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Salt til et æg…..

Ja, hvis det bare var det, det dre-
jede sig om, så var det nok ikke 
noget problem. 
Men EnergiNet - tidligere en del af 
DONG - har planer om at udskyl-
le 7,7 millioner kubikmeter salt i 
Louns Bredning. 
Det er et stort tal, som ikke er 
sådan at forholde sig til, men 
det vil nok svare til ca. 1 million 
lastbillæs.

Årsagen er, at EnergiNet ønsker 
at udvide naturgaslageret i Lille 
Torup. 
For at vinde forståelse for projektet, 
inviterede EnergiNet  forleden 
Viborg Sportsfiskerforening sam-
men med bierhvervsfiskerne og 
erhvervsfiskerne til et møde, hvor 
vi fik planerne forelagt. 

Jeg skal her prøve at forklare, 
hvad der skal ske. 

I dag har man i store saltforekom-
ster i undergrunden ved hjælp af 
vand udskyllet 7 store hulrum, 
såkaldte kaverner, som hver er ca 
50 meter i diameter og 300 meter 
høje. 
Det er ca 640.000 kubikmeter pr. 
stk. eller noget i retning af Bilka, 
bygget 50 meter højt.
Disse kaverner er lagerplads for 
Danmarks naturgas. Der er plads 
til en måneds forbrug, og det 
er for lidt, så nu vil man i gang 
med at lave 9 kaverner yderligere, 
foruden at man vil udvide de 
eksisterende 7 en smule. 
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Udskylningen af kavernerne fore-
går ved, at man tager næsten fersk 
vand fra Hjarbæk Fjord, pumper 
det ned i kavernerne, hvor det 
bliver mættet med salt, og pumper 
det retur til Louns Bredning. 
Vandet i Hjarbæk Fjord har typisk 
en saltholdighed på 1%, det 
mættede saltvand fra kavernerne 
har typisk 15% saltindhold, og 
det typiske saltindhold i Louns 
Bredning er 2%. 
For ikke at lave for mange ulykker, 
vil man opblande vandet fra ka-
vernerne med endnu mere vand 
fra Hjarbæk Fjord, så det vand 
der udledes har 2% saltholdighed  
det samme som vandet i Louns 
Bredning.

Da man for ca 15 år siden 
udskyllede de første 7 kaverner, 
havde man samme plan, og fik 
en tilladelse til at udlede vand 
med en saltholdighed på højest 
2,2%, men man fik problemer 
med, at vandet skummede med 
et grimt, klistret, gult skum, og 
fik derfor amtets tilladelse til at 
sætte saltholdigheden op til først 
2,8% og senere 4,0%. (Skummet 
er i øvrigt helt naturligt og ufarligt 
- det er det samme som det, der 
flyver rundt ved Vesterhavet, når 
det rigtig blæser).

Der er ingen skriftlig dokumen-
tation for, at saltudledningen 
gav fiskene problemer sidst, men 
både erhvervsfiskerne og bi-
erhvervsfiskerne kan fortælle, at 
havørrederne dengang havde pro-

blemer med at passere den 
koncentrerede salt, og derfor 
blev længere i Louns Bredning 
end normalt - til stor glæde for 
garnfiskerne. 
Vores indsats kommer til at gå 
på, at der ikke på noget tidspunkt 
må udledes vand med en højere 
saltholdighed end den, der er 
naturlig i Louns Bredning.
Desuden må vi forlange, at der 
måles konstant på saltholdigheden, 
og at disse tal er offentligt til-
gængelige hele tiden, f.eks. på 
internettet.
Hvis udledning af vand med na-
turlig saltholdighed giver skum-
problemer, må man løse disse 
på en anden måde end ved at 
tilsidesætte naturens interesser.

Ud over mængden af salt er det 
naturligvis også vigtigt, at der er 
sikkerhed for, at der ikke udledes 
skadelige stoffer sammen med 
saltet. 
Til kontrol af det har EnergiNet 
bestilt Rambøll til at køre et 
måleprogram igennem hele ud-
skylningsperioden. 
Viborg Sportsfiskerforening har 
bedt en biolog og Sportsfisker-
forbundet om at sikre, at det er de 
relevante forhold, der bliver målt.

Til belysning af virkningen af 
saltudledningen vil Rambøll lave 
undersøgelser over udviklingen i 
fiskebestandene, og her har Viborg 
Sportsfiskerforening givet tilsagn 
om, at både vore gamle og vore 
fremtidige resultater fra de årlige 
elfiskerier kan indgå i materialet 

- dog kun som indextal, så man 
kan se, om bestanden går op eller 
ned. Tallene fra elfiskeriet giver os 
en fremragende mulighed for at 
dokumentere, hvis der sker skader 
på bestanden.

Tilbage til de store tal fra indled-
ningen. 
De mange kubikmeter salt skal 
udledes over en 25 årig periode, 
så den gennemsnitlige udledning 
bliver ca 300.000 kbm. 
Til sammenligning er der i dag 
ca 9 millioner kbm. salt i Louns 
Bredning.
Mange spørger, hvorfor man ikke 
bare sender saltet til Mariager 
og putter det i saltbøsser eller 
laver det til vejsalt. Vi har også 
spurgt, og er blevet belært om, 
at Mariager slet ikke kan bruge 
de mængder, der kommer op af 
jorden i Ll. Thorup.

Og så lidt om vandmængderne.
Indtaget af vand fra Hjarbæk 
Fjord vil blive på ca 3 kbm. i 
sekundet. Ud af åerne strømmer 
der om sommeren typisk 8 kbm. 
i sekundet, og gennem sluserne 
strømmer der typisk 57 kbm. i 
sekundet. En masse alger, plankton 
og fiskelarver vil blive slået ihjel i 
processen, men afspærring med 
net vil sikre, at større fisk ikke 
kommer i vandindtaget.
Der er ikke tvivl om, at 
saltholdigheden vil stige en smule 
i både Hjarbæk Fjord og Louns 
Bredning, men om det får nogen 
betydning er ikke til at sige.



Ny t  f r a  f o r e n i n g e n Ny t  f r a  f o r e n i n g e n

54

I forbindelse med en stor treårig 
undersøgelse af søørredbestanden 
i Hald Sø, har Danmarks Fiskeri-
undersøgelser – nu DTU – Aqua, 
mærket ca.1500 små ørreder med 
en lille sender, som kan give op-
lysninger om bl.a. tidspunkt for 
ørredernes vandring ind og ud af 
vandløbene, og hvor mange små 
ørreder der måske bliver ædt af 
skarv. 

Som en del af projektet vil biolo-
gerne også sammenligne gamle og 
nye skælprøver fra søørred, bl.a. 

Nyt medlem af bestyrelsen

Hej hvis i ikke kender mig så er mit navn Kenneth Elkjær, jeg er 
37 år gammel og bor i Møldrup.
Jeg er udlært automekanikker hos Opel i Viborg og de sidste 12 år 
ansat hos U.J.S biler også i Viborg.
Jeg har været medlem af V.S.F i 11 år og er nu å-ansvarlig for 
Skals å. Jeg var en tur rundt ved Skals å d. 1. marts og der var 
godt besøgt i det gode vejr lige fra Løvelbro til Løgstørvejen, jeg 
ved ikke om der blev fanget noget, men det bliver der nok senere 
på året. 
Der er lagt broer ud på Viborg siden nedstrøms Løvelbro , vi man-
gler et par stykker opstrøms og nedstrøms broen , men de skal nok 
være der når havørreden kommer. Hvis i støder på et sted hvor der 
mangler en bro eller noget andet, så giv mig lige et kald.

Vi ses der ude Kenneth  

Så er søsætningen overstået. 7 af 35 fremmødte til denne debut. Det må 
siges at være tilfredsstillende og en rigtig god oplevelse på en halvkold 
forårseftermiddag med god blæst. 

Ove Elgaard

Søsætning på Hald

Båden bæres ud i det våde 
element

Yes det lykkedes

Som ved en jomfrusejlads blev der skålet for båden og gode ople-
velser i årets løb. Dog ingen champagne og navnedåb.

Der tages bestik af retningen, 
og ja det er den vej vi skal !

Båden fortøjes og vi venter nu kun på at fiskesæsonen går ind 
på Hald Sø.

Kaptajn Allan sejler båden 
mod ankerpladsen.

Skælprøver fra søørred fanget i Hald Sø
for at se om der er sket ændringer 
i bestandens udvikling og vækst-
mønster i de sidste årtier. 

Lystfiskerne på Hald Sø har tid-
ligere indsamlet skælprøver af 
hjembragte søørreder, og sendt 
dem til DFU. De vil nu blive fun-
det frem igen og sammenlignet 
med nye prøver. Biologerne vil 
derfor gerne have alle lystfiskerne 
til de kommende år at indsamle 
skælprøver af hjembragte søørre-
der fra Hald Sø.

Husk derfor: Fanger du en søør-
red, som du tager med hjem, så tag 
en skælprøve af den og send den 
eller aflever den til Viborg Fiske-
riforening. 

Prøven tages ved med en kniv at 
skrabe mindst 10 skæl af midt på 
siden af fisken lige under rygfin-
nen. Skællene stryges af på et 
stykke papir, som foldes sammen, 
eller i en skælpose –aldrig i en 
plastpose eller andet lufttæt mate-
riale, da de så vil rådne og blive 
ødelagt.

Det er også vigtigt at skrive mål, 
vægt og dato for fangst på.

Yderligere oplysninger og skæl-
poser kan fås ved henvendelse til 
Jørn Kristensen tlf.:  8662 1516  
eller på mail til mail@vibfisk.dk - 

jorn-k@post8.tele.dk

Læs mere om undersøgelsen og 
følg løbende med i den på:
http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/
haldsoe.htm

PREMIERE 
d. 1. marts 2009
Skal man dømme efter bragets størrelse bliver det et kanon fiskeår.
Egon havde forøget krudtmængden betragteligt efter sidste års noget 
halvmatte ”pluf ” og det virkede i den grad. Heldigvis var nerverne dul-
met med rigelige mængder gammel dansk, så ingen faldt ned af stolene 
da salutten blev affyret. Der var mange til premieren iår, rigtig mange, 
men det udmøntede sig nu ikke i de store fangster på premieredagen.

Premieren var som sædvanelig både kold og våd.



Nye fiskeregler for 
Skjern Å - Vandsystemet
Bekendtgørelsen 
For den lakseførende del af Skjern Å vandsystemet er der særfredning fra 
og medd. 16. september til og med d. 31.marts for alt fiskeri.

Nye fiskeregler vedtaget på SÅS´s Repræsentantskabsmøde d. 28.3.09
Der må højst være én krog på agnen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- 
eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. 
Efter der er fanget en laks uanset agntype genudsat eller hjemtaget, må 
der ikke fiskes med orm eller agn med duftstof. 
Fiskeri med rejer i Skjernå-systemet er helt forbudt. 
Der må hjemtages / aflives en laks over 73 cm eller 2 laks på 73 cm eller 
derunder. 
Alle laks og havørreder, der fanges SKAL registreres pr. registreringskon-
volut eller online på www.skjernaasam.dk senest 7 dage efter fangst.
Overtrædes ovenstående inddrages fiskeretten for det indeværende år 
samt det efterfølgende år.I gentagelsestilfælde inddrages fiskeretten i det 
indeværende år samt yderligere 5 år.

Begrundelse for nye regler vedtaget
Skjern Å Sammenslutningen arbejder for, at laksebestanden forsat kan 
vokse. Derfor er det vigtigt, at fiskeriet forvaltes hensigtsmæssigt, såle-
des at bestanden ikke beskattes for hårdt, og at catch & release fiskeriet 
drives etisk forsvarligt, primært af hensyn til fiskene, sekundært af hen-
syn til vores omdømme udadtil.
Med en fortsat stigning i bestanden, må man konstatere, at stadig flere 
laks skal genudsættes, idet den personlige kvote på 1 eller 2 laks ofte 
overskrides. Det er derfor vigtigt, at de genudsatte fisk, sikres bedst mu-
lig overlevelseschance. Ved at fjerne modhager på krogene skades fisken 
mindre og fisken afkroges lettere. Skjern Å Sammenslutningen vurderer, 
at dette sammenholdt med øget information om genudsætning, sikrer mi-
nimal dødelighed.
Forskellige undersøgelser viser at ormefiskeri er uegnet til catch and 
release-fiskeri. 40-50 % dør efter genudsætning, især pga. dybe krog-
ninger. Dette finder SÅS uacceptabelt. Det har tidligere været forsøgt at 
afhjælpe problemet med anvendelse af cirkelkroge, men der har været 
klager fra såvel lystfiskere og kontrollører over, at cirkelkrogene kroger 
lige så dybt som almindelige kroge. Derfor har det ikke været muligt at 
løse problemet af den vej.Juleafslutning 2008

Til årets juleafslutning fremtryllede Horst sin fantastiske julepunch til 
en flok forventningsfulde fremmødte

Ny t  f r a  f o r e n i n g e n Ny t  f r a  f o r e n i n g e n

Årets grejauktion
Med ca. 70 budløstne fremmødte var årets 
grejauktion den bedst besøgte gennem 
flere år og det lykkedes da også 
auktionarius at få gennemført 
et godt salg således at 
foreningen fik 
et pænt lille 
overskud

Forårs og 
sommeraktiviteter

Inroduktionsaften d. 14. maj kl. 19.00
Introduktions-aften for nye medlemmer og alle andre der har lyst 
til at høre de å-ansvarlige øse af deres erfaringer fra foreningens 
fiskevande. Her får du udpeget de ’sikre’ steder og få afsløret de 
bedste agn til de forskellige vande. Mødet er også en god lejlighed til 
at vurdere, hvilke af de efterfølgende ture til åerne, man vil deltage i. 
Vi starter kl. 19.00 i en af de store sale. 
Der er ikke tilmelding.

Kend din å
Vi afholder først på sæsonen ture til alle vore åer, hvor der bliver 
lejlighed til at se på spændende steder, diskutere grej og teknik og til 
at se på parkeringsforhold.
Turene er gratis og der er ikke tilmelding. Åen gennemgås uden at 
der bliver lejlighed til at fiske, men vi er færdige så tidligt, at der fint 
kan blive et par timers fiskeri på egen hånd efter gennemgangen.
Programmet ser ud som følger (men check lige hjemmesiden inden 
du tager af sted, der kan komme ændringer). 

Tilmelding er ikke nødvendig, 
bortset fra Vorgod-turen

Jordbro å - onsdag den 26. maj kl. 17.30. 
Vi mødes ved Stoholm bro

Vorgod å - søndag den 17 maj. 
Denne tur er en søndagstur. Når vi skal så langt hjemmefra, skal 
der også være tid til at fiske igennem. Vi mødes ved købmanden 
i Troldhede kl. 9.00 med madpakker og fisker så længe vi orker, 
så smør en stor madpakke. Turen er gratis. Hvis du har brug for 
kørelejlighed, så kontakt en af turlederne. Hold fast i stangen - der er 
store laks i åen på dette tidspunkt!. 
Turledere Steffen Bruhn s-bruhn@email.dk  og Peter B. Sørensen 
bilgrav@psykologcentret.dk.

Skals å - tirsdag den 19. maj kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej og vi har madpakker med. 
Turen afsluttes omkring kl. 20.30 og så kan der fiskes. 

Simested å - torsdag den 28. maj kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej med madpakker. 

Fiskbæk å - torsdag den 4. juni kl. 17.30. 
Vi mødes ved broen i Fiskbæk med madpakker.

Karup å - torsdag d.11. juni kl.18.30
Nærmere betegnet ved Høgildstykket.
Vi mødes ved Carlos hytte på Høgildstykket.
Her vil Egon Langgaard og Flemming Hansen guide jer rundt på 
stykket og være vært for en grillpølse med pilsner.
En sommeraften på Carlos eng - alene det er en oplevelse. 
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Under kyndig ledelse af Egon 
Langgaard er der i vinterens 
mulm og mørke blevet støbt mas-
ser af kreativt udformede  blink til 
kystens ørreder og søernes kroko-
diller

Reservation: Ove Elgaard på tlf. nr. 86661970 /40723140 eller e-mail  
oveelgaard@hotmail.com. 
Reservation er først bekræftet når Ove har besvaret din e-mail eller aftale 
pr. telefon. Det kan ikke forventes at reservation er i orden ved at indtale 
på telefonsvarer eller ved at sende en e-mail.

Afhentning: Tid og sted aftales med Ove fra gang til gang.

Tilbagelevering: Skal ske samme dag som båden har været brugt. Tid og 
sted for aflevering aftales med Ove. 

Pris: Gratis for medlemmer af VSF’s bådordning for Hald Sø.

Du kan låne 
foreningens 
ekkolod
(Kun til brug for VSF’s båd 
på Hald sø)

EFTERLYSNING

VPU søger med lys og lygte efter grus og sten til restau-
reringsprojekter. Så skulle du have en bunke grus eller marksten 
liggende, som du ikke bruger, høre vi meget gerne fra dig.

Vi er interesseret i skjulesten i størrelsen fra en knyttet hånd op til 
sten på størrelse med en fodbold. 

Herudover er vi også meget interesseret i gydegrus. Gydegrus 
indeholder primært nøddesten (16-32 mm) samt nogle singels og 
håndsten (32-80 mm) Men har du noget grus liggende, så giv os 
et ring, så finder vi ud af hvad, det kan bruges til.

Hvis du har sten eller grus liggende, du vil donere til foreningen, 
kan du kontakte Mikael Klokkerholm på tlf. 20 88 50 54 eller 
Peder Kokholm på tlf. 60 38 20 52.  
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Her vil man udlede 18 millioner
tons salt og andre stoffer

DET TOTALE 
VANDVID

Bundvending ved Virksund foto-
graferet fra dæmningen. 
Svovlgasserne vælter op fra 
bunden og kvæler alt liv, fiskene 
ligger hjælpeløse i deres sidste 
dødskramper i overfladen og må-
ger og andre fugle slår ned for at 
æde dem der stadig bevæger sig. 

Kort efter er alt stille, alt er dødt, 
vandet antager en mælkeagtig 
uigennemsigtig farve der breder 
sig helt ind til det ellers krystal-
klare vand ved kysten. 
Det er som at have overværet en 
lokal udgave af jordens under-
gang, uhyggeligt og forstem-
mende.

Energinet føler sig øjensynligt så sikre på at få tilladelse til at udlede 
deres uhyrlige mangder af salt og andre stoffer, at de allerede er gået 
igang med at renovere deres anlæg ved Virksund dæmningen. Jeg håber 
ikke at de på nuværende tidspunkt gennemrenser deres anlæg og lader 
det strømme ud i fjorden. 
Af hensyn til en eventuel biologisk undersøgelse af området, vil det være 
yderst uheldigt at ændre områdets miljømæssige status før en evntuel 
undesøgelse.

Noget om havørredens  individuelle 
tolerance overfor vandets saltindhold
Forskere ved DTU Aqua i Silkeborg har påvist at fiskenes gener har 
indflydelse på at nogle havørreder har en nedsat salt-tolerance.

Jeg citerer fra DTU Aqua´s hjemmeside:

“Undersøgelsen viste også regionale forskelle i gen-udtryk og salt-
tolerance mellem ørreder fra de to vandløb. Ørrederne fra Ribe å, 
som i naturen vandrer ud i fuld styrke oceanisk saltvand i Nordsøen, 
havde ingen dødelighed ved høj saltholdighed, hvorimod ørrederne 
fra Grenåen, som i naturen vandrer ud i det mere brakke Kattegat, 
havde en højere dødelighed i saltvand. Desuden fandt man, at ørre-
derne fra Grenåen, som blev holdt i saltvand, udviste en voldsom 
stigning i udtrykket af begge gener, hvilket tyder på, at ørrederne 
var stressede til det yderste under disse forhold, som de ikke oplever 
i naturen. 

Forskellene i salt-tolerance og gen-udtryk mellem ørreder fra de to 
åer viser, at ørreder fra vandløb som udmunder på henholdsvis Øst-
kysten og Vestkysten af Jylland højst sandsynligt er genetisk tilpas-
set de forskellige havmiljøer i Nordsøen og Kattegat. 
Tidligere undersøgelser har dokumenteret regionale genetiske for-
skelle mellem ørredbestande i Danmark, hvilket også kunne tyde 
på, at de danske ørredbestande højst sandsynligt er “lokalt tilpas-
sede” det marine miljø indenfor en regional skala.”

Hvordan vil vore nedgængere og smolt 
reagere på en til tider voldsomt forøget 
saltkoncentration i en yderligere forarmet 
Hjarbæk Fjord ?

     Først afspærrede man Hjarbæk Fjord totalt,
     og gjorde den fersk. 

     Så brød økosystemet sammen, derfor åbnede man
     en lille smule for saltvandet. 

     Dernæst hældte man  tusindvis af tons salt og andre
     stoffer ud lige på den anden side af dæmningen,
     med løfte om ikke at forøge saltindholdet i vandet. 

     Da det så ”grimt” ud ved udløbet, ja så hævede man 
     da bare saltholdigheden til det dobbelte. 

     Men gudskelov findes der ikke nogen beviser på at
     det var skadeligt, så det kan man da bare gøre igen
     - ikke også !

Sådan ræsoneres der øjensynligt blandt de beslutningsta-
gere for hvem miljøet og naturen bare er en ubehagelig 
chikane i betræbelserne på at akkumulere det størst mulige 
overskud og de går hånd i hånd med de politikere der af 
hensyn til deres egen videre karriere vælger at kigge den 
anden vej.
Ja, miljøet har trange kår, også i 2009.

Lidt historie

Virksunddæmningen der blev ind-
viet i 1966 blev bygget for at for-
bedre dyrkningsforholdene for land-
brugene omkring fjorden og for at 
sikre de lavtliggende landbrugs-
arealer mod oversvømmelser. 
Dæmningen blev konstrueret så-
ledes at der kun kunne løbe vand 
een vej, nemlig ud af Hjarbæk 
Fjord.

Miljøets nedtur

Bygningen af Virksunddæmnin-
gen fik sørgelige følger for om-
rådet. 
Det ringe salt- og iltindhold i far-
vandet, sammen med den stadigt 
stigende udledning af kvælstof og 
fosfor gennem de fire åer, der har 
udløb i Hjarbæk Fjord, forårsage-
de, at både planter og fisk døde og 
gik i forrådnelse. 
Dette miljø resulterede i en myg-
geplage så voldsom af det til tider 

var nødvendigt at bruge åndedræt-
værn for at kunne få vejret.
Samtidig forsvandt havørrederne 
fra vore åer og fladfiskene fra fjor-
den.

Den første udskylning

I 80´erne udskyllede Energinet 
(dengang DONG) de første 7 ka-
verner i Lovns Bredning.
(Kaverner er de udskyllede hul-
rum i salthorsten ved Lille Torup 
i hvilke Energinet opbevarer deres 
gaslagre)
Tilladelsen gik på at der højest 
måtte være 2% salt i det udledte 
vand, men da det viste sig at ud-
ledningen fremstod som et ulæk-
kert gult skummende fludium hæ-
vede man saltholdigheden til 4%, 
med amtets tilladelse !

Slusen åbnes - såån da !

I 1991 blev man nødt til at åbne 
for slusen så lidt frisk vand kunne 

komme ind i den gispende fjord.
Nu åbnede man skam ikke helt - 
næh hvis vandet i Lovns bredning 
stiger mere end 40 cm bliver der 
straks lukket igen. Man skulle jo 
nødigt gå amok her i området, som 
må betegnes som en at de hvide 
pletter på det miljøpolitiske dan-
markskort. 
Det eneste rigtige er selvfølgelig 
at bygge en bro, men den koster 
jo penge.

Man er da heldigvis blevet 
klogere - eller er man ?

Nu vil man så poste endnu større 
mængder salt, plus en lang række 
andre følgestoffer ud i fjorden. 

Energinet er så overbevist om at 
få tilladelsen igennem, at man 
allerde nu er gået igang med at 
renovere pumpestationen og skyl-
leledningerne. 

Tilladelsen til dette er givet af 
Kystdirektoratet mens man afven-
ter den VVM redegørelse som 
Energinet øjensynlig kun betragter 
en formssag.

Redaktøren mener:

...

..
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Både Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord er udpeget som fuglebeskyt-
telses-område og habitatområde, begge dele ifølge EU`s-fuglebeskyt-
telsesdirektiv og habitatdirektiv Natura 2000. 
Her findes en lang række fuglearter og naturtyper som kræver særlig 
beskyttelse, bla. er bæklampretten og den spættede sæl på listen. 
Saltudledningen truer muligvis ikke disse direkte, men enhver ved at 
ændringer i naturens hårfine balance medfører andre ændringer og 
dermed skaber ubalance.

Sådan ser det ud når vandet presses ind i Limfjorden, områderne ved 
Sundstrup og Virksund bliver kraftigt oversvømmet fordi sluserne lukkes 
når vandstanden stiger mere end 40 cm. Når vandstanden igen falder, 
strømmer vandet ind i Hjarbæk Fjord med en saltholdighed der er dob-
belt så stor som den der er i fjorden. 

Alene tanken om at pumpe frem-
mede stoffer ud i vore vande for 
at slippe af med dem på en nem 
og smertefri måde er efter min 
mening fuldstændig vanvittig og 
hører hjemme i 1950´erne 
At udlede 18 millioner tons salt 
og andre kemiske stoffer konti-
nuerligt over en 25 årig periode 
er fuldstændig absurd, også fordi 
det planlægges i et område som 
ud over at være miljømæssigt 
hårdt ramt i forvejen også hører til 
blandt de allermest sårbare.  
Både Lovns Bredning og Hjarbæk 
Fjord er udpeget som fuglebeskyt-
telsesområde og habitatområde, 
begge dele ifølge EU`s fuglebe-
skyttelsesdirektiv og habitatdirek-
tiv.

Området ved Virksund er idag et 
aktivt turistområde med baden-
de, sejlende og fiskende turister 
fra ind- og udland, et fritidsmiljø 
jeg har svært ved at se kan for-
enes med  udfossende gultskum-
mende væske som strømmer ud 
midt i hele herligheden. 

På foreningens årlige skaldyrstur 
plukkede vi sidste år muslinger 
ca. 100 meter fra det sted hvor ud-
ledningen skal finde sted, det sker 
ikke igen hvis udledningen bliver 
en realitet, uanset om det udledte 
er bevist skadelig eller ej.

Hvad vil det betyde for 
fiskeriet i vore åer

Baseret på beretninger fra de lo-
kale fiskere i Virksund og Sund-
strup vil det være en miljømæs-
sig deroute og vil sandsynligvis 
ødelægge, eller ihvertfald kraftigt 
forringe fiskeriet i både fjorden og 
vore åer. 

Havørredfiskeriet her i området 
er noget af landets allerbedste, 
opbygget af hundredevis af fri-
villige der gennem mange år har 
slidt og slæbt for at optimere 
forholdende ikke bare for de 
lokale, men også til glæde for 
turismen i området.

El-fiskeriet med afstrygninger og 
udsætninger af fisk, vandløbsre-
staureringer og forbedringer, ud- 
lægning af gydebanker med mere, 

alt dette arbejde, plus de mange 
mange penge der er gået til dette 
vil være spildt, hvis disse planer 
gennemføres.

Hvorfor lige der ?

Det er svært at forstå at saltet skal 
ledes ude netop der, hvor risikoen 
for en negativ miljøpåvirkning er 
allerstørst - svaret er selvfølgelig 
penge. 
En rørledning lagt meget længere 
ud i de dybere dele af Limfjorden 
ville helt givet minimere risikoen 
for skader på miljøet, men igen 
det ville koste. Langtfra nogen 
ideel løsning, men trods alt en 
bedre løsning.

Måske det 
allerværste
 
En ting er udledningen - en anden 
er vandindtaget.
”Halvdelen af Hjarbæk Fjord er 
død, mens resten af fjorden gisper 
efter ilt konstaterer biolog Knud 
Rasmussen i Skive Kommune  i 
Viborg Stifts Folkeblad d. 10. sep. 
2008”.

Energinet erkender at det ind-
pumpede vand vil indeholde en 
lang række levende organismer, 
smådyr og småfisk som selvføl-
gelig går til grunde under denne 
behandling, men netspærringer 
vil dog forhindre at liv over en 
vis størrelse bliver suget med ind, 
hvad “mindstemålet” er, fremgår 
dog ikke. 
Så vidt jeg kan se, er denne del af 
Energinets hjemmeside nu fjernet. 

Netop dette småkravl repræsen-
terer den levende del af fjorden 
og tilbagegangen for disse vil 
yderligere øge fjordens biolo-
giske ubalance. 

Mængderne af vand til udskyl-
ning af kavernerne er kollosale. 
Kavernen vil blive fyldt med i alt 
ca. 440.000 m3 vand fra Hjarbæk 
Fjord. Herefter vil vandet, der nu 
er saltmættet, blive pumpet til-
bage til pumpebygningen i Virk-
sund. Inden det mættede saltvand 
pumpes ud i Lovns Bredning, vil 
det blive fortyndet 15 gange med 
vand fra Hjarbæk fjord. Herefter 
har vandet et saltindhold tæt på 
det i Lovns Bredning. Hele denne 
operation tager et år og der vil 
være udskyllet ca. 66.000 m3 eller 
143.220 ton salt. 
Disse oplysninger stammer fra 
Energinet, men fortæller intet om 
det totale vandbehov over de 25 år. 
Og husk....
-det skal stå på de næste 25 år

Igen må man konstatere at indtag 
af så kollosale mængder vand ville 
være mere hensigtsmæssig andre 
steder, evnt. i de dybere dele

Denne ældre fisker fra Sundstrup 
berettede for mig hvordan forhol-
dene var, da der sidst blev ledt salt 
ud i Lovns Bredning.
Han fortalte at havørrederne i pa-
nik forsøgte at undgå det forurene-
de vand fra saltudledningen ved at 
flygte ind på det ganske lave vand 
på Sundstrupsiden, hvor de gik i 
garn og åleruser i store mængder.

af Limfjorden, men igen - langtfra 
nogen ideel løsning, men trods alt 
en bedre løsning selvom det i gi-
vet fald vil tage mere end 25 år.

Hjarbæk Fjord bliver 
forurenet både fra den 
ene og den anden side

Udover risikoen for at få pumpet 
de 18 millioner tons salt med til-
hørende biprodukter ud i fjord-
området, agter man samtidig at 
opsuge og dræbe en stor del af 
mikrolivet i Hjarbæk Fjord.

Dette er grotesk når man tænker 
på at vi fra den anden ende, nem-
lig åerne, med ganske regelmæs-
sige mellemrum får meget store 
doser af næringsstoffer i form af 
gylle og fosfor.
Særlig når man samtidig planlæg-
ger at suge livet ud af fjorden i den 
anden ende.

Jeg håber Viborg Kommune for-
holder sig stærkt kritisk til Ener-
ginets projekt og får bygget den 
bro, der som det eneste for alvor 
kan gøre noget positivt for Hjar-
bæk Fjord i fremtiden. Desværre 
er miljøprojekter ikke højt priori-
teret her i kommunen. 
Bare et par eksempler: 

De våde enge ved Skals å blev 
droppet, reetablering af de skan-
daløse forhold ved Fiskbæk å er 
slet ikke på tale selvom der er fler-
tal for det blandt åens lodsejere.

Man behøver ikke kigge lang for 
at finde en serie meget amitiøse 
miljøprojekter i vores del af landet 
som feks. ved Sundby Sø, Ville-

EU, miljøet og de danske løfter
VandplanDanmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 
det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overord-
nede mål, at alt vand skal have god tilstand i år 2015. Derfor skal 
Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet vand-
planlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af 
havet.

Målet er god miljøtilstand
Målet om god tilstand betyder, at vandløb, søer og den kystnære 
del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. 
Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i 
forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold.
I Danmark vil arbejdet med opfyldelsen af vandrammedirektivets 
krav bygge videre på den vandmiljøindsats, som er gennemført 
siden midten af 80’erne suppleret med midlerne i ”miljømilliar-
den”.Arbejdet med vandplanerne koordineres med de samtidige 
Natura 2000 planer, som skal beskytte særligt sårbare og truede 
naturområder.

Energinets planer er næppe noget der beskytter 
særligt sårbare og truede naturområder !

strup Å, Lilleåen ved Vemb og det 
store projekt ved Vilsted Sø.

Jeg vil meget gerne have reaktio-
ner og kommentarer til min artikel 
fra foreningens medlemmer.
Skriv på forum om om du er enig 
eller uenig i mine betragtninger.

Niels Roesgaard  

Der er så smukt ved Hjarbæk Fjord, men under overfladen er omkring 
halvdelen af fjordens areal totalt livløst. Udpumpning af vand gennem 
de  næste 25 år indeholdende de resterende levende organismer vil 
formentlig slå fjorden totalt ihjel. 

Jeg mangler viden om 
nogle meget væsent-
lige forhold...
Saltets reelle indhold af frem-
mede stoffer. 
Indeholder det feks. tungme-
taller eller andre miljøfarlige 
gifte ?

Hvordan vil man forhindre 
at det udskyllende salt denne 
gang antager den smudssig-
gule farve som sidst ?

Hvem skal kontrollere salt-
indholdet, og er saltindholds-
promillen udtryk for et gen-
nemsnit over tid, eller er det 
konstante reelle værdier ?

Vandindtagets indvirkning på  
den del af Hjarbæk Fjord, der 
stadig er i live ?

Hvorfor kan man 
ikke ”bare”...
Salt er en værdifuld råvare og i  
mange vintre hører man kom-
munerne klage over udgiften 
til vejsalt. 
Kan man ikke lave en landba-
seret løsning hvor man sim-
pelthen opbevarer saltet på en 
vandtæt membran, således at 
det successivt kan distribueres 
til kommunernes lagre for vej-
salt ?
At bruge vådt salt skulle jo væ-
re en fordel i bekæmpelsen af 
glatte vejbaner.

Eller er sandheden at netop 
dette salt indeholder stoffer der 
gør det uegnet til at sprede i 
miljøet ?



tanddel af min hverdag, - og det 
gælder året rundt, med den ene 
undtagelse, at november og de-
cember ligger totalt brak. 

Der startes så op hen i januar med 
en gennemgang af stænger, hjul 
og liner. 
Udtjente liner udskiftes. 
Der laves øjer løkker og forfang. 
Hjul renses og smøres og stænger 
rengøres. 
Efterhånden som lyset vender til-
bage, begynder det at rykke for at 
komme ud til vandløbene, og of-
test kører jeg ud et par gange for 
at indsnuse stemningen.

I godt vejr tages en tur til havet no-
gle gange i løbet af vinteren, - mest 
for at fornemme at have stang, 
line og hjul i aktion. Disse ture har 
endnu ikke givet havørred.

Senere i februar og marts bliver 
fluekassens ”tomme huller” fyldt 
op. Normalt bindes vel 60-75 
eksemplarer til afløsning af, dels 
tabte og opslidte fluer, dels fluer 
kasseret som værende for ringe.

Ofte forsøger jeg også at kreere 
et nyt mønster. Som hovedregel 
bliver disse igen skrottet ved det 
følgende års januargennemgang, 
men her er to, som jeg har bliv-
ende succes med. Den røde er en 
god all round  flue til havørreder, 
mens grønlænderen selv siger, 
hvad jeg anvender den til.

Den røde              

Hale:  Rustrøde hanenakke stråler 
Krop:  Rustrød uld   
Rib:    Guldtinsel   
Vinge:Hacklefjer fra rustrød 
           hanenakke                  
Hackle:Rustrød hanenakke

Hanenakken til Den røde skal 
helst blive mørkere ind mod rib-
ben             
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Hvorfor havørred? 
I begyndelsen var det mig inder-
ligt ligegyldigt, hvad der nappede 
i min orm. 
Med min onkel på min første fi-
sketur 6 år gammel, var den hjem-
bragte fangst 6 ål og 1 bækørred, 
hvoraf enkelte var hevet op af 
mig. Mine første oplevelser med 
havørreden efterfølgende, flyttede 
interessen i dens retning.

Sagen er vel egentlig, at sådan er 
det blevet på grund af omstændig-
hederne. 
Det er i bund og grund vandlø-
bene, som jeg har knyttet mig til. 
Den mest interessante fisk i Jord-
bro, Karup og Simested åerne er 
for mig blevet til havørreden. 

Det er der især to årsager til:
Den er utrolig sky.
Det er en utrolig flot fisk.
At den er sky, stiller krav til den, 
der vil fange den. 
At honorere disse krav giver mig 
en tilfredsstillelse og glæde, som 
ikke andre fisk ville give mig. 
En havørred i sommerdress er en 
fryd for mit øje; den torpedofor-
mede facon, de sølvblanke sider 
og den blåsorte ryg, den fuldendte 
dragt af ulasteligt lagte løse skæl, 
- den overgås på dette felt kun med 
en snudespids af fætteren laksen.

De værste konkurrenter til havør-
reden er laks og bækørred.

Laksen har en stor del af min til
værelse stort set været fraværende   

 i Danmark og derfor udenfor ræk-
kevidde for folk i almindelighed.
 
Jeg har de senere år været på en 
del laksfiskeri i Norge samt prøvet 
et par gange i Scotland. En ny-
stegen laks er nok flottere end en 
ditto havørred. Laksen er ikke sky, 
som havørreden og derfor lettere 
at få til at hugge. 

Når laksen fighter, trækker den så 
at sige ”direkte line af hjulet ud 
midt i vandet”, altså altid vold-
somt og direkte. 
Nogle havørreder gør det samme, 
men mange er mere snedige. 
Nogle går roligt og dybt og ind 
under grødebuske, således at de 
let tabes. 
Nogle havørreder finder hvad som 
helst og forsøger at gøre dette til 
redningsplanke. 
Eksempler er trærødder, udhæn-
gende græstotter, brinker, og dri-
vende grøde. Mange skifter endda 
taktik under fighten. 
Disse træk ved havørreden bidra-
ger også til, at den er vanskelig at 
fange og derfor min foretrukne 
fisk.

Til illustration fra min 
forlængede hukommelse: 

14/8-07. God aktivitet denne aften 
opstrøms Borup Bro ved Simested 
Å. 
Desværre tabte jeg de to fisk, som 
jeg havde fat i, - først en på vel 2,5 
kg og senere en på det halve.

Den første svømmede uafvende-
ligt ind under en stor grødebusk, 
som kom drivende, - den eneste 
af slagsen den aften. Jeg forsøgte, 
- men linen blev uhjælpeligt fan-
get….      
Den anden var ca. halvt så stor. 
Den var mere over vandet end 
under, så længe vort bekendtskab 
varede. 
Den var kuglerund og fed. Men 
da den vendte tilbage til vandet, 
skyndte den sig ind i en bred grø-
debræmme ved egen bred, og væk 
var også den…..

Havørredens adfærd gør, at man 
slet ikke altid ”bare” kan fighte 
den henholdende, - med andre 
ord stort set lade den udtrætte sig 
selv ved at lade stang, line og hjul 
absorbere de voldsomste udløb og 
ellers blot følge efter. 
Men mere herom senere.

Den største fisk, som jeg har fan-
get er en laks. 
Jeg fik i 2002 mulighed for at 
deltage i en tur til elven Jölstra 
på Vestlandet i Norge. Elven var 
en del af et forsøgsprojekt med 
undersøgelse af vildlaksens for-
mering/fortrængning af havdam-
brugsopdrættede fisk, som und-
slap deres skæbne. 

Fangede vildlaks måtte på tids-
punktet ikke landes og tages med 
hjem, - i modsætning til de op-
drættede fisk. 
Jeg var så heldig at kroge en laks 
på 98 cm, skønsmæssigt 10 kg., 
men den skulle som vildlaks gen-
udsættes. 

Hvordan man ser forskel? 
Der er ikke et sekunds tvivl i si-
tuationen.

Vildfisken er toptrimmet og skæl-
lene ligger ulasteligt som et nylagt 
tegltag. Jeg var alene på stedet, da 
det skete, og har derfor ikke noget 
ordentligt billede af situationen. 
Det kan være vanskeligt at holde 
styr på 10 kg. fisk, stang og et 
gammelt fotoapparat på én gang, 
men størrelsen indikeres af det 
nederste stykke af min 15 fods 
fluestang.:

Som det ses ligger fisken rolig 
på lavt vand og sunder sig. Jeg 
nænnede ikke at løfte den ud af 
vandet, da den skulle genudsættes 
og helst overleve. 

Jeg fik den målt, tog fluen ud af 
gabet med en tang, drejede den så 
den vendte snuden udad i elven, 
rejste den på højkant, klappede 
den på ryggen og havde det godt 
med, at den først langsom bev-
ægede sig udad mod det dybere 
vand og senere med et par kraft-
fulde slag med halen forsvandt i 
dybet …

Laksen er nu heldigvis ved at ven-
de tilbage herhjemme, så måske 
skulle man prøve det på dansk 
grund, - nu da muligheden findes 
i Vorgod Å. Men som sagt har 
havørreden stadig sine fortrin set 
igennem mine briller.

I modsætning hertil er det længe 
siden, at bækørreden meldte pas.
Der eksisterer ikke længere stam-
mer i VSFs vandløb med bare en 
nogenlunde bestand af en stør-
relse, som gør denne fortrinlige 
fisk til et alvorligt bud på et bytte.
Det er egentlig lidt besynderligt, 
at der ikke igen er ved at komme 
en bestand af større bækørreder 
især i Jordbro Å. 
Forholdene i å og eng burde føde-
mæssigt kunne bære det.

Hvorfor ikke forsøge en lokal 
fredning i denne å med et mind-
stemål på f.eks. 40 cm. i nogle år 

og så se, om der i det hele taget er 
forhold derude, som kan bære en 
bestand også af større fisk?

Lykkes det ikke, må der være livs-
betingelser for bækørreden, som 
endnu ikke er vendt tilbage med 
de naturtiltag, der er foretaget. Det 
må i givet fald være et spørgsmål 
for biologerne. 

En illustration af tingenes sørgeli-
ge tilstand, igen fra mine notater: 

Næste gang, der skete noget, var 
den 22/5-07. 
Det var en aftentur med afgang di-
rekte fra arbejde. 
På vejen skulle jeg omkring med 
post og kom derfor ud ad Vi-
borgvej (fra Århus). Egentlig ville 
jeg have været til Simested, men 
ombestemte mig og kørte ud til 
Karup for at prøve Hessellund.

Det blev en meget anderledes fis-
ketur. Vejret var strålende, - lidt 
køligt med nogen vind. 
Efter ca. 1 times fiskeri fik jeg et 
godt hug. Fisken blev kroget, og 
fighten startede. Det var en fisk 
på over målet, - ikke blank, men 
gylden, så det måtte være en ret 
stor bækørred.

Den var 44 cm og vejede 1,25 kg 
og i god kondition. Brystfinnerne 
var deforme, - altså en avlsfisk,
udsat, efter at den havde løst sin 
opgave. 

Efter endnu en halv times fiskeri 
rejste der sig bag fluen en noget 
voldsom bølge ud fra egen bred. 
Da jeg ”frøs til is”, gik fisken til-
bage til sin standplads. Ved næste 
kast gentog dette sig.

Efter nogle kast gentog seancen 
sig…..    Joe, jeg kunne godt få 
den frem tredje gang, men i stedet 
for at forblive helt stille og vente, 
havde jeg besluttet, at hvis den 
kom igen, ville jeg trække line ind 
i et par hurtige ryk. 
Nu kom fisken op til fluen og tog 
den i en hvirvel.  Den blev kroget 
og begyndte med ottetaller. Da 
den fandt ud af at fælden var klap-
pet, sprang den oven ud af vandet 
på vej tværs over åen.

Det var en 3-4 kgs. fisk af typen 
bækørred!!!!    
Da den var kommet over til den 
anden bred, gik det i raketfart op-

strøms mod mig. Jeg i raskt tempo 
bagud i forsøget på at få linen firet 
ud og få direkte kontakt mellem 
fisk og hjul. Jeg snublede over en 
tue og endte på bagen. Siddende 
fik jeg organiseret mig og kunne 
begynde at nyde fighten, men ….

Da fisken var kommet lidt op-
strøms det sted, hvor jeg sad, slap 
fluen sit tag.

Disse to store bækørreder kan 
ikke være en tilfældighed. Jeg 
troede egentlig, at det ikke var 
tilladt at udsætte den slags fisk 
længere. Jeg ved fra tidligere, at 
flyvestationens lystfiskerforening 
har købt og udsat avlsbækørreder 
til fornøjelse for deres medlem-
mer……

Er havørreden én fisk, forstået så-
dan, at de alle ser ens ud. Nej, jeg 
har konstateret en ”kort” model, 
en ”lang” model, og nogle få som 
jeg længe kaldte mutationer. Tre 
billeder siger nok mere end mange 
ord:

Dette er den ”korte”.Karakteris-
tisk er, at den er dyb fra bug til 
ryg, og at den har mange små nis-
trede sorte prikker.

Det er den hyppigst forekom-
mende type.

Dette er den 
”slanke” type. 
Den forekom-
mer i hvert
fald i Karup 
og Simested Å.
Eksemplaret her
er fra Simested.

Den er karakte-
ristisk ved en 
noget mindre 
dybde
fra bug til ryg, og den har forholds-
vis få betydeligt større mørke 
pletter.

Den sidste er ”mutationen”, som 
har den ”kortes” prikker og facon, 
dog undtagen halen, som er mere 

afrundet a la regnbuen, - den har 
et svagt rødligt skær og er lidt 
”flommet”, også lig regnbuen.

 

Denne type er mest sjælden, - og 
jeg har kun fanget forholdsvis små 
fisk af typen. Denne vejer ca. 1 kg. 
Skælprøver har vist, at det er en 
ren havørred.

Det er blevet ”moderne” at tale om 
havørredens ”konditionsfaktor”, 
som et kvalitetsudtryk for fiskens 
værdi som fødeemne. Denne fak-
tor måles ved at dividere vægt 
med længde??

Det er efter bedste overbevisning 
ren skrivebordsteori. Da der iføl-
ge mine fangster er forskellige 
typer, hvor forskellen netop består 
i dette forhold, er det et mening-
sløst mål. 

Tænk også på en nystegen fisk 
i maj måned, som i oktober før 
gydning er blevet bugsvær og ve-
jer tæt på det samme. Dens energi, 
der ligger som depoter i kødet ved 
opgangen, er i perioden blevet 
omdannet til rogn/sæd, og  at nå 
frem til samme ”konditionsfak-
tor” på fisken på de to tidspunkter 
er urimeligt.

Jeg har genudsat fisk på op til 5 
kg, med en himmelhøj kondi-
tionsfaktor, fordi de var for tæt på 
formeringsprocessen, dette selv 
om havørrederogn er en yderst de-
likat spise.

Afslutningsvis vil jeg med syv-
tommmersøm fastslå, at selv om 
havørreden er min fisk, er der 
selvfølgelig ikke tale om en ned-
vurdering af andre fisk end den, - 
jeg tager dem mere end gerne med 
som ”bifangst”, men mit sigte er 
indstillet på havørreden som mål!

Fascinationen
Hvis man ikke for længst har op-
givet al videre læsning, vil det 
tydeligt være fremgået, at der 
for mig ligger så mange positive 
oplevelser i min hobby, at det for 
årtier siden er blevet en fast bes-

    Mine lyse 
øjeblikke

Siden 1990 har jeg ført dagbog om 
mine fangster og generelle oplevelser ved åen. 

De hedder ”Mine Lyse Øjeblikke”.

Jeg besluttede efter sæsonens afslutning 2006 
at lave en sammenhængende, emneopdelt 
beskrivelse af ”Mit Fiskeri”, noget, som har 

været en afgørende del af mit liv. Jørgen Knudsen

    Her fortsætter beretningen
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Henning og jeg har igennem de 
seneste 6-7 år taget til Fyn 2 gan-
ge årligt for at deltage i den store 
åbne kystkonkurrence arrangeret 
af Go Fishing i Odense.

Vi har langt de fleste gange fanget 
fisk over målet, men indtil dette 
efterår var en 2 kg´s fra 2007 den 
største bedrift, selvom vi ved flere 
lejligheder har fanget 6-9 fisk over 
målet på en weekend.

Dette efterårs konkurrence var 
igen en succes idet vi fik 7 over 
målet samt 3 undermålere.

MEN det største øjeblik var uden 
tvivl fisken der bed på søndag 
morgen ved Kerteminde. Fisken 
bed på et 12 g BOSS blink og le-
verede en ganske god men udra-
matisk fight i ca. 10 min. 
Den vejede 4,8 kg fordelt på 75 
cm. Så alt i alt en ganske god ørred 
der blev fanget ved ekstremt lav-
vande idet en meget strid sydvest 

Værs`goEn havørred til en værdi af 4.791,- kr pr. kg

vind havde blæst alt vandet væk. 
Jeg vil tro at vandet var faldet med 
ca. 1 meter fra lørdag aften til søn-
dag morgen !

Lørdag aften havde vi fisket på 
samme plads indtil det sidste lys 
og her viste en fisk af fuldstæn-
dig samme kaliber sig på samme 
plads ! - Om det var denne samme 
fisk finder vi aldrig ud af, men må-
ske tager å-søgende fisk sig en rast 
på udvalgte pladser i et stykke tid 
inden opgangen i åen. 

Det viste sig senere søndag at 
min fisk var konkurrencens stør-
ste hvilket gav 1. pladsen i Go 
Fishing konkurrencen og dermed 
8 dage til Belize på fiskeferie i 
2009. Så alt i alt var 2008 efter-
årsturen højdepunktet for vore 
fynske ture. Vi drager naturligvis 
afsted igen til foråret i jagten på 
nye præmier ….

Bjarne Nielsen

Grønlænderen   

Hale: Guldfasan tippet
Krop: Postkasserød uld
Rib: Guldtinsel   
Vinge: Store teal, gerne mørke
Hackle:  Sort hanenakke

Min egentlige sæson starter, 
når der for første gang er forår i 
luften. Inden da har jeg været af 
sted et par gange, hvor vejret har 
været tåleligt. 

Dette betyder typisk 1 a 2 fiske-
ture i marts og april hver,  4-6 i 
maj, ca. 10 i månederne frem til 
oktober og sluttende med 6-8 ture 
i oktober. Dette giver 50 til 60 ture 
pr. sæson lidt afhængigt af ferie-
rejser m.v.

Det enkelte element af dette 
årsmønster er en meget lille del.
Fisketurene vejer tungt i billedet 
samlet set, og der er en hel del 
omkring dem, som endnu ikke er 
blevet berørt. En naturlig måde at 
få taget hul på det er således:

Start på Fisketur
Når der skal fiskes, er der nogle 
helt grundlæggende forudsæt-
ninger, der skal overholdes.

En fisketur startes aldrig med min-
dre end to sæt grej. Det er der flere 
årsager til.

Jeg har prøvet at knække spid-
sen på fluestangen, og så er der 
altså langt hjem efter en anden, 
også selv om man ikke skulle bo 
i Århus. 
Min stænger overlapper hinanden, 
således at der for de vandløb, som 
jeg kommer til, er et eksemplar til 
let og et til blæsende vej. 
Da vi er i Danmark, sker det jo, at 
vejret skifter uden særligt varsel, 
og det er surt at gå med grej, der 
ikke passer til situationen.

Endelig er det set, at man, selv om 
man har kontrolleret, om der bliver 

skåret grøde, er blevet overrasket 
ved ankomsten til fiskevandet. 
Med to stænger i bagagen kan det 
lade sig gøre at tage til et andet 
vandløb og stadig have en, der 
passer nogenlunde til omstæn-
dighederne.

Jeg har prøvet at glemme at få 
skridtstøvlerne med. 
Heldigvis kørte jeg på tidspunktet 
rundt med et par kortskaftede sej-
lerstøvler i bagagerummet, og da 
det ikke var efterår med høj vand-
stand, så gik det an.

Disse forhold har gjort, at indsam-
ling af en turs grej sker efter et 
helt bestemt, ubrydeligt mønster, 
som så langt som muligt sikrer at 
alt kommer med.

Turen starter med at bestemme 
fiskevand og sted. Mulighederne 
er
Jordbro Å: 
Fra ovenfor højspændingen 
ned til Birkesø lejren.
Fra Jens Peders Bro 
til Dalgas Bro.
Fra Dalgas Bro til 
Skive landevej.

Karup Å: 
Hessellund stykket.
Høgild med start for oven 
på Carlos.
Høgild med start for oven 
på Margrethes.

Simested: 
Fra Skinders Bro til 
Fruergård svingene.
Fra Skive landevej til 
Borup Bro.

Ser man mig udenfor dette ”revir”, 
er man heldig. Til gengæld kender 
jeg det i detaljer.

Det er desuden tilstrækkelig om-
fattende til, at det aldrig bliver 
trivielt at fiske stykkerne. 
De er så forskellige, at der altid et 
par af strækkene, som pirrer nys-
gerrigheden, - er der sket noget 
siden sidst?
Det sædvanlige er, at stedet væl-
ges i turnus mellem de forskellig 
vandløb og også blandt det enkelte 
vandløbs stykker. 

Der bliver således en vis peri-
ode imellem, at jeg kommer det 
samme sted, hvilket for mig skær-
per sanserne.

Det er yderst sjælden, at  stedet 
vælges efter en pludselig indsky-
delse. 
Hvis mønstret brydes, er der en 
grund. Oftest, at der skæres grøde. 
Eller at jeg har rejst eller haft fat i 
en stor fisk.

Undertiden kan vejret påvirke val-
get. Hvis det er blæsende er der 
ingen grund til at fare ud på åben 
mark. 
Både ved Karup og Jordbro Å er 
det muligt at gå noget i læ.

Ankommet til fiskestedet, vil jeg 
have god tid til at indsnuse vind 
og vejr. 
Først hældes en kop kaffe op. 
Dernæst vælges stang, line, evt. 
forlænger samt forfang efter vind-
forhold og forventet vandstand og 
årstid.

Formålet er at sammensætte red-
skabet, således at det er optimalt 
efter dagens forhold.

En sommeraften med ringe eller 
ingen vind og lav vandstand bliver 
til den lette stang med basisflyde-
linen og et intermediate forfang.
Mens en efterårsdag med blæst og 
høj vandstand bedst fiskes med en 
kraftig stang, en tung (forlænget) 
intermediate line og et synke-
forfang med et forholdsvis langt 
stykke fluelinespids. 

I modsætning hertil er valg af flue 
tilfældig. 
Et kig på vejret og et kig i æsken, 
og fluen fanges ”automatisk”. 
Den bindes altid, således at den 
sidder løst i et hængsel. Dette får 
efter mine begrebet fluen til at op-
føre sig frit og utvunget.

Kunden er simpel, skrider ikke og 
kan laves med endog meget lidt 
lys.

Lav en almindelig løkke med en 
diameter på 3-5 mm  på monofil 
spidsen 6-8 cm fra enden. Stik 
enden af monofil delen igennem 
øjet på fluen og træk løkken løst 
op mod øjet. Tjavsen på 6-8 cm 
drejes tre gange omkring den bliv-
ende monofilspids. Enden stikkes 
igennem løkken og der strammes 
op og klippes af så hængslet får 
den ønskede størrelse.

          

     

Løkken op mod krogens øje
                                            

                  
                                                      
                  
   

Tjavsen omkring 3 gange og gen-
nem løkken.

Træk til og klip af.

For at kunne se, hvad der foregår, 
er knuden på billederne lavet af en 
blå runningline.

Jeg er ikke overtroisk, men …….  
Helt rituelt er der på dette stadie 
kun lidt kaffe tilbage i bunden af 
koppen. Denne rest kastes i ret-
ning af åen, og jeg er klar til at 
begynde turen ned til startstedet.

Som uforbederligt B-menneske 
foretrækkes aftenfiskeri. 
Når dette er tilfældet, parkeres 
bilen på det sted, hvor fiskeriet 
afsluttes. 
Turen opstrøms går ikke langs 
åen, men inde i baglandet for 
ikke at risikere at forstyrre livet 
i vandløbet. Den lyse tid benyttes 
til at spadsere og mørkningen til 
at fiske.
Når endelig det bliver til en mor-
gentur parkeres selvfølgelig ved 
starten af fiskeriet.

    Mine lyse 
øjeblikke

  - fortsætter i 
  næste nummer af Krogen
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Grouperen er en underlig fisk.
Den kan vel bedst beskrives som 
en krydsning mellem en aborre og 
en torsk. 
Den har torskens kæmpestore 
gab og brunlige skind, og den har 
aborrens stikkende rygfinne og 
gællelåg.
Grouperen hører til i de varmere 
vande. Den ynder at holde til på 
koralrev, hvor den bor i huller 
i revet. Her skjuler den sig for 
større rovfisk, her slapper den af 
og hygger sig, og her sidder den 
på lur efter byttefisk. Når sådan 
en kommer forbi, farer grouperen 
ud af hullet, snupper byttet og 
skynder sig tilbage i hulen.
På arabisk hedder den hammour, 
og er en rigtig god spisefisk - en af 
de dyreste i disken.

I vinter var jeg under et familie-
besøg i Qatar så heldig at blive 
inviteret med på fisketur af to 
Mærsk-medarbejdere, Morten og 
Magnus, som sammen med endnu 
en fiskemakker har en båd liggende 
i Doha, Qatars hovedstad. 
Qatar er en lille stat på størrelse 
med Jylland. Det er en lille ud-
vækst på Saudi Arabien, og lige-
som Saudi er det en rigtig ørken-
stat, der består af sand, sand og 
sand. 

Eneste variation er, at nogle steder 
er sandet fladt og stenet, andre 
steder er det fint og blæst sammen 
i op til 60 meter høje klitter. 
De er i øvrigt rigtig sjove at køre 
4-hjuls trækker i, hvilket er en 
udbredt weekendfornøjelse for 
drengerøve på de kanter.
Men under sandet begynder det at 
blive spændende. 
Her er masser af olie og et af 
verdens største naturgasfelter, og 
det har ført til, at indbyggertallet 

i ørkenstaten er steget fra ca. 
50.000 lokale perlefiskere og 
kamelholdere i 1950 til nu ca. 1,5 
million mennesker af alle mulige 
nationaliteter. 

En tidlig morgen startede vi ud i 
den omtalte båd, og det var noget, 
der kunne gå fremad. Båden var 
udstyret med to spritnye 200 HK 
Yamaha motorer, men da de var 
under indkøring, holdt vi os nede 
på ca. 60 kmt. 

På fisketur i Qatar
Efter et kvarters tid var vi på 
den første fiskeplads ved Banana 
Island, hvor sejlrenden ind til 
havnen er gravet ud. 
Vanddybden er oprindelig 6-8 
meter, men der er gravet en bred 
rende med 12 meters dybde, og 
da den er gravet i koralbund, står 
siderne helt lodret op fra bunden. 

Rovfiskene elsker naturligvis at 
færdes langs denne kant, som 
sikkert både byder på masser af 

skjulesteder og på turbulent vand, 
som samler byttefiskene.

Vi søsatte 5 kæmpe Rappalawob-
lere, og så gik det ellers derudad 
langs kanten med nogle ture over 
det dybe og nogle over det lave 
vand. 
Der bliver trollet hurtigt dernede 
i det varme vand - farten lå 
almindeligvis på ca 4,6 knob -
måske skulle vi prøve det til de 
danske havørreder, det er i hvert 
tilfælde ca. dobbelt så hurtigt, som 
man anbefaler herhjemme.

Pludselig farer en grouper ud af 
sit hul i revet og snupper en af 
woblerne, og så gælder det om at 
være hurtig og konsekvent.
Grouperen foretager ikke lange 
udløb, men den kæmper heroisk 
for at komme tilbage i sit hul eller 
ned i et andet hul i revet, og hvis det 
lykkes, får man den ikke fri igen. 
Så hjælper hverken tyk fletline 
eller 70 cm lange stålforfang - 
Rappala og fisk er fortabt.
Men holder man fisken fri af revet 
uden at rykke krogen ud af gabet 
på den, er det ikke noget stor kunst 

at lande den med en gaf. Kunsten 
består så i at få krogen ud af den 
sprællende fisk, uden at komme i 
nærkontakt med hverken tænder, 
gællelåg eller rygfinne, men det 
lykkes jo altid til sidst, og så ryger 
den ned i den store polystyrolkasse 
med is.

I løbet af et par timer fik vi 10-12 
groupere på mellem 1 og 5 kilo, 
og da vi havde nok, besluttede 
kaptajnen at slå et smut forbi 
”barracudastedet”, og ganske rig-
tigt - efter kort tid fik jeg et 
anderledes hug.

Fisken trak til siderne som en 
dansk gedde, men forholdsvis 
hurtigt fik jeg en barracuda på 5-6 
kilo op til bådsiden.
Gafningen mislykkedes imidlertid, 
og så blev barracudaen sur, rigtig 
sur. Jeg fik den 4-5 gange op til 
båden, men hver gang den så 
os, dykkede den med fuld musik 
tilbage til bunden, og til sidst 
mistede krogen sit tag. 
Nå, vi fik en anden på omtrent 
samme størrelse, men ikke uden 
lidt dramatik. Jeg havde overtaget 

gaffen. Da gafningen nu var mis-
lykket første gang, måtte der en 
ekspert til!  
Fisken lå pænt stille i vandet, jeg 
tog sigte under bugen og rykkede 
til. Resultatet var, at fisken rullede 
en gang i vandet og forsvandt 
i dybet. Men vi fik den anden 
gang, og så havde også jeg lært, at 
bugskind på en barracuda er sejt 
som læder.  
Den blev målt til 110 cm - vægt er 
ikke noget, man har med på båden, 
men den vejede vel 5 kilo.

Så var det tid at slutte, og vi 
ræsede tilbage mod storbyens 
skyskrabere, som vi hele tiden 
havde haft i horisonten. 
Mærsk bor i et lilleputhus med 
18 etager, nabohusene er mindst 
dobbelt så høje, og lige nu bygger 
man på et hus, der bliver 140 
etager højt.
Da vi kom ind, tankede vil lige 
200 liter benzin - et held at det kun 
koster 1,20 kr. på de kanter.

Tak til Morten og Magnus for en 
rigtig fin tur.

Jørgen Buch
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Same procedure as every year, 
næsten.

Præcis kl. 19.00 åbnede formand 
Jørgen Buch generalforsamlingen. 
3 minutter senere ankom proto-
kolføreren i sidste øjeblik, så for-
samlingen, traditionen tro, kunne 
vælge ham til at skrive. 
Valgt til dirigent blev Åge Eb-
besen (vores sædvanlige dirigent 
Kenneth Mortensen var forhin-
dret). 
Åge kunne erklære generalfor-
samlingen for lovligt varslet og 
beslutningsdygtig. 
I år var der mødt 42 medlemmer 
ud over bestyrelsen. Herefter gik 
ordet til Jørgen Buch, der startede 
med at holde et øjebliks stilhed til 
mindet om medlemmer, der var 
afgået ved døden i det forløbne år, 
bl.a. Willy Larsen, gennem flere 
år kasserer i Viborg Sportsfisker-
forening. 

Formandens beretning

Formandens beretning kan læses 
andetsteds i KROGEN. 
Debatten om beretningen blev 
ganske kort.
Der blev spurgt til Viborg Kom-
munes mulige indsats for laksen 
i Gudenåen, nu da Bjerringbro  
er kommet i Viborg Kommune. 
Bestyrelsens indtryk var, at der 
ikke var noget, der tydede på, at 
kommunen ville bruge penge på 
udsætning af laks.
Et medlem spurgte, om man ikke 
kunne forestille sig, at de indkom-
ne fangstrapporter fra blot en tred-
jedel af medlemmerne i virkelig-
heden repræsenterede 3 fjerdedele 
af fangsterne. Bestyrelsen kunne 
bedrøve med, at langt hovedparten 
af fangstrapporterne var ”nulrap-
porter”.
Der var spørgsmål, om hvorvidt 
der blev slået grøde i Mønsted Å.
Jørn Kristensen forklarede, at det 

gør der ikke, da området skal ligge 
hen som frit og uplejet naturområ-
de. Der var rigeligt med yngel ved 
bestandsanalysen sidste år.
Der blev spurgt til proceduren 
for ”Sportsfiskeren”, når man var 
medlem af flere foreninger. 
Den syntes ikke at være helt opti-
mal. Viborg Sportsfiskerforening 
havde heldigvis intet med den del 
at gøre. Det er Forbundets opgave 
helt og holdent. Til sidst blev be-
styrelsen opfordret til at være lidt 
hurtigere ude med planlægningen 
af aktiviteter, man ærgrede sig 
over at måtte sige nej til noget, 
fordi ens kalender var fyldt. 
Tjah, der er travlt derude. Beret-
ningen blev afsluttet med applaus.

Regnskab
Regnskabsaflæggelsen blev med 
sædvanlig brug af audio-visuelle 
medier klaret effektivt af kasserer 
Michael Højris. 
Der var ikke en eneste kommen-
tar eller spørgsmål til regnskabet. 
Hurtigt og smertefrit!

Kontingent
Indkomne forslag var der ingen af. 
Hurtigt og smertefrit! 
Bestyrelsens forslag til kontingen-
ter for 2009 blev præsenteret: 
En generel forhøjelse på 30 kr. -
20 til Forbundet, 10 til foreningen. 
De konkrete takster for de forskel-
lige typer af kontingenter kan læ-
ses andetsteds i KROGEN. 
Prisen for VSF’s 118 km. fiske-
vand må siges at være uhyre ri-
melig, mente Michael Højris. 
Forslaget blev vedtaget hurtigt og 
smertefrit!

Valg eller ekstraordinær 
generalforsamling
Punktet personvalg skulle vise sig 

at blive aftenens mest spændende
og tidskrævende. Først gik det 
glat: 
Formand for et år Jørgen Buch 
blev genvalgt med applaus. 
Så skulle der vælges 3 bestyrel-
sesmedlemmer for 2 år: Per Ole-
sen og Flemming Hansen ønskede 
ikke genvalg! 
Niels Roesgaard, der var fravæ-
rende pga. sygdom, blev genvalgt 
med applaus. 
Bestyrelsen foreslog Kenneth El-
kjær og han blev valgt med ap-
plaus. 
Det tredje bestyrelsesmedlem 
skulle herefter vælges blandt de 
fremmødte! 
Der blev meget stille! 
Meget længe! 
Formanden luftede muligheden 
for at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 
Stilhed. 
Pres blev udøvet, men det blev 
modstået. 
Det blev Flemming Hansen, der 
bukkede under og indvilligede 
i at veksle sin suppleantpost, til 
fortsættelse af den plads i besty-
relsen han havde haft for Allan T. 
Christensen, som til gengæld blev 
valgt som suppleant for 1 år. 
Så manglede vi blot endnu en 
suppleant for 1 år - problemet var 
endnu ikke løst. 
Endelig tilbød Finn Karlsson at 
lade sig vælge, og det blev han! 
Revisor for 2 år: Henning Mar-
kussen genvalgt. 
Revisorsuppleant for 1 år: Thokild 
blev valgt. Hvis der ikke står no-
get, kan læseren godt regne med, 
at valgene blev foretaget med ap-
plaus.

Nå kære venner

Som nogle ved, vil jeg gerne have lidt 

mere tid til min familie. 

Jeg er gift med verdens dejligste kone 

og har fået 3 dejlige børn. 

Dem havde jeg også da jeg sagde ja til 

at være kasserer for over 3 år siden. 

Men så gik jeg fra at være offentlig 

ansat til at være ansat i en stor og fan-

tastisk privat koncern, med næsten 100 

rejsedage om året.  

Det har selvfølgelig gjort at jeg føler at 

jeg ikke kan trække læsset med at være 

foreningens kasserer mere. Derfor har 

jeg valgt at sige tak for denne gang når 

jeg nu afgår som kasserer pr. udgangen 

af dette år. 

Derfor mener jeg også at det er tid til at 

slå jobannoncen op på opslagstavlen. 

Nu er der nok mange af jer der går 

derude der siger at ”Nej - det er ikke 

noget for mig” og det er en ærlig sag.

Hvis man bare ikke kan det der med 

tal, så forstår jeg godt at man siger 

pænt nej tak. 

Men hvis man sidder og siger at man 

ikke har tid, så mener jeg at man bør 

trække sig selv lidt op i nakken. 

Hvis jeg tænker tilbage på før jeg var 

kasserer. 

Ja når børnene var færdige og var lagt 

i seng så fandt jeg den store lænestol 

frem og tog 3 - 4 timer foran fjerneren 

og så var det vist ved at være tid til at 

gå i seng. 

Jeg tænkte at jeg gerne ville give den 

en skalle, som kasserer og det mener 

jeg bestemt også jeg har gjort. 

Jeg har nu bestridt posten som for-

eningens kasserer i snart 4 år. 

Jeg har lagt meget energi i det, og jeg 

vil tro at jeg stadigvæk når 2009 er 

færdig  har sagt ja til nogle ting som 

vedrører foreningen, som jeg fortsat 

ønsker at fortsætte med at arbejde 

med. 

Jeg er opvokset i foreninger, hvor 

trænerne binder snørrebånd på børn, 

som er børn af nogen, som de også har 

bundet snørebånd på. De brænder for 

det og gudskelov for det. Derfor er 

det meget nemmere at sige ” Det har 

jeg ikke tid til” end at spørge  ”Hvor 

meget kræver det”. 

I gennem min tid ser jeg stadigvæk 

tidligere bestyrelsesmedlemmer, der 

smider alt hvad de har i hænderne når 

vi ringer - alt for sent - og spørger om 

de kan hjælpe. 

De siger aldrig nej. 

Når jeg nu kigger mig omkring til en 

generalforsamling, så ser jeg jo at der 

stadigvæk er mange, som er lige så 

gamle som mig. 

De må sgu da også have været medlem 

i de her foreninger, som jeg skriver om. 

Jeg ved der er folk i den her forening 

der har fisket i vores fiskevande i 

mange år. Hvornår er det jeres tid til at 

tage seletøjet på ? 

Det er nemmere at nyde end at yde. 

Når man er i en forening som Viborg 

Sportsfiskerforening, så kræver det 

mere end en bestyrelse at holde styr 

på næsten 125 km vandløb, 512 

medlemmer og over 275 lodsejere.

Ja vi har heldigvis mange frivillige 

som gør et rigtig godt job, men det er 

ikke nok.

Viborg Sportsfiskerforening har alle 

muligheder for at blive en fantastisk 

forening, hvis bare der var flere der gad 

og give en hånd med.  Jeg siger ikke 

at folk skal arbejde 200 - 300 timer 

om året, mindre vil også være en stor 

hjælp. Jeg tror også at hvis flere hjalp 

til, ville bestyrelsesmedlemmerne hol-

de i mange flere år. 

Husk på at foreningen kan blive lige så 

god, som medlemmerne gider og lyster 

det. Nu er det min tur til at komme ud 

og fiske - men jeg slipper ikke helt 

kontakten.

Tænk over næste gang vi spørger om 

du kan hjælpe til. 

Nå ja for resten. 

Hvis du syntes at du gerne vil give 

en hånd med som foreningens nye 

kasserer så ring, så vil jeg gerne for-

klare lidt om jobbet.

Michael Højris 

Referat af generalforsamlingen i VSF 
15, januar 2009

Eventuelt
Sælerne i Skals Å var en tur oppe 
at trække vejret. 
Der er ikke meget andet at sige til 
det, end at vi må nyde dem, når vi 
får chancen. 
Jørgen Buch gjorde reklame for 
blinkstøbekursus, der var 8 til-
meldte og protokolføreren blev 
nr. 9. 
Flemming Hansen berettede fra 
Karup Å Sammenslutningen. 
De kan sandsynligvis bruge mel-
lem 50 - og 100.000 kr. til vand-
pleje af de små vandløb. 
Der efterlystes interesserede til 
vandplejeudvalget. 
Der blev spurgt til vores klækning 
af ørreder. 
Flemming Hansen og Åge Ebbe-
sen gav en status, der viste at alt 
forløber fint. 
Dirigent og protokolfører blev be-
gavet med dejlig rødvin, og afgå-
ende bestyrelsesmedlem Per Ole-
sen måtte vente med at modtage 
en ”fiskedunker”, den var endnu 
under produktion i Egon Langga-
ards hænder.
Den mest stilfærdige generalfor-
samling, i de snart mange år jeg 
har skrevet referat, var slut. 
Det lækre wienerbrød fra Skive-
vejens Bageri var indtaget lige 
før personvalgene, så der var tid 
til lidt spændende underholdning 
ved Michael Højris. 
Det drejede sig om nogle nye un-
dersøgelser af overlevelsesevnen 
for dambrugsfisk kontra vildfisk.
Det var godt nok syn for sagen: 
Nogle få tal: 
21 overlevende stk. yngel for 1 
dambrugsørred. 
Over 40 stk. smolt for hver dam-
brugssmolt. 37 til 1 på overlevel-
sen i havet og 20 til 1 gydefisk. 
Når det hele blev sammenholdt, 
vandt vildfiskene kæmpestort. 
Nyttige tal om nytten af vandple-
jetiltag frem for udsætninger.

Vi ses derude Finn Karlsson

Foreningen skal have 
NY KASSERER

til næste år
Som i kan læse her til venstre skal vi finde en afløser 
for Michael Højris til næste års generalforsamling.

Af erfaring ved vi at det kan være svært at finde 
frivillige til tillidsposter i foreningen, derfor 

går vi derfor allerede nu ud for at finde en ny kandidat 
til kassererposten.

Har du lyst til at hjælpe foreningen med at 
besætte denne vigtige post, håber vi at høre fra dig 

så snart som muligt.

Er du interesseret kan du ringe til Michael og få de 
nødvendige informationer om jobbets omfang og om 

hvad det er nødvendigt at kunne.

Michael Højris
Tlf. 8668 8892 /2216 3940
e-mail: kasserer@vsf.dk

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ

Har du heller 
ikke tid ?



Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 2840 4831
2840 6836

www.xn--grejklderen-e9a.dk
 mail: salg@xn--grejklderen-e9a.dk

centraltrykkeriet skive a/s
Katkjærvej 10 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173

E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk · ISO 14001 miljøcertificeret

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Åndbare skridtstøvler 
fra RAPALA KUN ...............

5 Vibrax spinnere KUN ......

2 Mepps spinnere KUN ........

En halv væg fyldt med ud-
valgte Rapala Woblere KUN 

Kvalitets fluesæt
Vælg mellem mange forskellige stænger  KUN ......

Rapala solbriller 
Polariserende KUN ..............

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

449,-
100,- 
50,-

50,-

599, -

199, -

FORÅRSTILBUD

Æggene vi strøg fra de fisk, vi 
fangede under årets elfiskerier, er 
klækket, og de er kommet rigtig 
godt, med en høj klækkeprocent.        

I løbet af marts og april skal der 
sættes 1-års fisk og smolt ud i 
vores vande, og ynglen bliver sat 
ud i slutningen af april. 

Herudover arbejder vi på at få 
kortlagt vores vandløb, så vi har 
en ide om hvor, der kan sættes ind 
for at forbedre de fysiske forhold i 
vore vandløb. 
På den måde skulle vi gerne med 
tiden få en selvreproducerende 
ørredbestand, så vi slipper 
helt for elfiskeri, strygning og 
udsætninger.

I år bliver det nogle projekter 
i Skravad Møllebæk der gerne 
skulle gøre den bæk endnu bedre, 
men mere om dette, når vi kommer 
i gang. 

På vegne af 
vandplejeudvalget, 

Peder Kokholm      

NYT FRA 
VANDPLEJEUDVALGET

Ærøvej 21 . 8800 Viborg . Tlf. 8660 0036

Den nemmeste vej 
til det store udvalg i grej 

til lystfiskeren

Holstebrovej

Katm
osevej

BILKA

V
es

tr
e 

R
in

g
ve

j

SELTA JAFI
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Put and take! “Alt for nemt! 
Overfede finnenedbidte fisk! Ikke 
en sport for en rigtig lystfisker!” 

Eller ”spændende fiskeri efter van-
skelige fisk. Tid til hygge, mad-
pakke og termokaffe, og hvor man 
endda kan tage sin familie med!”

Jeg hørte til de lystfiskere, der 
kom med de første udsagn. Men 
bitter nød lærte mig noget andet. 

Udsagnet - alt for nemt - dækker 
for mit vedkommende over, at jeg, 
de få gange jeg havde prøvet Put 
and Take, ikke havde været i stand 
til at fange noget som helst. 
Selv ikke de, i åen, absolut sik-
reste killere virkede. Der er altså 
et vist gran af misundelse over for 
dem, for hvem det syntes let. 
Nå men så løb jeg ind i noget kri-
tisk sygdom i januar 2007. 

Det skal jeg ikke trætte Krogens 
læsere med, men der gik nogle 
måneder, før jeg så småt kunne 
begynde at tænke på lystfiskeri. 
Kræfterne var dog ikke til en tur 
langs åen. At komme på fisketur 
igen blev efterhånden synonym 
med at være på vej til at blive rask 
igen, så det blev vigtigere og vig-
tigere for mig. 
Da var det muligheden for Put and 
Take fiskeri endelig dukkede frem 
på overfladen af min indre fiske-
dam. 

Af sted gik det til den nærmeste 
fiskesø - Ingstrup Mølle Fiskepark 
lige uden for Rødding. 
Jeg havde været der før, lige efter 
søen åbnede for et par år siden. 
Vi havde et arrangement på Rød-
ding Skole, hvor vi vel fiskede 
med 15 stænger i to timer. 
En kvindelig kollega tog en regn-
bue. Jeg reddede æren ved i al-
lersidste øjeblik at fange en også. 
(Mine kolleger kender mig som 
begejstret fortæller om mine fan-
tastiske fiskeevner). 
Det gav altså ikke ligefrem helt 
vildt med fisk! 

Hver fiskesø må prøve at slå sig 
igennem på et eller andet, der kan 
skille den ud fra de andre. 
Ingstrup Møllesø er en meget lille 
fiskesø, den er skabt i et usædvan-
ligt naturskønt område. 
Vandkvaliteten er helt i top, tak-
ket være flere springvæld fra 
skrænterne. Her er en spændende 
insektfauna, blandt andet har jeg 
set Danmarks nordvestligste fore-
komst af Nældesommerfugl og 
Skovrandøje. 
Af ualmindelige dyr og fugle yng-
ler gul vipstjert, isfugl og odderen 
her. 
Odderens tilstedeværelse kan jo 
nok være en belastning for en fis-
kesø og en konkurrent til lystfis-   

kerne. Til gengæld er det en ople-
velse, man ikke kan købe sig til, at 
se en odder cruise gennem søen, 
gå på land lige foran fødderne af 
en for at gå i vandet igen og for-
svinde ned i bækken.

 
Desværre havde jeg ikke mit ka-
mera klar den dag. Det ville have 
givet nogle helt uforglemmelige 
billeder. 
Søen er svær, der er meget grøde 
og kun lidt plads. 

Der er udover regnbuer også sat 
røddinger (fjeldørreder), kildeør-
reder og bækørreder ud. 
Hver art har sine forskellige vaner, 
og det gør det til en udfordring at 
fange dem. 

Jeg måtte suge en del P&T tricks 
til mig, inden jeg kunne præstere 
en fangst som den på billedet, el-
ler også var jeg bare heldig den 
dag.

Næste fase i min rejse i P&T ver-
denen blev en familietur til Skin-
derup P&T. 

Søen der også er forholdsvis ny, 
ligger tæt ved Borup hede, hvor 
vores fiskevand i Simested Å star-
ter, den er noget vindomsust, og 
tydeligt kunstig - firkantet. 

Vandet er fint og nogenlunde klart 
og der er gode fisk sat ud, bl.a. sto-
re bækørreder. Halvtreds kr. for to 
timer er det billigste jeg har mødt. 

Jeg skulle ikke fiske så meget den 
dag. Jeg skulle jo servicere konen 
og pigerne med orm på krogene 
og knuder på snørerne, og så var 
der jo også den overdådige mad-
pakke. 
Konen lagde en regnorm ud og…
tre sekunder efter røg proppen af 
sted! Ormen må have røget direk-
te i gabet på en fisk. 
Toenhalv kilos velskabt regnbue. 

Nu var det sådan set ikke menin-
gen, at min familie skulle fange 
noget, ikke før mig i hvert fald, så 
nu gik jeg i gang. 
Familien og madpakken måtte 
passe sig selv. 
Min fiskeære var på spil. 
Vi fik ikke et eneste bid mere! 
Oppe i den anden ende sad tre 
unge gutter fra Løvel (tidligere 
elever).

De konsumerede en del dåseøl og 
gjorde absolut intet ved fiskeriet. 
En ørred sprang af vandet i vores 
ende af søen, en af gutterne rejste 
sig dovent og trak fisken op til sin 
ende, som om det var det mest na-
turlige i verden, at det måtte være 
en af dem, der havde fået bid. 
Dette scenarie gentog sig fem 
gange! Og jeg var desperat, men 
havde ikke noget, der virkede. 

Endelig gik det op for mig, at jeg 
måske blev nødt til at spørge mig 
lidt frem, eventuelt spionere lidt 
på P&Tfiskerne. 
Powerbait (ildelugtende melkli-
ster), hvide blink (strippere), bom-
bardaflåd, underlige vanskabte flu-
er og meget meget mere. PH-grej 
hjalp mig til at komme over ind-
købene uden at gå fallit.
Det hjalp på fangsterne! 

Selv om det også må frem, at nyt 
grej og nye metoder ikke gør det 
alene, det skal blandes med det 
berømte Karlssonske held.

Den grimme spinner
”Jeg har været ude at fiske med 
en stripper, - ja en hvid stripper 
altså”. 
En sætning der nok kan misfor-
stås, hvis ikke lige det er en P&T 
fisker, der hører det. 
Nå men den hvide Stripper skaf-
fede mig altså endelig nogen kon-
takt med regnbuerne. 
Det var nok det sidste blink jeg 
selv ville have prøvet. 
Det blink jeg var sikker på ikke 
kunne fange noget. Det gjorde jeg 
så til et princip, altså at prøve det 
i grejæskerne, som syntes uden 
chance. 
Den taktik gav kontakt til endnu 
flere ørreder. 
I juni åbnede Nørreris P&T. 
Alfred, min gode fiskekammerat, 
og jeg stillede op i åbningskon-
kurrencen. 

Bedre end sit rygte

Det var ikke særligt godt organise-
ret, man betalte for to timer, og de 
fleste var bare gået i gang, selv om 
konkurrencen først startede kl. to. 
Fisk fanget før to talte ikke med i 
konkurrencen. 
Pladserne måtte indtages efter-
hånden, som man kom. 
Vi måtte over på den modsatte 
side. Jeg sendte den hvide stripper 
ud at bade, og så ville skæbnen, 
at jeg fik en rigtig god fisk på. Nu 
var gode dyr rådne, for jeg måtte 
trække fighten ud til det yderste 
inden de truttede i et jagthorn, 
hvilket betød, at konkurrencen var 
i gang. Nu skulle fisken på land! 
Og så pludselig var den væk.
Springringen var rustet op og 
stripperen kom ind helt nøgen! 
Det var takken for at være så ud-
spekuleret. Oven i gik det nu så-
dan, at ingen fisk i hele søen ville 
deltage i konkurrencen. 
Alle metoder var i gang, 40 fiskere 
brugte det, de troede mest på, det 
gjorde jeg også, indtil jeg kom i 
tanke om ”princippet om det det 
mest chanceløse”. 
Jeg fandt en spinner til gedder, 
et ordentligt skrummel, kedelig i 
farven og svær at få til at spinne 
rundt i vandet. 
Snart hentede den en fed gris af en 
ørred på næsten fire kilo på land. 
Kort efter faldt en flot velpropor-
tioneret, helfinnet og perfekt fisk 
også på næsten fire kilo for den 
grimme spinner. 
Til sidst bed endnu en ørred på 2,6 
kilo, der stod nu så mange medfi-
skere i mit hjørne, at den dårligt 
kunne komme på land. 
Da de to timer var gået havde 40 
fiskere fanget 12 fisk, og jeg havde 
fanget førstepræmien, andenpræ-
mien og også tredjepræmien, hvis 
ikke jeg havde løftet lidt ved væg-
ten, men jeg var bange for at blive 
smidt i vandet. 
Jeg har været på besøg i Nørreris 
P&T rigtig mange gange siden, 
jeg har fået rigtig mange fisk, men 
ikke en eneste på den grimme 
geddespinner, og jeg bruger den 
ikke mere. 

Nørreris P&T
Jeg har mødt rigtig mange lystfi-
skere, der har beklaget sig over, at 
de ikke kunne fange noget i Nør-
reris og det kan jeg jo ikke forstå.
Eller helt ærligt så har jeg også 
haft nuldage. 
I en periode havde jeg søejeren 
mistænkt for at dressere en hånd-

fuld rigtig store fisk til at lade sig 
se hele tiden ganske tæt på bred-
den, så vi kunne spilde tiden på at 
fiske til dem, for røre ved noget 
som helst ville de ikke. 
Jeg kan ikke selv lade være at prø-
ve en fisk, jeg kan se, men det er 
uhyre sjældent, det har givet bid. 
Når man ser en god fisk ved åen, 
er det rigtig god latin at fiske kon-
centreret på den, men ørrederne i 
P&T søen bevæger sig hele tiden, 
og jeg har fået mange fisk ved at 
kaste en 10 til 15 meter, fra det 
sted en fisk har røbet sig, i den ret-
ning, jeg tror, den er svømmet. 
Min fiskekammerat Alfred har en 
svoger, Tony - politibetjent i Lon-
don. 
Når han er i Danmark, skal der 
bare fiskes! Vi har været i Nørre-
ris hver gang, og vi køber rigeligt 
med tid, for vi skal fiske, hygge os 
og slappe af. Tony har endnu sin 
første fisk til gode, for han kan 
ikke modstå de dresserede fisk, 
som lader sig se hele tiden. 
Han er virkelig koncentreret og 
ihærdig, prøver at få sit bait så tæt 
på som muligt. 
Tony har flere gange ramt en fisk i 
hovedet med fluer, blink, spindere, 
woblere, orm og powerbait, de bli-
ver godt nok forskrækkede, men 
de bider ikke. 
Når jeg kommer tilbage til Tonys 
hjørne efter en tur rundt om søen, 
spørger jeg hver gang, hvor mange 
fisk han har fået, og han svarer al-
tid ”A nice round figure, zero.” Jo 
de kan være uhyggeligt vanskelige 
at fange. 

Når vi ikke kan fange noget, gæl-
der samme regel i P&T som ved 
alt andet fiskeri, så er det de       
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Nu er fiskesæsonen efter en lang vinter omsider blevet skudt i gang. 
Sandt og sige så har jeg ikke hørt om de store fangster fra Jordbro Å i år. 
Der skulle dog være fanget en rigtig pæn regnbue på 47 cm. 
Herudover har jeg hør enkelte rygter om lidt grønlændere, ellers skulle 
der ikke være sket det store.    

Vedr. parkering ved Jens Peters Bro, har jeg set at vejen ned til 
parkeringspladsen er pløjet op, så hvornår der bliver muligt at parkere 
dernede igen, ved jeg ikke. Ønsker man at fiske ved Jens Peters bro, vil 
jeg derimod anbefale, at man ind til videre kører ned og parkerer ved 
Gammelstruplejren i stedet. Her kan man gå ned af et spor i skoven, 
der fører lige ned til åen ca. 2-300 meter opstrøms Jens Peters Bro. Jeg 
skal nok følge op på hvornår, det igen bliver muligt at parkere på vores 
oprindelige parkeringsplads.    

Skulle I opservere broer, der trænger til udskiftning, eller andre mangler 
ved åen, må I meget gerne kontakte mig, så vil jeg gøre hvad jeg kan, for 
at få orden på sagerne.

Knæk og bræk i den nye sæson, med venlig hilsen Peder Kokholm.

mange andre rekreative værdier, 
der tæller. 
Nørreris er en fiskesø, jeg vil give 
min bedste anbefaling. Der er vir-
kelig tænkt på alt. Et stort plus er 
det, at der er to søer, hvor den ene 
primært holder fisk i portionsstør-
relse, og søen er ikke kun for børn. 
Rigtig mange pensionister fisker 
udelukkende her, da de foretræk-
ker fisk af portionsstørrelse. 
Har du utålmodige børn med, 
giver den store mængde ørreder 
gode chancer for at få flex på klin-
gen selv for de mindste. 
Den ”store” sø holder mest fisk 
mellem 2 og 4 kilo, det er fra mit 
synspunkt netop den bedste stør-
relse, de er i bedre form end de 
større, federe og mere dovne fisk.
Der er dog fisk op til 7 kilo. 
I den store hytte kan man se, hvor-
når og hvor mange og hvor store 
fisk, der er sat ud. 
Det er en service, jeg ikke har set 
andre steder. 
Man kan skrive sine fangster op, 
men det er der kun få, der gør, så 
ejeren kan altså ikke vide, hvor 
meget, der bliver fanget, men du 
kan trods alt se, hvornår der er sat 
fisk ud. 
Rundt om søerne er der placeret 6 
hytter, så man kan søge ly og læ 
for al slags vejr, derudover kan 
man køre sin bil til lige det sted, 
hvor man vil fiske.

 
Der er renseplads selvfølgelig. 
Toiletbygningen skal lige have et 
ekstra plus - træk og slip, koldt og 
varmt vand, pænt og rent og mu-
lighed for brusebad, hvis det skul-
le gå helt galt. De absolut bedste 
toiletforhold jeg har set ved nogen 
fiskesø, og jeg har været på en del. 
(søer og toiletter). 

Prisen er 75 kr. for to timer og det 
er prisen ved de etablerede fiske-
søer, så det er vel OK, når Nørreris 
kan matche de andres faciliteter.

Tyskere og hemmeligheder
Efterhånden har jeg lært mig en 
del tricks, der kan være forskellen 
på, om du får fisk eller må notere 
”a nice round figure – zero”. 

Disse tricks har jeg tænkt mig 
at holde hemmelige, i hvert fald 
indtil jeg skriver næste gang i kro-
gen. 
Jeg vil bare slutte med at fortælle 
to almindelige måder at udvide sin 
fiskehorisont på. 
Den første måde er: spørg en ty-
sker! 
Ja ikke en hvilken som helst ty-
sker, men en der fanger fisk. 
I stedet for at give luft for sin 
misundelse og fordomme om her-
refolkstyskerne i gule gummistøv-
ler. 
Jeg plejer at tale med en tysker, 
der ind i mellem fanger fisk hvert 
kvarter, vel at mærke når ingen 
andre mærker noget. 
Der er selvfølgelig det med spro-
get, men lidt kan man vel altid 
klare, min ”tysker” havde den for-
del, at han taler et rimeligt dansk. 
Den første gang jeg talte med ham, 
havde han bemærket, at ørrederne 
ville angribe hans bobleflåd, men 
ikke powerbaiten, som han spandt 
langsomt ind, han havde derfor 
monteret en flue bare 15 cm fra 
flåddet. 
Det gav fisk den dag. 
Jeg gjorde som tyskeren, og han 
havde ret! 

Den anden måde at indynde sig 
hos ørrederne kan bedst vises ved 
følgende lille oplevelse. 
I oktober i år var der fiskekonkur-
rence i Nørreris. 

Der blev fanget 55 gode fisk. 
De 40 blev taget i det samme hjør-
ne af en 4 - 5 fiskere. 
Det var ikke det hjørne, jeg stod! 
Da der manglede 20 minutter af 
konkurrencen måtte jeg igen og 
igen minde mig selv om, at der 
kun er et bid til forskel på succes 
og fiasko, når det gælder fiskeri. 
Så tog jeg mig endelig sammen til 
at rigge om til det, der havde givet 
de fleste fisk i den anden ende, og 
kort efter var der fisk på land. 

Min fiskekammerat og vores na-
bofisker riggede også om, og på de 
sidste minutter fangede vi 4 fisk. 
Jeg fik det ”ene” succesbid 4,95 
kg. Kun 50 gram fra førstepræ-
mien! Havde jeg vidst, det var så 
snært, havde jeg proppet en finger 
i enden på kræet; den tabte nemlig 
rogn hele vejen hen til vægten.

Morale: Hvorfor blive ved med 
den samme metode i 4 timer, når 
det ikke giver noget? Skift om til 
du rammer noget!

Vi ses derude Finn Karlsson

 

NYT FRA 
JORDBRO MØLLE Å

Vestervangsvej 6
DK-8800 Viborg Tel: +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk
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Året 2008 blev af bestyrelsen op-
fattet som et ganske almindeligt 
arbejdsår. Der var ingen store sen-
sationer, ingen store kriser, bare 
’business as usual’, så det er nok 
en lidt kedelig beretning, I her bli-
ver udsat for.

Vi starter som sædvanlig 
med fiskeriet. 
Sidste års vinter faldt i påsken. 
Resten af den tid, hvor vi tidligere 
havde vinter, var mild og efterårs-
agtig, så havørrederne havde gode 
forhold i havet, hvor de kunne fin-
de føde hele vinteren igennem.
Sæsonen bød på helt usædvanligt 
mange mindre fisk på 1-2 kilo i 
super kondition. Om det skyldes 
de to milde vintre, vi har haft i 
træk, ved jeg ikke, men det er da 
en rimelig teori.
Vi har jo ikke fangstrapporter 
at støtte os til, men mange har 
udtrykt, at der ikke har været så 
mange fisk i åerne i nyere tid. 

Nogle har i øvrigt kritiseret, at be-
styrelsen har afskaffet fangstrap-
porterne. Det har bestyrelsen ikke 
- det har medlemmerne. 
På trods af, at vi udsendte fangs-
trapporter i personlige breve, 
rykkede for aflevering igennem 
Krogen, rykkede for aflevering 
på hjemmesiden og arrangerede 
lodtrækning mellem de afleverede 
rapporter, kom der kun ca 1/3 ind, 
og det er alt for lidt til at bygge 
noget som helst på. 

Bestyrelsen ville meget gerne have 
haft et troværdigt rapportsystem at 
støtte sig til. 

Sæsonen var i øvrigt karakterise-
ret ved, at vi havde meget fint vejr 
langt ind i sæsonen, så fiskeriet 
startede først rigtig omkring den 
1. juli, og den startede uden den 
sædvanlige gang regn og blæst, 
som vi alle sammen går og sukker 
efter først på sommeren. Opgan-
gen gik bare i gang i flot og stille 
vejr, og så kørte det ellers fint hen 
over sommeren.

For de enkelte åer ser det ifølge 
vore informationer ud som følger:

Simested å gav pænt med mel-
lemstore fisk på op til 6 kilo, men 
ingen rigtig store.
Skals å gav en mængde fisk. Rig-
tig mange var på 50-55 cm, og el-
fiskeriet viste da også en stor over-
vægt at fisk i denne størrelse. 

Fiskbæk å har haft sin bedste sæ-
son i rigtig mange år. Største kendt 
fisk var på 4,8 kg og blev tager på 
flue på en klasse 5 stang !. 

Jordbro å var på det jævne, men 
det er mit indtryk, at der ikke bli-
ver fiske så meget i Jordbro for ti-
den. Elfiskeriet viste i hvert tilfæl-
de, er der er masser af fisk – også i 
gode størrelser.

Karup å gav nogle pæne fisk og 
som altid en særlig naturoplevelse 
til dem, der forsøgte sig der. 

Vorgod å gav en enkelt laks til et 
VSF-medlem og derud over en del 
havørreder.

Hald sø blev ikke overrendt af 
VSF-medlemmer. Der blev fanget 
både søørreder og gedder, men 
båden er ikke meget brugt, så vi 
lukker op for 5-6 nye medlemmer 
i ’bådklubben’. Der er for øvrigt 
nu indkøbt et ekkolod til båden.

Gennemgående er der altså fan-
get rigtig mange fisk, men de helt 
store har manglet i 2008, hvor fisk 
på 5-6 kilo har været de største, vi 
har hørt om. 

Vi slap for forureninger i 2008, 
men to gange var det meget tæt på. 
Først på året var den gal langt oppe 
i Skravad bæk og sidst på året gik 
en gyllepumpe amok i Smollerup, 
tæt på Jordbro å, men begge gan-
ge fik landmænd og myndigheder 
stoppet gyllen, inden der skete 
skader på vandløbene. 

Heller ikke sælerne gav anledning 
til debat i 2008. Der var en enkelt 
langt oppe i Skals å sidst på sæ-
sonen, men ved elfiskeriet et par 
uger efter, at sælen havde hygget 
sig på stedet, var der masser af 
fisk.

Overvågningen af Hjarbæk Fjord 
hvor vi sammen med Ålestrup 
Lystfiskerforening holder øje med 
ulovlige garn fortsatte igennem 
hele sæsonen, men vi fandt ingen 
ulovligheder. Måske har overvåg-
ningen gennem flere år hjulpet på 
disciplinen blandt garnfiskerne, 
måske er det bare årets store fore-
komst af søsalat i fjorden, der har 
gjort livet surt for fiskerne. Resul-
tatet har imidlertid været, at vi har 
fanget rigtig mange mindre havør-
reder, og at næsten ingen af dem i 
år har været garnskadet.

Vi havde som sædvanligt et 
righoldigt aktivitetsprogram 
i 2008. 

Vi havde fluebinding for begyn-
dere med Simon Lundorff som 
instruktør, og tilslutningen var 
næsten for overvældende. Vi måt-
te bede nogle af de fremmødte, 
som godt kunne binde fluer, om 
at trække sig fra kurset og i stedet 
hygge sig i nabolokalet. Kurset 
blev gennemført med 18 deltage-
re, som hyggede sig vældigt og fik 
bundet mange fine fluer.

Sidst på sæsonen havde vi et mere 
avanceret fluebindingskursus med 
Peter Ballentin som intruktør. Til-
slutningen var noget mindre, men 
kurset var glimrende med god 
stemning og spændende fluer.

Vi havde grejauktion med 55 del-
tagere – lidt skuffende, nu hvor 
auktionen er åben for alle, med-
lemmer som ikke medlemmer, 
men vi fortsætter i år, og håber 
på bedre deltagelse. Foruden en 
ubetydelig provision på salget 
for medlemmer, tjente foreningen 
2400 kr ved salg af fiskegrej, som 
vi havde fået foræret af et med-
lem, der havde opgivet fiskeriet. 
Så gaver er meget velkomne.

Vi gennemførte det sædvanlige 
introduktionsforløb for nye med-
lemmer, og for andre medlemmer, 
der vil lære nye fiduser. 
Først et velbesøgt møde på Møllen 
- derefter ture ud til vore 6 åer. 
Det er en stor mundfuld at gen-
nemføre, men det er vores ind-
tryk, at det er meget værdsat, så 
vi fortsætter.

I 2008 deltog vi i Sportsfisker-
forbundets Lystfiskeriets dag. 

Vi tilbød alle gratis fiskeri i alle 
vore vande, og vi stod klar med 
brochurer, pølser, øl og sodavand.
Der var en vis interesse for at få 
et gratis dagkort, og vi fik 6-7 nye 
medlemmer,  men ikke meget liv i 
aktiviteterne, så bestyrelsen måtte 
spise de fleste af pølserne - det var 
hårdt. Vi deltager også i 2009, så 
hvis I kender nogen, der gerne vil 
prøve vore vande, så send dem af 
sted.

Foreningen arrangerede en hav-
fisketur fra Hirtshals i august.

Det var en fin tur med godt vejr og 
pæne fangster - der manglede bare 
tilmeldte deltagere, så den form 
for aktivitet må vi nok opgive.

Traditionen tro sluttede vi med 
nogle hyggearrangementer på 
Møllen som muslingetur, gul-
lasch&fluer og juleafslutning.

Først på året holdt vi en kæmpe 
lodsejerfest i Viborg Lounge med 
250 deltagere, 3 retter god mad, øl 
og vin ad libitum, 7-mands orke-
ster og fin stemning.  
Det er dyrt, men efter bestyrelsens 
mening mindst lige så vigtigt som 
den betaling, lodsejerne får i leje. 

Foreningen har besluttet at gøre 
noget mere ved vandløbsrestau-
reringen. Til det vil vi udarbejde 
en masterplan over alle de steder, 
hvor vore vandløb og disses tilløb 
trænger til en indsats for at for-
bedre gyde- og opvækstforhold, 
og så vil vi ud fra denne plan pluk-

ke 3-4 projekter til gennemførelse 
hvert år. 
Vi vurderer, at vandløbsrestau-
rering i løbet af nogle år helt vil 
afløse udsætning af fisk.
Begyndelsen til arbejdet blev gjort 
i 2008, hvor Mikael Klokkerholm 
deltog i forbundets restaurerings-
kursus, og hvor det indledende 
møde om sagen blev afholdt. Sig 
til, hvis I kender steder, der træn-
ger til en kærlig hånd.

I sidste års beretning beklagede 
jeg, at det tilsyneladende var umu-
ligt at puste liv i juniorafdelingen.
Nu har Mikael og Allan i 2008 
igen forsøgt med mange initia-
tiver, men det har desværre ikke 
hjulpet. Vi har dog haft 2 juniorer 
med på forbundets juniorlederkur-
sus, så måske kan de nu eller se-
nere genoplive juniorarbejdet. 
I 2009 vil bestyrelsen bruge mere 
krudt på andre opgaver, men ju-
niorer er naturligvis velkomne til 
vore aktiviteter og ture, og de vil 
blive inviteret, når der er noget 
særlig egnet på programmet. Til 
det vil vi gerne have SMS-adres-
ser på alle vore juniormedlemmer 
og alle de unge mennesker over 10 
år, der er med på familiemedlem-
skaber.

Jeg selv og Flemming deltog i 
forbundets kongres i foråret, og 
jeg har været til en del møder og 
kurser i forbundets regi. Det er en 
evig diskussion, om vi bør være 
medlemmer forbundet, men for 
mig at se, er der ikke noget valg. 
Det er ikke alt, hvad forbundet 
foretager sig, der er lige genialt, 
men det er lystfiskernes eneste 
mulighed for at blive hørt i debat-
ten og for at få indflydelse på lov-
givningen. Desuden gennemgår 

forbundet hver eneste tilladelse til 
produktionsudvidelse af landbrug 
og dambrug - det blev i 2008 til 
ca. 3000 sager - så forbundet er 
vandmiljøets vagthund overfor 
de offentlige myndigheder, og det 
kan vi ikke undvære. 
 
Vi har haft et godt samarbejde 
med Viborg Kommune, holdt mø-
der med medarbejderne og delta-
get i Det grønne Råd sammen med 
politikerne. 
Vi kunne naturligvis godt tænke 
os, at kommunen gjorde meget 
mere for vandmiljøet, men kom-
munen arbejder lige nu målrettet 
med at forbedre passageforholde-
ne ved en hel del dambrug. Det er 
dyrt, men det kan give rigtig gode 
resultater for fiskeriet.

Ude ved åerne, er der som sæd-
vanligt mange, der har gjort en 
god indsats. 
Under ledelse af Horst har ’bro-
bisserne’ produceret og udlagt en 
hel del broer, og de er klar med 
flere. Giv den å-ansvarlige besked, 
hvis I synes, der mangler en bro 
et sted.
En gruppe har løst en spærring 
ved Harrestrup bæk. 
En flok frivillige har gennemgra-
vet gydegrus i Fiskbæk Mølleå, og 
Peder Dueholm har ene mand ren-
set gydebankerne ved Nybro for 
mudder og beplantning. Det skal 
vi være nogle flere om næste år. 
Også på andre områder har mange 
menige medlemmer gjort en stor 
indsats. 
Jeg vil særlig nævne Walther, der 
holder styr på vores medlemskar-
totek og Egon, der har løst mange 
forskellige opgaver for foreningen 
i årets løb. 

En stor tak til alle dem, der har 
gjort en frivillig indsats i 2008. Vi 
har fra sidste år en liste over med-
lemmer, der har tilbudt at hjælpe 
med praktisk arbejde. Den vil jeg 
sende rundt, så andre kan skrive 
sig på, hvis de har lyst.

Arbejdet i bestyrelsen har igen i 
år været forstyrret af, at Danmark 
har haft højkonjunktur. 
Bestyrelsesmedlemmerne har haft 
travlt på arbejde, og nogle har 
været rigtig meget i udlandet, så 
det har været vanskeligt at samle 
tropperne. Men jeg har for længe 
siden lært, at ’skal man have noget 
gjort i en fart, skal man gå til en 
travl mand’, og jeg synes, at vi på 
trods af arbejdspres og udlands-
rejser har fået opgaverne løst til-
fredsstillende, og det vil jeg gerne 
sige bestyrelsen tak for. 

Keld Mortensen fik nyt arbejde og 
flyttede midt i perioden til Ry, hvor 
han blev involveret i den lokale 
afdeling af Danmarks Naturfred-
ningsforening. Da han samtidig 
skulle renovere et nyindkøbt hus, 
blev det for broget, og Keld gik ud 
af bestyrelsen, men står stadig til 
rådighed med sin store viden om 
natur og miljø.
Per Olesen har efter 4 år i bestyrel-
sen besluttet, at der nu skal være 
mere tid til jagt og familie, så han 
genopstiller ikke. Vi er kede af at 
miste et bestyrelsesmedlem, der 
praktisk talt kender hver eneste 
lodsejer ved Skals og Simested å, 
men håber, vi må trække på Pers 
lokalkendskab, når der bliver brug 
for det. 
Jeg vil gerne sige begge tak for de-
res indsats i foreningens tjeneste.

Jørgen Buch

Formandens 
beretning 
vedrørende 
2008



Oversigt over foreningens 
fiskevande 2009
Der er ikke sket nogle væsentlige ændringer vedrørende vore 
å-fiskerettigheder til sæsonen 2009.

Båden på Hald sø kan kun benyttes af de medlemmer der har 
tilmeldt sig bådordningen, hvis du ønsker det kan du komme på 
venteliste til bådordningen. 

Tilmelding: www.formand@vsf.dk

På kortudsnittet kan man se hvor det er 
hensigtsmæssigt at parkere, og hvordan 
man finder ned til båden

Alle kort over Hald Sø er gengivet med 
tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen

Så er vi i gang igen

Naturen ved åen er lidt kedelig, men det kommer med varmen når det 
hele springer ud og fiskene kommer igen. Har ikke hørt om de store 
fangster, men det er da blevet til enkelte grønlændere, regnbuer.
En enkelt nedgænger har været en tur på land og blevet genudsat her i 
foråret.

Det er nu man skal ud på det såkaldte oplevelsesfiskeri hvor både ræv, 
rådyr og ikke mindst fuglene virkelig er til at få øje på det er virkeligt 
fedt at se vandstæren og isfuglen, og hvis man er heldig er der også gode 
chancer for at møde en odder.

Det har været meget lavvandet hele foråret men når pindsvineknoppen 
begynder at gro går det meget stærkt med at få vandstanden op, der 
mangler broer enkelste steder, men det er jeg er ved at få styr på og de vil 
blive lagt ud hurtigst muligt (hvis i ser nogle der mangler eller andre ting 
der ikke er op to date må i meget gerne kontakte mig )

Mvh Mikael Klokkerholm

NYT FRA 
FISKBÆK Å

Sct. Mathias Gade 15 . Viborg Tlf. 86 61 40 00
Nørregade 12 . Bjerringbro Tlf. 86 68 42 00

Beskyt dine øjne mod
�yvske �uer og mod
lys med de nye
polariserende
Ray-Ban solbriller

Endelig har jeg fået én,
der er længere end din:
★ Kran med 12,5 meters
★ rækkevidde - 
★ der kan løfte 16 tons.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sand, perlegrus, muldjord
samt slagger (velegnet til vejfyld)
haves på lager.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al vognmandskørsel udføres: 

Levering af sand, grus, muldjord. Kalk leveres og spredes.
Små og store containere udlejes. Arbejde med gummiged udføres.

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

Industriparken 5 · 8832 Skals · Tlf. 8669 4298 · Bil 4045 8650
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12
8850 Bjerringbro

Materielgruppen

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer 
Søren Bak
Leo Hestbech

Fiskeriopsynsmænd
Ivan Bjerregaard, Tlf. 86 69 48 41
Henning Markussen, Tlf. 86 61 30 08
Egon Langgaard, Tlf. 86 65 84 65

Juniorgruppen
Kontakt mellem junior og 
senior afdelingen. 

Juniorudvalget
Michael Klokkerholm (Formand)
Allan T. Christensen 
Paw Damgaard Andersen
Dalgasvej 9, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 46 62
e-mail: pawtho@hotmail.com
Vilhelm Bøgevig
Ansbjergvej 20, Fristrup
9500 Hobro
Tlf. 2178 0841

Fiskeriinspektorat Vest 
Afd. 1. Nykøbing M. 
H. C. Ørstedsvej 2
7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 7218 5600 
(ml. kl. 9-15) 
e-mail:Nyk@fd.dk

Klubhus
Sønder Mølle
Vinkelvej 40 A, 
Brunshåb
8800 Viborg
Tlf. 3013 9562

Arbejdsgrupper

Aktivitetsudvalget
Klubaftener, film, foredrag og medlems-
arrangementer: 
Hele bestyrelsen

Redaktionsudvalget

Redaktør: 
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Tollestrupvej 23., 9500 Hobro
Tlf. 98 64 84 18
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Jørgen Knudsen
Jørn Kristensen
Annoncer: Jørgen Buch

VSF´s hjemmeside

Webmaster: 
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup 
Tlf. 86 64 42 64
e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget

Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt 
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Keld Mortensen (Formand) 
Horst Misbauer
Søren Bak
Jørn Kristensen
Peder Kokholm
Vilhelm Bøgevig
Kenneth Elkær
Mikael Klokkerholm

Jordbro Gruppen

Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm,
tlf: 97 54 16 09 
kokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm, Mobil: 60 38 20 52
p-kokholm@e-mail.dk
Erik Mikkelsen
Bakkevej 17, 7850 Stoholm, tlf: 97 54 16 33
Mogens Nielsen
Tulipanvej 25, 7850 Stoholm, tlf. 97 54 18 69
Verner Ebbesen, tlf: 97542110  
v.ebbesen@tdcadsl.dk

www.vsf.dk

Bestyrelsen

Formand
Jørgen Buch
Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg
Tlf. 3013 9562
e-mail: formand@vsf.dk

Næstformand
Peder Kokholm
Holstebrovej 41 B, 1 th. 7800 Skive
Mobil. 60 38 20 52
e-mail: p-kokholm@e-mail.dk
Ansvarsområde: Jordbro å, lodsejerkartotek, 
vandplejeudvalget

Kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 88 92 Mobil: 22 16 39 4086 68 88 92 Mobil: 22 16 39 40
e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Mikael Klokkerholm Jensen
Tastumvej 49
7850 Stoholm
Tlf. 97 54 18 54 Mobil: 20 88 50 54
e-mail: klokkerholm@jensen.mail.dk
Ansvarsområder: 
Fiskbæk Å, lodsejerkartotek, juniorudvalget, 
vandplejeudvalget.

Per Olesen 
Låstrupvej 54, 8832 Skals
Tlf.  86 69 45 99.
e-mail: per@vsf.dk
Ansvarsområder: Skals Å, lodsejerkartotek.

Niels Roesgaard
Tollestrupvej 23., 9500 Hobro
Tlf: 98 64 84 18  Mobil: 22 52 61 46
e-mail: nr@bystrupgaard.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring.

Keld Mortensen
Fyrreskrænten 3, Gl. Rye 8680 Ry 
Mobil: 21 49 79 49
e-mail: keld@vsf.dk
Ansvarsområde: Vandplejeudvalget.

Suppleanter
Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan-edna@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested å, lodsejerkartotek, 
juniorudvalget. 

Flemming Hansen
Alling Møllevej 2, Grønbæk, 8643 Ans
Tlf. 86 87 77 96 
e-mail: flemming@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Karup Å Sammenslutningen, 
Vorgod Å, lodsejerkartotek.


