 
Det blev i de første vandplaner 
reduceret til 22.000 km. 
Nu er det i vandområdeplanerne 
for anden planperiode reduceret 
til knap 19.000 km! 
Derfor så meget vigtigere, at 
beholde så mange af vores små 
vandløb som muligt inde i vand-
områdeplanerne.

Kommunen skal 
indstille til ministeriet
Ved siden af vandrådenes ar-
bejde kan kommunerne oprette 
lokalråd, som skal se på de udpe-
gede vandløb, som ligger i deres 
kommune. 
Kommunerne vil så sammen 
med lokalrådene sende deres 
beslutning til vandrådet, hvor-
vidt et vandløb skal ud eller blive 
inde. 
Vandrådet skal så tage stilling til, 
om vandrådet er enig i kommu-
nens afgørelse eller ej. 
Da vandrådene kun er rådgi-
vende, er det absolut bedst, hvis 
man kan blive enige om en ud-
talelse. Hvis ikke er der mulighed 
for bemærkninger til udtalelsen. 

Vandrådenes udtalelser ender 
sammen med kommunens egne 
udtalelser dernæst i kommunens 
byråd, som i sidste ende skal 
tage stilling til, hvorvidt vandlø-
bet efter kommunens vurdering 
skal være inde eller tages ud af 
vandområdeplanerne. 
Kommunens anbefalinger skal 
senest d.31/12-17 sendes til miljø-

Løvel møllebæk var kandidat til at 
ryge ud af vandplanerne

løministeren, som så endelig af-
gør, hvor mange/få vandløb, der 
skal tages ud af vandområdepla-
nerne.

Et hårdt presset program
Selve processen i vandrådet star-
tede med det første møde i be-
gyndelsen af maj, derefter har vi 
haft 4 møder, senest d. 25/10, det 
sidste d.19/12. 

Arbejdet skulle være begyndt i 
marts, men blev forsinket. 
Både opgave 1 og opgave 2 star
ter med at Miljøstyrelsen udpe-
ger ”mulige kandidater” til udta-
gelse af vandområdeplanerne. 
Så er vandrådsmedlemmernes 
opgave at efterprøve/faktatjekke 
de data, som MST har sendt ud 
med ”kandidatlisten”. 
Disse data skal findes i It-værktø-
jet GISkortet. 
Vi skal som vandrådsmedlem-
mer ikke kun kigge på de fakta/
data, der findes i GISkortet, men 
også gerne se de udpegede 
vandløb i virkeligheden, en slags 
virkelighedstjek. 
Da Limfjordsområdet er meget 
stort, var der hurtigt enighed i 
vandrådet om, at man koncen-
trerede sig om de vandløb, som 
lå i ens eget område. 
Så måtte man stole på, at de øv-
rige vandløbs kommunale udta-
lelser er baseret faglig korrekt. 
 
Løvel møllebæk var kandidat til 
at ryge ud af vandplanerne. 
Ikke særlig smart, når kommu-
nen lige havde nedlagt dambru
get og VSF havde udlagt gyde-
grus.

VSF er med i Viborgs 
lokale vandråd
Miljøstyrelsens kandidatliste til 

opgave 1 fik vi først i begyndel-
sen af maj. 
Arbejdet med opgaven skulle 
være afsluttet inden sommerfe-
rien. 
Dernæst fulgte listen over mu-
lige kandidater til opgave 2. 
Den fik vi lige inden sommerfe-
rien. 
Grundet forsinkelsen til opgave 
1 var vandrådet allerede fra star-
ten under tidspres. Samtidig har 
det vist sig, at opgave 2 er meget 
mere kompleks end opgave 1. 

I Viborg kommune dannede man 
et lokalt vandråd bestående af 
1 repræsentant fra DN, en fra 
Landbrug & Fødevarer og ende-
lig vores egen formand Jørgen 
Buch. 
Disse tre skulle sammen med 
kommunens egne biologer fak-
tatjekke den liste over mulige 
kandidater, som Miljøstyrelsen 
havde sendt ud både til vandrå-
det og kommunen. 
Der har været et rigtig fint sam-
arbejde i lokalrådet, og man har 
kunnet blive enige om udtalelser 
både til opgave 1 og opgave 2. 
Udtalelser som kommunens bio-
loger er 100% enige i og som 
betyder, at vi kan være meget 
tilfredse. 
I skrivende stund har vandrådet 
ikke færdigbehandlet kommu-
nens udtalelser til opgave 2. 

Går der politik i det?
Arbejdet i vandrådet har været 
meget lærerigt, og takket være 
Danmarks Sportsfiskerforbunds 
store faglige støtte har jeg følt 
mig ganske godt klædt på til op-
gaven. 
Der er ingen tvivl om, at forvent-
ningerne til vandrådsarbejdet 
har været meget forskellige. 
Nogle er kommet med forvent-
ninger om at få taget så mange 
vandløb ud som muligt, og an-
dre er kommet med de stik mod-
satte forventninger. 
Det har selvfølgelig givet plads 
for en del frustrationer, men ge-
nerelt har diskussionerne været 
ført i en tone af gensidig respekt. 

Hovedkonklusionen p.t. er, at 
antallet af foreslåede udtagne 
vandområder/løb er lang mindre 
end landbruget havde håbet og 
vi andre frygtet. 
Men til syvende og sidst er det 
miljøministeren, der bestemmer 
antallet af udtagne vandløb. 
Man må håbe, han støtter sig til 
de saglige kriterier, hans eget 
ministerium har udfærdiget og 
ikke forplumrer det med politik/
interesser. Det får vi at se først i 
det nye år. 

Lad det være et nytårsønske her-
fra!
Flemming F. Hansen

Vandrådsarbejdet 
                      2017Januar 2017 blev jeg 

opfordret til at søge om at blive 
optaget i vandråd Limfjorden. 

Rådets opgave er at 
rådgive kommuner og ministeriet 

omkring Vandplan 2 
Flemming F. Hansen

Små vandløb kan indeholde masser af fisk som her ved
et lille vandløb uden navn ved Boller Krat



Den gamle lade er indrettet med 
kogeblus og håndvask. I dette 
rum dækker Verner og konen 
hvert år op med borde og sidde-
pladser. Pensionisterne mødes 
kl. 19, hvor aftenen starter med 
at man i samlet flok går til åen og 
fisker krebs med krebsebrikker 
og opskårne skaller eller anden 
fisk som bytte. 

Når vi nærmer os skumringen 
kommer krebsene for alvor frem. 
Ca. kl. 21 trænger mørket sig på 
og fangsten er tilstrækkelig til en 
lille fest. 

God fangst allerede inden skumringen

Flokken tæller typisk 20 – 30 OBKer, 
som nu drager til laden for at ren-
se og koge fangsten, der plejer at 
andrage ca. 200 krebs.

Lidt før midnat er de røde skaldyr 
og medbragte drikkevarer for tæ-
ret, desuden serverer værten sæd-
vanligvis første klasses brød og ost. 

Bro efter flytning og renovering

Hvis man kan lide skaldyr må 
man ikke snyde sig selv for denne 
aften, der foruden maden byder 
på alt den hygge vi formår at le-
vere.

Øvrige arrangementer
Ud over det allerede nævnte 
laver gruppen desuden put & 
take ture og studieture til f.eks. 
DTU Aqva i Silkeborg og Dansk 
Sportsfisker Forbund i Vingsted. 

Endvidere plejer nogle medlem-
mer fra OBK at deltage i en lak-
setur til Mandal i Norge i uge 33, 
eller i en søfisketur til Hökensås i 
Sverige i uge 40.

Hjælp til klubben 
Desuden tilbyder OBK flokken 
også frivillig hjælp til VSF. 
Opgaverne er til gavn for alle for-
eningens ca. 600 medlemmer og 
for fiskebestanden i fremtiden. 

Opgaverne består i at lægge el-
ler reparere broer over grøfter, 
etablere stenter for nemmere at 
kunne komme over  høje hegn, 
hjælpe med udlægning af gyde-
grus og i at lave reklame for for-
eningen på messer ved f.eks. Jafi 
eller PH-outdoor.

I det kommende år håber vi at 
kunne opstille et shelter ved 
Skals å. Derved har vi mulighed 
for at finde læ, hvis det er nød-
vendig samt mulighed for over-
natning. 

Klar til servering

 

I Mariager fjord er det hovedsa-
gelig havørreden der jagtes, i for-
sommeren fanges der desuden 
hornfisk. 

Havørreden er også det domi-
nerende bytte i Limfjorden, me-
dens der her fanges både sild og 
hornfisk i foråret.Ved Vesterhavet 
er pighvar, rødspætter, skrubber 
og ising det foretrukne bytte, der 
fanges dog makrel og enkelte 
multer i forsommeren.       

Å-ture
2 garvede åfiskere indbyder lige-
ledes til en åtur hver måned fra 
april til oktober. 
Alle ture undtaget april går til 
vandløb vi har fiskeretten til. 

I april går turen til Gudenåen, der 
på dette tidspunkt har en fin op-
gang af blanke laks. Vi fisker på 
kommunestykket mellem de 2 
broer i Bjerringbro, her fisker ind-
byggere i Viborg kommune gratis.

I 2012 blev der etableret en 
gruppe på 60 – 70 personer ud 
af foreningens ca. 200 medlem-
mer over 60 år. 
Efter snart 6 år er der stadig til-
meldt dette antal til OBK – Old 
Boys Kammeraterne – som man 
valgte at kalde sig, da det skulle 
være et netværk i foreningen 
for medlemmer i den alders-
gruppe, der ønskede mere end 
et fiskekort, og samtidig opti-
mere det at være lystfisker for 
medlemmer af VSF over 60 år.
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Når man er nået til den tredje al-
der og stopper med erhverv, mi-
ster mange en stor del af deres 
netværk. 
Man får mere tid til at dyrke sine 
interesser og skabe et nyt net-
værk. 
Det kan lystfiskere få mulighed 
for gennem OBK, der er en åben 
gruppe indenfor foreningen.  

Hvis man er i denne aldersgrup-
pe og har lyst til at deltage, er alle 
velkommen til at slutte sig til, der 
deltager allerede medlemmer så 
langt fra som Sunds, Jebjerg, Ho-
bro og Randers. 
I flokken er der garvede lystfi-
skere, og flere der kun har dyrket 
fiskeri som børn og unge, men 
i mange år haft svært ved at få 
plads til interessen sammen med 
karriere og familieliv. 

Mange venskaber i små  OBK-
grupper, der fisker sammen eller 
støtter hinanden i anden 

sammenhæng, er skabt gennem 
årene. 
Tilmelding sker ved at møde i vo-
res klublokaler på Søndermølle 
en torsdag formiddag. Hvis du vil 
vide mere om OBK, er du velkom-
men til at kontakte mig og høre 
nærmere på telefon 2331 8478.

Hver torsdag i vinterhalvåret er 
der møde fra kl. 9,00 til ca. 11/12 
tiden afhængig af dagens aktivi-
teter. 
Vi starter med kaffe – the og 
rundstykker, som vi selv betaler 
med 12 kr. pr. gang. 

Derefter er der forskellige aktivi-
teter f.eks. fluebinding, fluekast, 
reparation og vedligeholdelse 
af grej, som hjul, liner, stænger, 
støvler, tøj, endegrej m.v. Hvis 
man ikke har lyst eller behov for 
disse aktiviter, er der allerede li-
gestillede i gruppen der ser DVD 
eller video eller bare snakker og 
fortæller røverhistorier om alt 
mellem himmel og jord inklusiv 
fiskeri. 
 
Kystture
Et udvalg på 3 rutinerede kyst-
fiskere arrangerer hver måned 
undtaget januar og december 
en kysttur. 
De foretrukne lokaliteter er 
Djursland, Mols, Mariager fjord, 
Limfjorden eller Vesterhavet. 
På Djursland og Mols fiskes der 
efter havørreder hele året, me-
dens der i sæsonerne også er 
bud efter hornfisk og fladfisk. 

OBK’erne

Af John Glerup Møller

Fluebinding på torsdagsmøde

I maj går turen til Vorgod å, der er 
en del af Skjernå systemet, hvor 
vi kan fange laks. 
Fra juni til oktober besøger vi 
vore fiskevande omkring Viborg. 
Alle har de en god opgang af 
havørred, medens der i Skals å 
desuden er en bestand af fredfisk 
samt aborrer. 

Ved Karup å har VSF en gammel 
mandskabsvogn som fiskehytte. 
Her kan vi spise vor madpakke, 
eller lave mad over bål, desuden 
er det muligt at tage sig en lur el-
ler nattesøvn på hyttens bænke.

Krebsefest
I august er der nu tradition for at 
holde krebsefest ved Skals å. 
Festen er blevet en realitet, først 
og fremmest fordi der er en stor 
bestand af flodkrebs i åen. 
VSF´s æresmedlem og OBKer, 
Verner Larsen bor på et nedlagt 
landbrug ved åen. 

Efterårsstemning ved Mariager fjord

Livsnydere holder pause ved Skals å



Af: Paul Hollesen

I uge 40 var der igen OBK-tur til 
Sverige. 
Vi var 12 mand på turen, det er 
max. antal deltagere. 

Det var 6. gang vi var af sted, så 
det kan godt kaldes en tradition. 
Deltagerne var: Egon, Kaj, Vagn, 
Kjeld, Asbjørn, Niels, Anton, 
Svend Thorkild, Heine, Søren og 
Paul. 
Vagn var debutant, de øvrige har 
været med flere gange, nogle på 
alle ture.

Vi samledes i Viborg søndag af-
ten, og kørte til Grenå, hvorfra 
vi sejlede med natfærgen til Var-
berg. 

For nogle er den tur træls, sover 
dårligt / sover ikke. 
Enkelte sover godt og trygt. 
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Vi kom i land kl. 06.15 og kørte 
mod vores bestemmelsessted: 
Høkensås Naturreservat. 
Undervejs fik vi et rigtigt godt 
morgenmåltid på et cafeteria. 
Vi var fremme i Høkensås sidst på 
formiddagen, og kunne flytte ind 
med det samme. Vi havde lejet 4 
hytter, 3 mand i hver hytte lige-
som vi kørte i 4 biler. Vi er blevet 
lidt magelige med alderen. 

Vi var ikke heldige med vejret. 
Vi fik en del regn, og det blæste 
meget. 
Blæsten er især irriterende når 
der fiskes med flue, den lander 
ikke altid hvor det var planlagt, 
og det var svært at styre bagka-
stet  hvilket kostede en del fluer 
og forfang som endte i bagved 
stående træer og buske. 
Der blev fanget fisk, 21 ørreder 
og nogle mindre aborrer. 

Hökensås 

                    - årets OBK-tur til Sverige

Det er så moderne at tale om, at 
der skal bygges broer mellem 
snart sagt alting. 
Mange taler om det, men Viborg 
Sportsfiskerforening gør noget 
ved det.
Vores forening er med rette 
kendt for at have gode adgangs-
forhold ved åerne, hvor vi næ-
sten alle steder har broer over 
grøfter og tilløb. Men de gode 
adgangsforhold kommer ikke af 
sig selv. 

Et andet sted i årsskriftet kan du 
læse om, hvordan vores Old Boys 

hvert forår udlægger nye broer 
og reparerer gamle.

50 nye broer fabrikeret
I år havde vi brug for nye broer, 
og i stedet for at gå og fedte med 
fremstillingen, tog vi en dyb ind-
ånding og lavede 50 på én gang.

Vi indkøbte materialer for knap 
25.000 kr, og over to dage fik en 
flok pensionister broerne produ-
ceret.
To mand brugte først en dag på 
at skære træet op – der skal me-
get til, bl.a. har vi brugt 1500 trin,

get til, bl.a. har vi brugt 1500 trin, 
som er skåret to og to og lagt fint 
på plads på paller.
Nogle dage senere stillede 11 
mand for slå broerne sammen. 
Der blev lagt hårdt ud med fire 
kompressorer, to sømpistoler og 
to klammepistoler i arbejde, så 
det gik raskt ud over stepperne, 
men i løbet af dagen gik to af 
kompressorerne træt, og så blev 
det hele lidt mere besværligt. 
Der skulle skydes 6000 søm og 
6000 klammer i, så kompresso-
rerne var også på hårdt arbejde.

Nyt lager
Men vi blev færdige, og nu ligger 
der 50 friske broer på vores nye 
lager hos en landmand ved Spar-
kær, hvor vi ud over broer også 
vil opbevare foreningens øvrige 
materiel og trailere. 
Det har længe været et ønske at 
få tingene samlet, og det får vi nu 
under fine forhold.
Ejeren er oven i købet meget 
flink til at hjælpe os med at flytte 
rundt på tingene, så vi havde 
både palleløfter og traktor til rå-
dighed til det tunge arbejde.

-og der blev bygget broer

Brobygning er ikke kun tungt og larmende arbejde – der blev også tid til det sociale.

Chris og Helge skyder med sømpistol

OBK´erne orien-
terer om møder 
og aktiviteter 
på VSF`s hjem-
meside, som 
man finder på: 

www.VSF.dk 

På hjemmesiden 
klikker man på ”Pensi-
onister” -og kommer 
derved ind på OBK 
siden, her er mulighed 
for at klikke på: 

A.  ” Debatforum” 
-der indeholder referater 
af afholdte møder og 
aktiviter samt invitationer 
til kommende tiltag.   

B.  ”Aktivitetskalder”
-her kan du se hvad der 
ved årets start er besluttet, 
og hvad man vil arrangere 
af ture ud af huset hele 
året. 
Angivet ved foreslået tid og 
personer, der er ansvarlige 
for den enkelte aktivitets 
gennemførsel.

C.  ”Kontakt” 
-her vises personer, der kan 
svare på enhver henvedel-
se til OBK.

D.  ”Afholdte ture og 
       aktiviteter”

E. ”Om OBK” 
-ved at klikke på denne linje 
kan man se OBK`s ansvar-
lige medlemmer for alle 
aktiviteter i gruppen, samt 
den aftalte struktur.

Som så ofte var fangsterne ulige 
fordelt. Asbjørn fangede 7 ørre-
der, andre måtte nøjes med min-
dre, og 4 mand fangede intet. 

Aftnerne tilbragte vi i fællesskab, 
og vi havde det rigtigt hyggeligt. 
Vi skiftedes til hyttevis at invitere 
på aftensmad mv. Vi fik rigtig 
god mad med tilhørende drikke. 
De første år vi var af sted kom vi 
aldrig i seng før efter midnat, i år 
kom vi i seng før midnat. 
Alderen !!

Fredag var hjemrejsedag. 
Et hold valgte at rejse hjem med 
eftermiddagsfærgen fra Gøte-
borg. De øvrige rejste med aften-
færgen fra Varberg og var først 
hjemme kl. ca. 02.00.  Vi var godt 
trætte ! Alle var enige om, at det 
var en rigtig god tur.Vi gentager 
den næste år.

OBK’erne

OBK’erne

Bent Madsen skyder klammer på
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Til dagligt fisker eleverne mest 
på kyst og i åen, men i den kolde 
tid fiskes der mest efter gedder.
Lidt bliver VSF´s vand dog be-
søgt, men i år er det kun blevet 
til en enkelt tur.

En dag i efteråret skulle vi prøve 
lidt anderledes fiskeri, end det vi 
normalt dyrker. 

Eleverne blev undervist i hvor-
dan man lyser orm, hvilket brag-
te stor glæde i den kolde efter-
årsnat. 
Overalt på sportsplænen bag 
skolen, kunne man se fejende 
lommelygter og hører store glæ-
des hyl, når endnu en af de hur-
tige orm blev fanget. 

Dagen efter var eleverne klar til 
lidt fiskeri i det nederste af Skals- 
og Simested å, der kan rumme 
mange aborrer og regnbueørre-
der når blot fiskene er rykket ind 
fra fjorden. 

Hverdagen på fiskelinien kan du 
følge på https://www.facebook.
com/fiskelinien
Kom og besøg efterskolen til 
åbent hus og mød de fire linier: 
hestesport, jagt, adventure og 
fiskeri. Næste åbent hus er ons-
dag d. 10. januar 2018: 
Efterskolernes aften med åbent 
hus for alle kl. 18-21. 

De ca. 125 km fiskevand forenin-
gen råder over bliver ikke overfis-
ket af skolens elever, da de har 
rigeligt fiskevand omkring sko-
len (læs. i cykelafstand). 
Men skolen vil rigtig gerne støtte 
de lokale foreninger og særligt 
dem, der er medlemmer af Dan-
marks sportsfiskerforbund (DSF), 
som skolen samarbejder med på 
flere fronter. 

Eleverne på fiskelinien må leve 
med, at have ca. 8 timers fiskeri 
på skoleskemaet hver uge. 
Og to gange om året rejser de 
endda ud i verden for at fiske en 
hel uge i streg. 

Første ”liniefagsuge” gik til Got-
land hvor den svenske ø´s store 
havørreder skulle overlistes. 
Anden liniefagsuge havde fiske-
linien base ved Ulstrup, her blev 
der fisket efter gedder og laks i 
Gudenåen, samt efter gedder, 
sandart, skalle og aborre havør-
reder i sø, å og kyst. 

Igen i år har fiskelinien 
på Aalestrup Naturefterskole 
meldt sig ind i VSF

Desværre var aborrerne ikke i 
åen, men heldigvis var der fint 
med regnbuer, der havde taget 
ophold i et af de yderste sving i 
åen. Herlige små fighter, der gav 
smæk for skillingen. Lidt min-
dre hav- og bækørreder deltog 
også i legen. En flok glade elever 
vendte hjem til skolen efter be-
søg på VSF´s flotte vand.

Lørdag den 28 oktober klokken 
08.00 er 20 mand mødt op til 
årets elfiskeri i Skals Å. 
Forventningerne er blandede: bli-
ver fiskeriet bedre end de sidste 
par år? 
Højdepunkter fra sæsonen bliver 
fortalt med sædvanlig let lystfi-
skeroverdrivelse. 

Kenneth holder morgenparole 
så alle ved hvad deres rolle er. 
Vejret er strid kuling fra nordvest, 
vandstanden er høj, engene er 
bløde, så der venter en hård tur 
fra Skravad Bæk til Nyholm.

Knap er elektroden kommet i 
vandet før en god havørred er 
nettet og kort efter endnu en. 
Endelig er der fisk i åen! 
Ak og ve -den næste kilometer 
giver intet! 

Ved Løvelbro har vi sølle 10 fisk 
med en på 65 cm som den abso-
lut største. 
På resten af strækningen bliver 
det kun til endnu 15 fisk alle min-
dre fisk. Det er under en fjerdedel 
af, hvad der er nødvendigt for at 
opnå den rette mængde rogn og 
genetiske variation.

Vi må på den igen
Den 11. november gentager hi-
storien sig. I alt 21 fisk! 
Seks stk. over 40 cm med den 
største på 60 cm. Og resten un-
der. 
For første gang opnår vi ikke den 
mængde rogn vi har tilladelse til. 
I det hele taget var der ingen fisk 
bortset fra en håndfuld skaller 
lige ved Løvelbro.

Sæl i farvandet
Turens højdepunkt var mødet 
med en sæl ved udløbet af Hø-
rup Møllebæk. 

I 2016 blev der el-fisket for sidste 
gang i Karup å. 

Det blev en realitet efter et par 
år med store problemer med 
svamp på moderfiskene, mens 
de gik i karrene for at modnes til 
strygning senere. 
Samtidig forlangte dambruge-
ren, som opdrættede ynglen en 
merbetaling, som KÅS ikke ville 
eller kunne betale. 

De to ting tilsammen gjorde, at 
bestyrelsen gik i gang med over-
vejelserne om helt at droppe 
elfiskeriet og dermed udsætnin-
gerne. 

Karup å har de senere år givet 
rigtig mange fisk, og bestanden 
synes at vokse. 
Samtidig er der ofret rigtig me-
get i restaurering af tilløbene 
og hovedløbet. Det har kunnet 
lade sig gøre, fordi man har haft 
et stort overskud ved Karup å 
konkurrencen, som ubeskåret er 
gået til vandplejen. 

Efter konsultation og grønt lys fra 
DTU Silkeborg blev beslutningen 
taget sammen med Lodsejerfor-
eningen, som bakkede 100% op. 

De næste 5 år bliver der ikke 
udsat fisk i Karup å
Potentialet er der til at åen kan 
reproducere sig selv, og vand-
plejen vil blive intensiveret, så 
initiativet kan blive en succes. 
Når de 5 år er gået, gøres der sta-
tus, hvorvidt KÅS skal fortsætte 
linien, eller man skal genoptage 
elfiskeriet. 
DTU`s udsætningsplan siger ikke, 
at Karup å kan reproducere sig 
selv endnu, så KÅS kan genop-
tage elfiskeriet uden problemer, 
hvis det skulle blive nødvendigt. 
Det håber vi selvfølgelig ikke det 
bliver, men udefra kommende 
faktorer, som vi ikke er herrer 
over, kan gøre det nødvendigt. 
Lad os håbe det ikke sker!

Lystfiskerturisme ved Karup å
Karup å er kendt viden om for sit 
havørredfiskeri, og i 2016 beslut

tede Herning Kommune at sætte 
et projekt i gang, som skal øge 
kendskabet til og interessen for 
dette fiskeri. 

Det drejer sig 
om lystfiskerturisme 
Ved Skjern å har man arbejdet på 
at få flere lystfiskerturister til åen 
bl.a. ved at tilbyde professionelle 
lystfiskerguider. 

Dette initiativ ønsker Herning Kom-
mune at støtte med et millionbe-
løb. 
Her er det, at Karup å kommer 
ind i billedet, Herning Kommune 
ønsker Karup å tilknyttet dette 
projekt. 

Projektet har været til høring i 
Karup å Sammenslutningen og 
selvfølgelig i de respektive for-
eninger. 
Projektet har fået en lidt blandet 
modtagelse. 

Generelt er det positivt med flere 
lystfiskere ved åen, men hvordan 

det skal foregå, vil foreningerne 
selv bestemme. 
Bl.a. er der flere foreninger, som 
selv sørger for guidning hvis det 
ønskes. Projektet er endnu i sin 
vorden, men der er oprettet en 
hjemmeside omkring det at fiske 
ved Karup å: Riverfisher.dk . 
Det sidste nye er, at Viborg kom-
mune er gået ind i projektet med 
et mindre beløb.

Flemming F. Hansen

Karup Å Sammenslutningen 2017

Slut med udsætninger i Karup å

Måske det kan være en del af 
forklaringen på det nedslående 
resultat? 
En enkelt fisk havde bidmærker. 

Til næste år så er de der, det må 
man tro på. 
Vi bliver i hvert fald ved. 
Tusind tak til alle vores trofaste 
hjælpere - arbejdet og strabad-
serne er jo de samme uanset om 
vi får få eller mange fisk.

Vi ses derude Finn Karlsson

Elfiskeri i 
Skals Å 2017

Jakob Madsen



som opvæksthabitat som det ses 
andre steder. 

Hermed er en rapport på 18 A4 
sider kogt ned til godt halvan-
den side. Mange detaljer er ude-
ladt, noget har jeg sikkert også 
misforstået, men ovenstående 
er valgt ud, fordi jeg synes det er 
det vigtigste.

Vi ses derude 
Finn Karlsson
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Sådan lyder overskriften på en 
nyudkommen rapport, der rede-
gør for resultaterne af en stor 
undersøgelse - kaldet LIMSMOLT 
- udført i foråret 2017. 

Lidt forklaring til overskriften 
kommer her: 

Smolt/havørredsmolt er en be-
tegnelse for den fase i ørredens 
liv, hvor den forandrer sig til 
at vandre fra ferskvand til salt-
vand. 

Det sker typisk når ørreden er 
mellem 15 og 25 cm. 
De bliver helt blanke og er så-
ledes nemme at skelne fra små 
bækørreder. Migration er et 
finere ord for ”vandring”, men 
dækker bredt over ørredens ad-
færd, altså også om den tager 
fast ophold i et område i stedet 
for at vandre.

Vandløbene der tilløber Limfjor-
den er blandt de mest produktive 
ørredvandløb i landet, og undersø-
gelser i øvrige dele af landet fin-
der en stor andel af limfjordsfisk 
i fangsterne i mange områder, 
uden at man dog ved, hvor stor 
en andel af limfjordsfiskene, der 
bevæger sig ud i de indre danske 
farvande.

Projektet LIMSMOLT blev derfor 
opstartet i foråret 2017 for at un-
dersøge havørredernes adfærd i 
fjorden. 
Projektet er et samarbejde mel-
lem Limfjordsrådet og DTU Aqua, 
hvor Limfjordsrådet har betalt for 
elektroniske mærker til at under-
søge fiskemigrationsmønstrene, 
mens DTU Aqua har stået for den 
praktiske udførelse af projektet. 

Hvordan laver man 
sådan en undersøgelse
I alt 101 smolt blev indfanget i 
Karup Å og i Simested Å - 50 fra 

Karup og 51 fra Simested. 
Karup Å smoltene blev alle ind-
fanget på en gang i Haderis Å 32 
km. fra udløbet. 
I Simested Å kunne man kun 
fange 7 stk. langt oppe i åen, 10 
stk. midtvejs og de sidste 34 tæt 
på udløbet. 
De 101 smolt blev målt og vejet 
og fik indopereret individuelt ko-
dede akustiske sendere. Koden 
bliver registreret, når de passe-
rede et netværk af hydrofoner 
opstillet i fjorden. 
Senderne rækker 350 meter og 
målestationerne er opstillet ved 
indsnævringer i fjorden, så ingen 
smolt kan passere uden at blive 
registreret.
 
Træls overraskelse 
for forskerne
Undersøgelsesmetoden skulle 
således kunne give uhyre præci-
se resultater til gavn for udviklin-
gen af limfjordsområdets betyd-
ning for havørrederne - altså give 
en bedre forståelse af fjordens 
betydning for ørrederne og mu-
ligvis identificere udfordringer 
for ørrederne, som eventuelt kan 
udbedres for at fremme bestan-
den i fjorden og i de vandløb der 
tilløber den.

Det var derfor en ubehagelig 
overraskelse, at nogen fjernede 
flere af målestationerne! 
Målestationen ved Simested Å 
var væk! 
Ligeledes en station ved Hvalp-
sund, ved Nibe og ved udløbet i 
Hals m.fl..
For Simested smolten har man 
altså ingen registreringer fra mærk- 

ningstidspunktet i åen og til 
Sundstrupmålestationen. 

For Karup smolten ingen regi-
streringer mellem udløbsmåle-
stationen og Sallingsund eller 
Ålborg. 
Rapporten kommenterer ikke på, 
hvem der kan have haft interesse 
i at fjerne/sabotere undersøgel-
sen.

Hvad siger resultaterne: 

Dødeligheden
Dødeligheden i selve vandlø-
bene var normal sammenlig-
net med andre studier, og de 
fleste smolt gennemførte turen 
fra mærkningsstedet og ud til 
fjorden i løbet af 1-4 uger efter 
mærkningen. 

De første uger af fiskenes ophold 
i fjorden var derimod karakterise-
ret ved en anderledes høj døde-
lighed, og generelt var dødelig-
heden i fjorden høj sammenlignet 
med andre danske fjorde.

 

I alt forlod 20 smolt Limfjorden i 
østlig retning i perioden 1. maj – 
4. juli. 
Efter en tøvende start virkede 
alle fiskene til at vandre forholds-
vist målrettet mod havet. 
11 af smoltene der forlod fjorden 
var fra Karup Å, mens de reste-
rende 9 var fra Simested Å. 

Den samlede overlevelse i både 
fjord og vandløb var 18 % for 
Simested-fiskene (9/51). 
De Simested-fisk der overlevede 
de 11,2 km gennem Hjarbæk 
Fjord blev registreret når de for-
lod denne ved Sundstrup, hvilket 
20 af dem gjorde. 
Det giver en overlevelse på den 
første del af vandringen på ca. 
40 %

De svømmede 
direkte ud af Limfjorden
Resultaterne viser, at smoltene 
kun i meget begrænset omfang 
benytter Limfjorden som op-
væksthabitat som forholdene er 
i fjorden i dag. 
Det var forventet, at en del af fi-
skene ville blive i Limfjorden for 
at vokse sig store der. 

Dette ses ganske konsekvent i 
norske fjorde, hvor smolt ofte 
opholder sig få km fra vandlø-
bets munding i lang tid, og kun 
sjældent forlader fjorden helt – 
selv som voksne fisk.

Havørredsmoltenes 
migration i Limfjorden

I Danmark har der været obser-
veret lignende tendenser i den 
mellemstore Mariager Fjord, hvor 
en del af smoltene blev i den in-
dre del af fjorden, mens samtlige 
smolt forlod den mindre Randers 
Fjord (Aarestrup et al. 2014).
 
De drog mod øst
Alle - ALLE - de overlevende fisk 
valgte den østlige udgang af fjor-
den altså forbi Ålborg og Hals til 
Kattegat. 
Det på trods af at den vestlige ru-
temulighed er 20 km kortere. 
Man har ikke tidligere kunnet 
dokumentere et så entydigt valg 
af vandringsrute i laksefisk som 
i denne undersøgelse, og dette 
valg antages at skyldes en stadig 
eksisterende evolutionær tilpas-
ning til at migrere mod øst, da 
den vestlige åbning først opstod 
i år 1825. 

Hvorfor vil smolten 
ikke være i Limfjorden
Iltsvind er generelt blevet mere 
almindeligt i fjorden efterhån-
den som de økologiske forhold i 
fjorden blev ændret i løbet af det 
20. århundrede, hvor en forøget 
udvaskning af næringsstoffer før-
te til kraftigere algeopblomstrin-
ger og reduceret udbredelse af ve-
getation såsom ålegræs på bunden.

DTU har udviklet en fangstjour-
nal, som vi i Viborg Sportsfisker-
forening meget vil opfordre vo-
res medlemmer til at bruge.

Den giver oplysninger til dig, til 
foreningen og til forskerne hos 
DTU, der udelukkende arbejder 
på at forbedre fiskeriet. 
Dine oplysninger er anonyme, 
men du kan selv vælge, hvis der 
skal navn på.

DTU skriver følgende 
om fangstjournalen:

Fangstjournalen fra DTU - holder 
styr på dine fisketure og hjælper 
fiskebestandene

DTU Aqua har udviklet en online 
fangstjournal til computer og 
smarttelefon med det formål at 
få mere viden om fiskebestande. 

Brug Fangstjournalen fra DTU.
Fangstjournalen fra DTU er et til-
bud til lystfiskere, som vil gøre en 
forskel for fiskebestandene. 

Lystfiskere, som anvender Fangst-
journalen til at registre fisketure 
og fangster, bidrager til at skabe 
et bæredygtigt og bedre fiskeri. 

Fangstjournalen giver desuden 
mange andre fordele for lystfi-
skeren.

Få overblik over, hvad du har fan-
get hvor og hvornår – nemt og 
helt gratis
Få automatisk data om vind og 
vejr tilknyttet fisketuren
Tilføj billeder til fisketuren eller 
fangsten

Hjælp DTU Aqua og din lystfi-
skerforening med at skabe end-
nu bedre fiskeri

Hent fangststatistik for forskel-
lige fiskevande
Følg med i, hvordan du selv fisker 
sammenlignet med andre
Hold dine fangster hemmelige, 
eller vis dem frem på Fangstjour-
nalens praleside
Del nemt dine fangster med dine 
venner via Facebook eller Twitter
Hold nemt styr på fredningsbæl-
ter og fredninger ude på kystfi-
skepladserne

Vind præmier

Fangstjournalen 
- en fordel for fiskene

Fangstjournalen er udviklet af 
DTU Aqua med det formål at få 
mere viden om fiskebestandene

Lystfiskerens data fra Fangstjour-
nalen gør det muligt at holde 

øje med ændringer i fiskebestan-
dene.
Data fra Fangstjournalen hjælper 
forskerne med at forstå, hvordan 
fiskebestande bliver påvirket, 
ved ændringer i klima, leveste-
der, fiskeri eller fiskens naturlige 
fjender

Kom nemt i gang

Du kan finde Fangstjournalen 
på fangstjournalen.dtu.dk eller 
hente den gratis som app til din 
mobiltelefon. 
Herefter skal du oprette dig som 
bruger, og så er du i gang.

Jeg bruger den selv. Det er gan-
ske let, men det kræver en lille 
smule disciplin at få det gjort, når 
man kommer hjem.

Formanden

En kraftig indstrømning af salt-
holdigt vand fra Nordsøen i juli 
2017 forårsagede en lagdeling af 
dele af fjorden med tungt, salt-
holdigt nordsøvand på bunden. 

Denne situation skabte gode for-
hold for iltsvind, og et forholds-
vist kraftigt iltsvind indtraf i Ris-
gårde Bredning, Lovns Bredning 
og Hjarbæk Fjord i løbet af juli 
måned. 
Iltsvind har betydet, at fjordens 
fiskebestande generelt er nedad-
gående med deraf følgende rin-
gere fødegrundlag for ørrederne.

Fjorden har en bestand af både 
spættet sæl og skarv som kan 
prædere på/leve af ørredsmolt.
I de senere år har den noget stør-
re gråsæl desuden gjort sit ind-
tog i fjorden. 
Disse bestande har utvivlsomt 
stor betydning for ørredernes 
overlevelsesmuligheder.

Hvad kan der gøres for 
havørrederne i Limfjorden
”Forbedringer af havørredbe-
standen vurderes i første om-
gang at kunne rettes mod sikring 
af smoltenes overlevelse, hvilket 
vil sige at prædationstrykket re-
duceres enten gennem reduce-

Mærkning af ørred, 
her en nedgænger.

ring af bestandene af prædator
er/rovdyr eller gennem habitat/
levestedsforbedringer der for-
bedrer smoltenes muligheder for 
at skjule sig i dagtimerne – især 
tæt på vandløbenes munding.”

En mere generel restaurering af 
miljøforholdene i fjorden med 
følgende fremkomst af biotoper 
såsom stenrev og ålegræs samt 
forbedring af øvrige lokale fiske-
bestande, der kan fungere som 
byttedyr for havørreder, anta-
ges ligeledes på sigt at kunne 
medføre at en del af smoltene 
vil begynde at anvende fjorden 

Hydrofon (lyttepost) 
Ved du noget om de forsvundne hydrofoner, vil vi meget gerne vide det.

DTU Aquas båd ved Brakbjerg
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Skivevej 
56°36’41.9”N 

9°26’7.2”E

Borup bro 
56°35’56.5”N 
9°25’5.8”E

              
                  Borup Hede      

                      56°36’57.2”N
                 9°25’46.9”E

Kvægbroen 
56°35’28.8”N 
9°25’40.8”E

Vejsvinget 
56°34’41.3”N 
9°25’0.9”E

Løgstørvej 
56°34’18.5”N 
9°22’53.2”E

Parkeringspladser ved Simested å
Borup Hede
Fra Skive-Hobrovejen, vej nr. 579, 
drejes der vest for Møldrup af 
mod Vester Tostrup. 
Følg Tingvej vest ud af byen. 
Lige vest for Simested å drejes 
til venstre ad Boruphedevej ind 
på heden, ind over kreaturristen, 
som holder fårene inde. Efter 
3-400 meter finder du parkering-
spladsen.
Du kan ikke køre fra Skivevej og 
ind på heden, men der er en mu-
lighed for at køre via Borup.
GPS-koordinaterne er  
56°36’57.2”N 9°25’46.9”E

Skivevej
Parkeringen finder du lige ved 
Skivevej, vej nr. 579,  vest for Møl-
drup ved kilometersten 22,3. 
Parkeringspladsen ligger på nord-
siden af vejen, lige overfor ud-
kørslen fra Ugelrisvej.
GPS-koordinaterne er 
56°36’41.9”N 9°26’7.2”E

Borup bro
Der må af hensyn til landbrugets 
store maskiner ikke parkeres ved 

broen. Parkering sker på græs-
trekanten i Borup by, ca. 300 me-
ter vest for Simested å. 
Der er ikke skiltet, men du må 
gerne parkere på græsset.

Du finder parkeringen ved at 
køre til Borup ad Boruphedevej, 
hvis du kører vest for vest for åen.
Kører du øst for åen, så følg Ugel-
risvej og drej ved skiltet til Borup.
GPS-koordinaterne er  
56°35’56.5”N 9°25’5.8”E

Kvægbroen
Kvægbroen er en træbro, som du 
ser fra Ugelrisvej, ca 500 meter 
syd for afkørslen til Borup.

Der er ingen regulær parkerings-
plads, men du holder i vejkanten 
nord for Ugelrisvej 20, helst ved 
det opsatte skilt, hvis der er plads. 
Ikke lige ud for ejendommen. 
Ejeren bryder sig ikke om smæk-
kende bildøre tidligt og sent. 

Fra parkeringspladsen går du 
ned til åen ad en markvej og gen-
nem en indhegnet eng. 

Hvis du kan se broen ved åen, er 
du på rette vej.
GPS-koordinaterne er 
56°35’28.8”N 9°25’40.8”E

Vejsvinget
Parkeringspladsen ligger på øst-
siden af Ugelrisvej, mellem ejen-
dommene Ugelrisvej 4 og Ugel-
risvej 6, ca 400 meter nord for 
vejen til Skringstrup /(Herreds-
vejen). 
Der står et bord-bænkesæt og en 
skraldespand på stedet. 
Brug skraldespanden til småting, 
men tag hellere skraldet med hjem. 

Det er en flink, privat grundejer, 
der tømmer spanden - ikke kom
munen.
Du må ikke blokere opkørslen 
til arealet ovenfor, og du må slet 
ikke parkere deroppe!
GPS-koordinaterne er 
56°34’41.3”N 9°25’0.9”E

Løgstørvej
Parkering på den kommunale 
grødeopsamlingsplads lige ved 
Simested å, øst for Løgstørvej 
(vej nr 533) ved km 14,4
GPS-koordinaterne er 
56°34’18.5”N 9°22’53.2”E

Nogle medlemmer har fortalt, 
at de har haft besvær med at 
finde vores parkeringspladser. 

Derfor har vi taget sagen under 
behandling her i efteråret, og 
har bl.a. navngivet alle pladser. 

Nogle navne giver sig selv, an-
dre har historiske rødder, og i 
nogle tilfælde har fantasien kun 
kunnet række til at give parke-
ringspladserne navn efter et 
husnummer eller lignende. 
Det er ikke helt korrekt, når vi 
skriver alle pladser. Du kan også 
parkere andre steder, men de 

nævnte er de officielle, hvor der 
er en aftale med lodsejeren og 
for det meste også et skilt.

Parkeringspladsernes navn er 
anført på alle vores ”papirkort” 
(Pdf-kort), som du kan finde 
i dette årsskrift eller på vores 
hjemmeside.

En beskrivende tekst
Alle parkeringspladser har fået 
en beskrivelse, der viser, hvor-
dan du finder pladsen, og hvis 
vejen til åen ikke er indlysende, 
har vi skrevet lidt om, hvordan 
du fortsætter, efter at du har 

stillet bilen.Beskrivelserne er 
ikke endelige, men vil blive for-
bedret hen ad vejen, efterhån-
den som vi får tilbagemeldin-
ger fra vores medlemmer, så sig 
til, hvis noget kan blive bedre.
En samlet beskrivelse af par-
keringspladserne finder du på 
hjemmesiden under Fiskevan-
de, lige til at skrive ud og have 
liggende i bilen. 

På vore digitale kort, som du 
også finder på hjemmesiden 
under Fiskevande, kommer tek-
sten til at stå i venstre margin, 
men det bliver først klar senere. 

GPS-positioner
Både kort og beskrivelser inde-
holder GPS-positioner, og vi har 
valgt at bruge det gode gamle 
”spejdersystem” med grader, 
minutter og sekunder. Det hed-
der også WGS84.

Der findes mindst 4 forskellige 
systemer. Det gav nogle proble-
mer, hvis ikke GPS`en var sat op 
til det, man tastede ind. 
Spejdersystemet er besværligt, 
men det er ikke til at tage fejl af, 
så det er slut med at ende i en 
kornmark syd for Ikast, hvis man 
vil parkere ved Karlos eng.

Kort over Viborg Sportsfiskerforenings fiskevande

Nu med navne 
på alle parkeringspladser

og opdaterede GPS positioner

NYHED
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Dambruget
Efterhånden en mærkelig beteg-
nelse, da dambruget blev ned-
lagt for mange år siden, men der 
er dog stadig et ørredslagteri.

Kør bag om Ravnstrup ad Ny-
brovej og drej ned ad Damvej. 
Drej til højre mod nr. 6. Når du 
passerer gården med en gul lade, 
deler vejen sig i to. 
Tag den venstre gren, det er den 
mindste og den dårligste, men 
det er den rigtige.
Efter ca 200 meter parkeres ved 
vores skilt i højre side.

Herfra spadserer du endnu 200 
meter, indtil markvejen ender, og 
går gennem engen ned til åen, 
hvor fiskeriet begynder, der hvor 

pilekrattet hører op.  Der kan kun 
fiskes på et kort stykke fra denne 
parkeringsplads, da det meste er 
utilgængeligt, men fint nås fra 
den modsatte side, se Nybro
GPS-koordinaterne er 
56°27’20.0”N 9°16’10.7”E

Nybro
Parkeringspladsen ligger lige der, 
hvor jernbanen krydser vejen 
mellem Ravnstrup og Stoholm. 
Du kører ind fra Ravnstrupsiden.
Pladsen er et godt udgang-
spunkt for fiskeri både opstrøms 
og nedstrøms. 
Opstrøms anbefales det at gå på 
vestsiden af åen. Her kan man 
komme længst.
GPS-koordinaterne er 
56°28’6.3”N 9°15’19.1”E

Parkeringspladser ved Fiskbæk å
Den gamle kirkegård
Et sted med en spændende his-
torie. Her har ligget en kirke fra 
en gang i 1200 tallet og indtil 
den blev revet ned i 1905. 
Kirkegården er der stadig, så gå 
en tur gennem den.
Du finder parkeringspladsen øst 
for Bakkelyvej, kort efter nr 8, 
hvis du kommer sydfra. 
Der er ikke skiltet, men der er en 
skrå afkørsel ind over marken.  
Gå over markerne ned til åen, 
hvor der kan fiskes i begge ret-
ninger.
GPS-koordinaterne er 
56°29’6.1”N 9°14’44.8”E

Vesbæk bro
En fin parkeringsplads med bor-.
de og bænke, tæt ved åen.

Pladsen ligger hvor Kirkebækvej 
krydser åen, ikke langt fra Sparkær-
vej (vejen mellem Sparkær og 
hovedvejen Skive-Viborg).
GPS-koordinaterne er 
56°30’11.8”N 9°15’18.3”E

Grødeopsamlings-
pladsen ved Skivevej
Som navnet siger, er det den 
kommunale grødeopsamlings-
plads, som du finder, der hvor 
hovedvej A26 mellem Viborg og 
Skive krydser åen i Fiskbæk ved 
km 10,3.
Parkeringsforholdene er gode 
nok, men fiskeriet er ikke meget 
værd, hvis du da ikke lige går eft-
er skaller og meget små ørreder. 
GPS-kkordinaterne er 
56°30’44.9”N 9°18’13.9”E 

56°28’6.3”N 
9°15’19.1”E

56°29’6.1”N 
9°14’44.8”E

Vesbæk bro
56°30’11.8”N 
9°15’18.3”E

                       56°30’44.9”N 
                   9°18’13.9”E 

Dambruget

Nybro

Den gamle 
kirkegård

Grødeopsamlings-
pladsen 

ved Skivevej

Salg af fiskekort

Kom ind & oplev vores 
store flue/fiske afdeling
Gode oplevelser fortjener godt udstyr

56°27’20.0”N 
9°16’10.7”E



Løvelbro
Ålborgvej
Der er en lille parkeringsplads 
med plads til to biler lige ved åen 
øst for Ålborgvej (vej nr. A13) ved 
km. 14,9.
Parkeringspladsen ligger på 
56°34’22.1”N 9°29’34.6”E

Det er en lille plads og oversigts-
forholdene er kritiske ved udkør-
sel fra pladsen, men vi må gerne 
holde ved Bistroen et par hun-
drede meter nærmere Viborg, og 
det kan anbefales.

Højspændingen
Fra Herredsvejen mellem Skring-
strup og Bjerregrav drejes af mod 

nr 56b - 64, som er en fin grusvej. 
Fortsæt lige ud ad grusvejen 
til du er forbi alle ejendomme 
og tæt på en lille skov og en 
højspændingsmast. 
Her parkeres ved et ensomt fyr-
retræ, hvor der er skiltet. 
Det er strengt forbudt at køre 
helt ned til åen - det kan koste 
foreningen fiskeretten!
GPS-koordinaterne er 
56°34’7.6”N 9°28’13.5”E

Dalene
Det er kun for dem, der ikke er for 
ømme over deres biler.
Fra Skals eller fra Skringstrup kør-
er du til Ejstrup, som kun består 
af 4-5 gårde og et vejkryds. 

Parkeringspladser ved Skals å
Kør ad Ejstrupvej mod øst ind i 
Ejstrup “by” og fortsæt ad jordve-
jen indtil den svinger 90 grader 
ca 1 km ude, hvor der parkeres 
på et græsstykke. Der er skiltet.
Vejen er almindeligvis meget 
ringe og efter regn er den virkelig 
elendig.
Du skal samme vej tilbage. 
Den vej der fortsætter fra parker-
ingspladsen slutter på en privat 
gårdsplads, så undlad venligst 
dette.
GPS-koordinaterne er 
56°33’29.2”N 9°26’41.5”E

Ejstrup bro
Af hensyn til landbrugets store 
maskiner må der ikke parkeres 

på broen eller i vejkanten tæt 
ved broen. Vi har en parkerings-
plads ca 200 meter nord for 
broen, neden for det nye hus, 
brug den. Vejen hedder også 
Ejstrup Bro, men det skal du ikke 
lade dig forvirre af. Der er skiltet.
GPS-koordinaterne er 
56°33’19.4”N 9°25’31.9”E

Løgstørvej
Vi parkerer på kommunens grøde-
opsamlingsplads lige ved åen og 
vest for landevejen (vej 533) ved 
10,6 km. 
GPS-koordinaterne er 
56°32’29.4”N 9°24’5.7”E
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Parkeringspladser ved Vorgod å
Gåsdal bro 
(adgang til begge sider)
Du må ikke parkerer på eller lige 
ved broen, men i en lille gran-
skov ca. 200 meter vest for bro-
en, er der parkeringspladser, helt 
inde mellem træerne.
Vejen hedder Gåsdalvej til den 
ene side og Rabechsmindevej til 
den anden side.
Fra denne parkeringsplads, midt 
på vores fiskestykke, kan du fi-
ske både op- og nedstrøms på 
begge sider.
GPS-koordinaterne er 
55°59’25.4”N   8°42’32.4”E

Den røde lade 
(vestsiden)
Parkeringen er ved Gåsdalvej nr 
19. Der er skiltet.
GPS-koordinaterne er 
55°58’41.0”N    8°42’22.1”E

Skrænten 
(vestsiden)
Parkering foregår ca 500 meter 
nord for jernbanen, hvor åen 
kommer ganske tæt på vejen.
Kommer du sydfra, drejes fra 
Arnborgvej ind ad Ahlersvej, drej 
ind ad grusvejen (den hedder 
Gåsdalvej, men der er vist ikke 
noget skilt) og kør over jernba-
nen. 

Nordfra følger du Gåsdalvej så 
tæt på åen som muligt.
Man parkerer i vejsiden, der er 
ikke skiltet.
GPS-koordinaterne er 
55°58’11.9”N      8°41’44.2”E

Ødegården 
(østsiden)
Følg Nr. Viumvej nord ud af Trold-
hede, drej ind ved nr.  3-7 og kør, 
til vejen ender. Så holder du ved 
Ødegården. Herfra har vi fiske-
retten ubrudt ned til jernbane-
broen, det er ca. 12 km.
GPS-koordinaterne er  
56°0’7.3”N   8°43’19.8”E

Fiskeri 
forbudt
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Skrænten 
N 55.58.11  
Ø 08.41.44

Gåsdal bro N 
55°59’25.4”N   
8°42’32.4”E

Ødegården 
56°0’7.3”N   
8°43’19.8”E

Vorgod å - medlemmer

PDen røde lade 
N 55.58.41  
Ø 08.42.22
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Stoholm bro
Der er ikke nogen egentlig par-
keringsplads og ikke noget skilt, 
men der er lige plads til biler i 
rabatten mellem vejen og cykel-
stien. Du parkerer tæt på Stoholm 
bro på Lundegårdsvej.
GPS-koordinaterne er 
56°29’10.3”N 9°9’30.1”E

Rodzoneanlægget
Man skal være lokalkendt for at 
opdage, hvor rodzoneanlægget 
er, men kør fra Stoholm og nord 
ud af byen ad Skalmstrupvej, 
som starter lige vest for åen. 
Parker på et lille, trekantet græs-
areal overfor Skalmstrupvej 15. 
Der er ikke skilt. 
Der går en slags sti ned til åen, og 
du kan fiske til begge sider.
GPS-koordinaterne er 
56°29’27.4”N 9°9’38.8”E

Den lille Tømrer
Videre ud ad Skalmstrupvej find-
er du ved nr 17 en lille parkerings-
plads efter ejendommen. Der er 
ikke meget plads, men der kan 
være en bil eller to. 
Herfra følger du en lille sænkning 
i terrænet tæt på skoven ned til 
åen. Der er noget ufremkom-
meligt og enten fugtigt eller 
rigtig vådt, så vær forberedt på 
en spændende tur. 
GPS-koordinaterne er 
56°29’54.0”N 9°9’50.4”E

Gammelstruplejren
På østsiden af Jordbro å hedder 
vejen Birkesøvej i den ene ende 
og Gammelstrupvvej i den an-
den ende.
Kør ind ved afkørslen til Birke-
søvej 19-25 og fortsæt ligeud til 
lejren, som har nr 23.

Parkeringspladser ved Jordbro Mølle å
Parker ved vores skilt - ikke andre 
steder - og gå den korte vej ned 
til åen.
GPS-koordinaterne er 
56°30’22.4”N 9°10’40.8”E

Birke sø
Parkering på den store, offentlige 
parkeringsplads ved Birke sø. Ve-
jen hedder her Birkesøvej.
Herfra er der en god spadseretur 
på 7-800 meter ned til åen, men 
det er en fin tur. 
Gå ad vejen nord om søen og gå 
enten ned til spejderhytten eller 
gå ind på det offentlige hedear-
eal. 
Skoven på venstre side af vejen 
ned til spejderhytten er privat, 
og vi har ikke fiskeretten på de-
res del af åen.
GPS-koordinaterne er 
56°30’36.7”N 9°11’25.5”E

Jordbro Mølle
Vi parkerer på den offentlige 
parkeringsplads på A26 ved km 
16,8,  lige ved åen. 
Ejendommen ved siden af har 
adressen Skivevej 260.
Der er ikke skiltet, da det er en of-
fentlig plads. Herfra kan du fiske 
både op- og nedstrøms. 

Opstrøms har vi kun fiskeretten 
på Skive-siden, nedstrøms har vi 
fiskeret på begge sider, men 
brug Viborg-siden, der har vi det 
længste stykke, og her der der 
trådt en sti.
GPS-koordinaterne er 
56°31’55.6”N 9°12’25.8”E

Karlos eng
Parkeringen finder du  ved går-
den Lundholmvej 6, Karup, på 
vestsiden af Karup å. 

Lundholmvej hedder Rørgårds-
vej på Viborg-siden af Karup å.
Takket være et flot samarbejde 
med lodsejeren Karlo Hansen 
har vi lov til at køre over engen 
og ned til skoven, hvor vi har 
vores hytte. 

- dagkort og medlemmer
Karup å - Høgild/Egelund

Fiskeri forbudt

Høgild Bro 
56°20’47.7”N 
9°6’16.8”E

Karlos gård 
56°20’47.7”N 
9°6’16.8”E

Karlos eng 
56°20’22.2”N 
9°6’24.5”E

t

Du skal selv tage det elektriske 
hegn af, inden du kører ind i en-
gen, og du skal hver gang straks 
sætte det på plads igen. Både nat 
og dag og uanset om du kan se 
nogle dyr eller ej.

Følg den klippede kørevej øst 
om den lille dam, ellers sidder du 
nok fast. Hvis engen er for blød 
til at køre i, sætter Karlo et advar-
selsskilt op.

GPS-koordinaterne er 
56°20’22.2”N 9°6’24.5”E 

Karlos gård
Hvis engen ikke er til at køre i, 
eller hvis du ikke har mod på 
køreturen, må du parkere ved 
gården og gå ned til åen.

Høgild Bro
50 meter vest for Høgild bro er 
der en fin parkeringsplads lige

ved vejen, som her lige har 
skiftet navn fra Rørgårdsvej til 
Lundholmvej. 

Parkeringen er for både Viborg 
og Aulum-Haderup sportsfisker-
forening, og det samme er fiske-
retten, så lad dig ikke forvirre af 
skiltene.
GPS-koordinaterne er 
56°20’47.7”N 9°6’16.8”E

Parkeringspladser ved Karup å - Høgild/Egelund

              44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      45

Jordbro Mølle
56°31’55.6”N 
9°12’25.8”E

Gammelstruplejren 
56°30’22.4”N 
9°10’40.8”E

Stoholm 
bro 
56°29’10.3”N 
9°9’30.1”E

Jordbro Mølle å - dagkort og medlemmer

Rodzoneanlægget 
56°29’27.4”N 
9°9’38.8”E

Den lille 
Tømrer

56°29’54.0”N 
9°9’50.4”E

Birke sø
56°30’36.7”N 9°11’25.5”EP
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Båden kan bruges af de medlem-
mer, der er med i bådordningen. 
Det koster 100 kr. pr. år at være 
med, og så kan du bruge båden 
så meget, du har lyst til, hvis den 
ellers er ledig. 
Lige nu er har vi plads til en 8 -10 
der er interesserede i bådordnin-
gen.

Henv. Jørgen Buch

Agerskov dambrug
Vejen ved Agerskov dambrug 
hedder Agerskovvej fra den ene 
side og Urhanevej fra den anden. 
Vælg Vallerbækvej syd ud af Ka-
rup eller Munklindevej fra Kølvrå.
Vi har ingen egentlig parkerings-
plads på stedet, men der kan holde 
et par biler i vejkanten ved træ-
bevoksningen på Viborg-siden. 
Der er ingen skilt.
Nedstrøms begynder vores fiske-
ret ved vejen - opstrøms skal du 
gå 3-400 meter langs kanalen, 
inden du finder åen opstrøms 
dambrugets opstemning.
GPS-koordinaterne er  
56.14.51,5N  09.11.28,3E

Kim Jensen
Følg Vallerbækvej ud af Karup og 
kør ind ved nr. 106. 
Kør venstre rundt om gården og 
fortsæt ad markvejen, så langt 
det kan lade sig gøre. 
Det er lidt forskelligt fra år til år, 
alt efter årstiden og hvad Kim 
dyrker. Normalt parkerer man 
ved læbæltet og går resten af ve-
jen. Der er ikke skiltet.
GPS-kkordinaterne er  
56.14.14,7N  09.12.2,8E

Vallerbækvej 116
Kør op langs den lange staldbyg-
ning og parker ved jægernes hus, 
der ligger sammen med de an-
dre bygninger. 
Det er jægernes hus, og vi har in-
gen ret til at benytte det.
Herfra er der 3-400 meter at gå 
til åen.
GPS-koordinaterne er 
56.13.33,8N  09.12.55,4E

Agerskov dambrug 
56.14.51,5N  
09.11.28,3E

Vallerbækvej 116 
56.13.33,8N  
09.12.55,4E

Kim Jensen 
56.14.14,7N  
09.12.2,8E

Parkeringspladser ved Karup å/Agerskov Parkeringspladser ved Hald sø
Hald sø er 342 ha stor, og er på 
sine steder 31 m dyb. 
Søen rummer en bred vifte af 
de kendte ferskvandsfisk som 
gedde, ål, aborre, brasen, skalle, 
smelt, knude og hork, og er 
kendt for en god bestand af 
søørred.

Alle praktiske informationer vedr. 
benyttelse af båden, samt info. 

N 56.2208  Ø 9.1944

56°30’36,5”N  9°11’25,4”E

om Hald sø mht. fredningstider 
og zoner mv. kan ses på forenin-
gens hjemmeside www.vsf.dk.

Skytteholm
Kør ad A 12 Herningvej ved Bir-
gittelyst, og drej ned mod søen 
efter ca 600 meter. Vælg vejen 
mod venstre, hvor vejen deler 
sig, og kør næsten helt ned til 
søen.

Du kan nu hente båden på båd-
pladsen mod vest, og læsse bå-
den ved parkeringspladsen.

Medlemmer af VSF’s bådordning 
får besked om bådpladsnummer 
og kode på låsene.

GPS-positionen er 
56°30’36,5”N  9°11’25,4”E

Skytteholmen P
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