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Med et gran salt………

Saltsagen – sagen om udledning 
af salt fra udskylning af EnergiNets 
(tidligere Dongs) gaslagre ved Ll. 
Thorup - har igennem nogen tid 
raset på Viborgegnen, og nogle 
medlemmer har undret sig over, 
hvorfor Viborg Sportsfiskerfor-
ening ikke er synlig i denne debat. 

Det skal jeg prøve at svare på, 
men allerførst vil jeg bemærke, at 
det følgende er formandens fun-
deringer, der ikke nødvendigvis 
er dækkende for alle opfattelser i 
bestyrelsen.

Hvad er det, man vil lede ud ?

Principielt er vi naturligvis stærkt 
imod, at man bruger havet som 
losseplads. 
Det er muligt, at ’havet sletter alle 
spor’, men havet tager alvorligt 
skade af at løse denne opgave. 

EnergiNet påstår, at det der skal 
udledes, er almindeligt salt af præ-
cis samme slags, som det der i for-
vejen findes i havvandet og dertil 
nogle forskellige stoffer, som også 
allerede findes i havvandet. 

Hvis det er korrekt, og hvis koncen-
trationerne af de forskellige stoffer 
ikke påvirker den koncentration, 
der i forvejen er i havvandet, kan 
udledningen vel ikke skade væ-
sentligt, og hvis der er store sam-
fundsinteresser på spil, må man 
engang imellem acceptere, at der 
sker noget, man ikke ligefrem by-
der velkommen.
Men det er helt afgørende, at der 
kommer præcise tal for indholdet 
i udledningerne, og at udlednin-
gerne overvåges konstant.

Hvem kan blive ramt?

Vores direkte interesse er først og 
fremmest vandrefiskene, og de 
skal efter min mening nok klare 
sig, hvis vi får fornuftige regler for 
udledningerne. 

Jeg kan sagtens forstå, at fritidsfi-
skerne er meget kritiske over for, 
hvad udledningerne kan betyde 
for de fastboende bestande af fisk 
i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning 
- både for yngel og for ældre fisk, 
og jeg synes, fritidsfiskerne anført 
af Sigvald Fiil gør en fremragende 
indsats i sagen.

Muslingefiskerne er direkte truet 
på deres erhverv, hvis det viser 
sig, at udledningerne indeholder 
giftstoffer, der vil blive optaget i 

skaldyrene i målelige mængder, 
så jeg forventer, at deres interes-
seorganisation gør alt for at sikre, 
at den situation ikke opstår. 

Hvem har egentlig indflydelse på 
afgørelsen?

Mange henvendelser og megen 
lokal debat har haft kommunerne 
som skydeskive, men efter min 
mening har kommunerne ikke ret 
meget indflydelse på denne sag, 
da de ikke er myndighed for hav-
områderne.
Beslutningerne tages i Køben-
havn, og hvis de skal ændres, skal 
det ske i Bruxelles.
Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning 
er Natura 2000 områder, og det 
betyder, at de er beskyttet af nogle 
EU-aftaler, og at der ikke må fore-
tages indgreb, der kan forringe 
disse områders naturtilstand.

Hvad vil vi og hvad gør vi?

Viborg Sportsfiskeforening har 
valgt den strategi, at vi lader Dan-
marks Sportsfiskerforbund tage 
sig af sagen. 
Forbundet er klar til at anke til EU, 
hvis der kommer en tilladelse, der 
viser usikkerhed om, hvorvidt Na-

tura 2000 reglerne vil blive over-
holdt. Det er en sag af en karakter, 
som Viborg Sportsfiskerforening 
ikke har baggrund for at føre.
Forbundet vil ikke indgå i den lø-
bende debat, men vente til der lig-
ger en tilladelse.

Viborg Sportsfiskerforening læg-
ger afgørende vægt på to forhold. 

For det første ønsker vi, at der fast-
sættes en øvre grænse på højest 
22 pro mille for saltholdigheden i 
det vand, der udledes. 
Det svarer til den saltholdighed, 
der i dag er typisk i Lovns Bredning, 
og denne grænse skal overholdes 
konstant - ikke bare i gennemsnit 
eller noget i den retning. 
Overskrides denne grænse, skal 
pumperne stoppe øjeblikkelig. 
Vandrefiskene skal ikke pludselig 
møde vand, der er mere salt end 
det, de kommer fra.

For det andet ønsker vi kontinu-
erte og offentlige målinger på 
udledningen, gerne så de kan af-
læses på enhver computer med 
internetadgang.
Spørgsmålet om giftstoffer i ud-
ledningerne regner vi med, at fi-
skerne og EU holder styr på.

Det kan være, det er for slapt, men 
sådan ser formanden nu på sa-
gen.



Torsdag den 15. marts
Grejauktion 

Dagen hvor du kan få ryddet op i fiskeskabet eller få skaffet dig noget 
billigt grej.
KL. 19.00 i et af de store lokaler på Sdr. Mølle. 
Aflevering af ting til salg og eftersyn fra kl. 18.00.

Fluekast
Vi regner med at arrangere et kastekursus sidst på foråret. 
Datoen er ikke fastlagt endnu.
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Aktivitetsplan 
Efterår 2011/vinter 2012

Dato og tidspunkt for arrangementerne kan blive ændret - check derfor altid på 
hjemmesidens Forum, at arrangementerne afvikles som planlagt.

Lørdag den 17. december
Gydevandring
Vi prøver igen at komme ud og se på havørredernes gydning. Sidste 
år glippede det, da gydningen ikke var begyndt, da turlederen rejste 
på juleferie.
Vi starter fra Sdr. Mølle kl. 9.30 og er hjemme kl. ca 12.30. Ingen 
tilmelding.
Hold øje med hjemmesiden – dette arrangement kan let blive flyttet 
afhængigt af forholdene!

Torsdag den 12. januar 2012
Generalforsamling
Generalforsamling kl. 19.00 på Sønder Mølle, store sal.

En dag i januar 

Med tørflue efter havørred
Thomas Weiergang, som vi kender som flittig skribent i Sportsfiske-
ren, kommer og holder foredrag om tørfluefiskeri efter havørreder. En 
metode som han og en lille klike bruger med succes i Himmerlands 
små åer, men som også bør kunne bruges hos os. 
Mere i Krogens julenummer og på hjemmesiden.
 

5 torsdage i januar-februar
Anderledes fluer

Epoxyfluer og andet skæg.
Brian Egebjerg fra Højslev leder 
et fluebindingskursus, hvor vi skal lære at bruge nye, spændende 
materialer. 
Vi skal binde kysttobiser, der ligner en tobis mere end den ægte vare, 
vi skal binde geddefluer med store, bedrøvede øjne og vi skal binde 
noget, der også kan bruges i åen.
Datoer kommer i Krogens julenummer og på hjemmesiden.

                                   Torsdag den 1. marts
                                               Premiere

Hele den sædvanlige fest med kaffe, morgenbrød, en lille én, kanon-
afskydning osv. 

Vi starter kl. 8,00 og det hele er gratis. Ingen tilmelding.
Derefter kan der fiskes, snakkes eller returneres hjem til lænestolen, 
men mød op og deltag i denne hyggelige tradition.

    Lørdag den 15. oktober
    Kysttur

Kysttur med Steffen som leder. 
Sammen med juniorerne tager vi på kysttur , sandsynligvis til et sted 
ved Limfjorden. 
Nærmere information dukker op på hjemmesiden, når vi nærmer os 
datoen. 
Tilmelding til Steffen på 6178 7768.

Torsdag den 15. december
Juleafslutning

Juleafslutning. Den traditonelle juleafslutning, med  Horst’s berømte, 
sydtyske Glühwein og lune æbleskiver begynder kl. 19.00. 
Arrangementet er gratis og starter kl. 19.00. 
Det plejer at være rigtig hyggeligt, så mød talstærkt op. 
Der er ikke tilmelding.
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Cirka hvert syvende år undersøger 
DTU-Aqua fiskebestanden i alle 
Danmarks vandløb, og i år er turen 
kommet til Skals å.

Formålet er at undersøge yngel-
forholdene for at tage stilling til, 
om der skal foretages udsætnin-
ger eller om der er en tilstrækkelig 
naturlig produktion af yngel.

Undersøgelserne foregår ved at 
der elfiskes i alle betydende tilløb, 
men elfiskeriet foregår ved vad-
ning, så det er kun de små vand-
løb og dermed mest bestanden 
af små fisk, der undersøges, men 
bestanden af små fisk er jo også 
basis for en god opgang af fede 
havørreder et par år senere, så det 
er godt nok.

Fiskebestanden 
i Skals å 
undersøges

Man kommer hele Skals-å-syste-
met igennem, fra de første tilløb 
nord for Randers til Trudskov bæk, 
der løber i åen ved Løgstørvej.

Bestandsanalysen er en stor op-
gave, idet der elfiskes på ca 90 for-
skellige steder. 
Det tager små tre uger, hvor Viborg 
Sportsfiskerforening er ansvarlig 
for at skaffe to medhjælpere pr. 
dag, men det er i år lykkedes uden 
problemer. 

Arbejdet udføres i september, så 
når du læser dette, er vi sikkert i 
fuld gang.

Alle de fangne fisk måles og regi-
streres, før de uskadte lempes til-
bage i bækkene.

Walther Thomsen måler fisk 

Når elfiskeriet er overstået, skal 
DTU i gang med at arbejde med 
tallene og med at skrive en rap-
port, som sikkert er færdig næste 
forår. 

De gamle rapporter med tal for 
tilløbene til alle vore åer er spæn-
dende læsning, og dem kan du 
finde på nettet. 

Gå ind på www.fiskepleje.dk og 
kig under ’udsætningsplaner’.

Morten Carøe fra DTU og forman-
den elfisker i Mønsted å.

Formandens svar

Bestyrelsen har den 9. august holdt møde med Kurt Borup og Paul Hol-
lesen, der repræsenterede Pensionistbanden. 
Det blev et rigtig godt møde, hvor der var enighed om, at pensionist-
arbejdet i foreningen kan blive meget bedre. 

Vi har lige løftet juniorarbejdet fra ingenting til fremragende, og noget 
tilsvarende kan sagtens lade sig gøre for pensionisterne. 
Det kræver blot klare retningslinier og 5-6 frivillige pensionister, der vil 
være med til at løfte opgaven. Og så kræver det, som det tydeligt fremgår 
af nedenstående ’retningslinier’, at der bliver mulighed for alle pensioni-
ster til at deltage i løjerne.
Bestyrelsen efterlyser nogle pensionister, som er villige til at gøre en ind-
sats. 

Ring til formanden og lad os komme i gang.
Jørgen Buch

Kære redaktør.
 
Vi (pensionistbanden), hører ellers ikke til dem der smækker med dørene, 
men det gør vi nu ud fra tesen, at nok er nok.

Vi har i vores midte gamle veltjente lystfiskere, der ikke længere er i stand 
til at gå og fiske ved vore åer, fysikken slår ikke til længere.
Det betyder jo ikke at lysten til det at fiske er gået tabt, nej der fiskes lys-
tigt ved egnens “put and take”hver anden mandag året rundt.
Det betyder heller ikke at lysten til det sociale samvær med sine fiskekam-
merater gennem et helt liv, er bortfaldet, nej tvært imod betyder dette 
samvær forskellen mellem en god og dårlig dag.

Dette samvær synes nu at hænge i en tynd tråd p. gr. a. stædighed og 
manglende empati, idet vores formand stiller sig hindrende i vejen med
udsagnet om at Sønder Mølle kun må bruges af medlemmer, hvilket jo 
kan være ganske rigtig.
Årsagen er, at nogle af pensionisbandens medlemmer, de som ikke 
længere kan gå langs vore åer, synes at udgiften til medlemskabet ikke 
længere  står mål med fornøjelsen, derfor har de et ønske om at blive 
passive medlemmer, men som sådan kan man ikke blive oprettet i denne 
forening, siger vores formand.

Dette betyder at de ikke længere må deltage i mødeaktiviteten og de 
traditioner  pensionistbanden har på Sønder Mølle.
Nu er vi så gået hen og blevet rigtig sure på vores formand, hvad tænker 
manden på, har han rent glemt at de han undsiger, er mangeårige med-
lemmer der igennem et helt liv har lagt timer og sjæl i denne forening, ja 
det er faktisk dem der har etableret faciliteterne ved Sønder Mølle. 
Vi håber han skammer sig !!!
Indrømmet, så er der også bundet stædighed i afgørelsen om at melde 
sig ud af foreningen for de af de gamle medlemmer der har gjort det,
men det skyldes ene og alene skuffelse.
For os der endnu ikke har meldt sig ud, betyder det at vi ikke kan være 
sammen med vore kammerater til almindelig klubaktivitet, og at vi ikke 
længere kan holde traditionerne igang samlet som Pensionistbanden !!

Udkast

Retningslinier for udvikling af pensionistgrupper i VSF

Bestyrelsen ser et stort behov for udvikling af pensionistarbejdet i VSF, 
så foreningen giver de ældre medlemmer et større udbytte af med-
lemskabet, ikke mindst socialt.

Deltagelse
VSF er en demokratisk forening, så det er afgørende, at der er helt lige 
adgang til deltagelse i pensionistarbejdet ligesom til alle andre aktivi-
teter i foreningen.
Det er også afgørende, at adgangen til pensionistarbejdet ikke be-
grænses af adgangskriterier, der kan udelukke nogle og kvalificere an-
dre. Bestyrelsen kan acceptere et alderskriterium, men som udgangs-
punkt ikke andre kriterier.

Organisering
Bestyrelsen har ikke på forhånd nogen opfattelse af, om man mest 
hensigtsmæssigt organiserer pensionistarbejde i én stor gruppe el-
ler i mindre grupper, eventuelt opdelt efter interesser, men der bør 
være en overordnet ledelse af pensionistarbejdet, og denne ledelse 
bør have beslutningsmyndigheden vedrørende medlemmernes del-
tagelse i de enkelte grupper, så vi undgår klikedannelse.

Pensionistledelsen kan eventuelt udgøres af et ’pensionistudvalg’, der 
på samme måde som de bestående vandplejeudvalg og juniorudvalg 
har et enkelt medlem fra bestyrelsen og resten af medlemmerne fra 
interesserede udenfor bestyrelsen. Derved sikres kontakten til besty-
relsen.

Deltagernes forpligtelser
Den lige adgang forhindrer ikke, at der bliver stillet krav til deltagerne 
i pensionistarbejdet, så det ikke blot bliver en række tilbud, man kan 
deltage i efter behag, og at man derved udvander den fællesskabsfø-
lelse og det samarbejde, der bør være arbejdets omdrejningspunkt.
Det kunne for eksempel være krav om kontingent, deltagelsesfrekvens 
eller andet, men det skal være krav, der er ens for alle.

Udbredelse af pensionistarbejdet
Med fri og lige adgang kan pensionistarbejdet fremmes ved ’markeds-
føring’ i Krogen og på hjemmesiden. For at undgå det navnerod, man 
ser i andre foreninger, skal vi undgå at bruge betegnelsen ’seniorer’ for 
pensionister. Seniorer er i VSF personer, der er fyldt 18.

Bestyrelsen

Vi kan forsøge at få stablet et ledig skolerum tilrådighed til dette samvær.
Vi kan vælge at melde os ud af VSF for selv at starte en klub med adgang 
til Sønder Mølle.
Men ville det ikke være nemmest og bedst, at der på en eller anden måde 
findes en løsning inden for rammerne af VSF.
Det håber vi på. Vi håber også at bestyrelsen giver sig til kende i denne 
sag, og ikke mindst er det mit håb, at der blandt de øvrige medlemmer 
er forståelse for problemet, idet det vil blive et punkt til førstkommende 
generalforsamling.
 
På vegne af Pensionistbanden
 
Med sportslig hilsen
Kurt Borup

Debat vedrørende pensionistbanden
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Til Viborg kommune

Hermed følger Viborg Sportsfi-
skerforenings kommentarer ved-
rørende Tange sø´s fremtid. 

Lad os straks understrege, at vi 
ikke har fiskerettigheder ved Gu-
denåen eller ved Tange sø, så vore 
synspunkter afspejler udelukkende 
lystfiskernes interesse i naturbeva-
relse og naturgenopretning. 

Principielt mener vi, at strømmen-
de vande skal have lov til igen at 
flyde frit. 
Opstemningerne bygger på be-
slutninger fra en anden tid, og de 
ville under ingen omstændighe-
der blive tilladt i dag. 
Derfor bør de fjernes igen. 

Fisketrapper har over de seneste 
100 år vist sig at være næsten helt 
virkningsløse, og omløb med en 
mindre del af vandløbenes vand 
har vist sig at fungere næsten lige 
så ringe, så den eneste gangbare 
løsning er en genetablering eller 
en omlægning af vandløbene.

Viborg Sportsfiskerforening forstår 
de mange ønsker om at bevare 
Tange sø og kan i det helt kon-
krete tilfælde acceptere et langt 
omløb. 

Det er dog afgørende, at et omløb 
bliver udformet sådan, at langt 
hovedparten af Gudenåens vand 
føres gennem omløbet, og at der 
ikke på noget sted efterlades stille-
stående vand, som vandrefiskene 
skal passere. 

Det er også væsentligt, at det ved 
den senere, konkrete udførelse af 
projektet sikres, at omløbsstræk-
ningen får vandløbsmæssige kva-
liteter, der svarer til forholdene 
før Tangeværkets etablering, hvor 
strækningen fra Kongensbro til 
Tange var et meget vigtigt gyde 
og opvækstområde for vandrefi-
skene.

Efter vores opfattelse vil den rin-
geste af alle løsninger være etab-
lering af et kort stryg. 

Det vil ikke løse problemerne for 
vandrefiskene, og når der først er 
brugt en masse millioner på et 
kort stryg, er alt håb om at få la-
vet en holdbar løsning udskudt i 
mange, mange år. 
Der er allerede brugt mange år på 
virkningsløse forsøg ved Tange sø, 
så det bør ikke fortsætte. 

I forbindelse med debatten om Tange sø har Viborg Kommune bedt om 
inden den 20. september at få tilkendegivelser fra de forskellige interesserede. 

Viborg Sportsfiskerforening har 
derfor sendt kommunen nedenstående skrivelse

Viborg Sportsfiskerforenings kommentarer 
vedrørende Tange sø´s fremtid

I debatten om Tange sø er der 
fremført mange horrible påstande, 
og vi føler trang til at kommentere 
et par af dem. 

1) Tange sø løber ikke tør for vand, 
hvis Gudenåen føres uden om 
søen. 
Tal fra den oprindelige udredning 
viser klart, at der er et væsentligt 
vandoverskud hele året rundt. 
Dette vandoverskud er sandsynlig-
vis tilstrækkeligt til, at turbinerne 
på Tangeværket - eller en enkelt 
af dem - kan køre demonstrations-
drift som led i museumsvirksom-
heden.

2) Vandkvaliteten i Tange sø vil ikke 
blive forringet, men vil i princippet 
blive forbedret hvis Gudenåen fø-
res udenom. 
Det er en kendsgerning, at de re-
neste søer i Danmark er dem med 

mindst tilførsel af overfladevand.
Lige nu udfører vandremuslin-
gerne et glimrende arbejde med 
at rense vandet, men hvad sker 
der, når bestanden ikke længere 
vokser, og de gamle eksemplarer 
begynder at dø. Sandsynligvis vil 
nettovirkingen blive nul, og vi vil 
komme tilbage til forholdene før 
vandremuslingernes invasion. 

3) Gudenåen holder ikke Tange sø 
fri for sand og mudder. 
Vi hørte på mødet i Bjerringbro, at 
Tange å aflejrer store mængder af 
sand og mudder i Tange sø. 
Samtidig var der mødedeltagere 
der mente, at Gudenåens gen-
nemstrømning af søen var nød-
vendig for at undgå tilsanding. 
Begge dele kan ikke være rigtigt. 

Kendsgerningen er, at alle vandløb 
tilfører søen sand, og vi vurderer, at 
næsten alt tilført sand bundfældes 
og bliver i søen.
Der vil altid og i alle Danmarks 
søer ske en aflejring af plantedele 
på søbunden, så påstanden om, 
at Tange sø bliver til en mose skal 
nok vise sig at holde stik. 

Kom ind & se 
nyhederne fra Guideline
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

Salg af fi skekort

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremølle - Nørremøllevej 109 

8800 Viborg Tlf. 8662 2113 
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Så sker der noget i 
Havørred Limfjorden 
projektet
Havørred Limfjorden projektet har i flere måneder ligget stille, 
hvor vi har forsøgt at få styr på de oplevelser og al den informa-
tion, vi har indhentet på orienteringsmøderne. 
Vi har siden det sidste møde i Lemvig d. 25 marts 2011 arbejdet 
på at få projektet forankret, så vi kan begynde at søge penge til 
projektets opstart. 
Dette arbejde har resulteret i et møde d. 17. august 2011 med 
repræsentanter fra Netværk Limfjorden. 
Netværk Limfjorden er et samarbejde om at udvikle turismen 
i Limfjordslandet, bestående af regioner, kommuner, turistbu-
reauer og virksomheder rundt om Limfjorden. Til de hurtige, så 
betyder et eventuelt samarbejde med Netværket IKKE at miljø-
delen bliver tilsidesat. Der vil selvfølgelig være 100 % fokus på 
både de miljømæssige såvel som de turistmæssige aspekter af 
projektet.

I første omgang handler mødet om at finde ud af om projektet 
kan forankres i Netværket, således vi kan begynde det store ar-
bejde med at søge penge til at starte projektet op. 

God sommer til jer alle!
Havorredlimfjorden.dk | Aalborg | 2011 

Det vil ske om en 15-20.000 år hvis 
der ikke sker noget andet inden. 
Men en afskæring af forsyningen 
med næringsrigt vand fra Gu-
denåen må forventes at forlænge 
denne proces.

Sammenfattende vil vi, med de 
fleste af vore 600 medlemmer i 
ryggen, udtale, at vi var meget til-
fredse med Miljø- og Klimaudval-
gets oprindelige beslutning, og at 
vi håber, sagen vil lande på denne 
måde. Og så vil vi gentage det 
synspunkt fra mødet i Bjerringbro, 
at det ikke koster et par hundrede 
millioner at flytte Gudenåen - det 
koster et par hundrede millioner at 
bevare Tange sø.

Vi vil desuden udtrykke vores til-
fredshed med, at Viborg kommu-
ne nu involverer eksterne eksper-
ter i vurderingen af, hvilken indsats 
der bør gøres ved Tange sø.

Med venlig hilsen

Viborg Sportsfiskerforening
Jørgen Buch
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Vind en fisketur 
til Færøerne 
i vores store
fotokonkurrence...

- og vinder du ikke førstepræmien, 
kan du glæde dig over de 

mange andre attraktive præmier

Du finder alt om konkurrence-
reglerne på næste side

1. Præmien er sponseret
 af Atlantic Airways, Hotel Føroyar 

og Green Gate Incoming og includerer:
1 stk. retur flybillet 

DK- Færøerne t/r i en weekend
1 værelse på Hotel Føroyar inkl. morgenmad, 

i 3 nætter
1 lejebil i 3 dage. 

Præmien har en samlet værdi 
på ca. 5.000 kr.

2. præmien er sponseret af PH-Outdoor: 
Spinnestang og hjul fra Shimano. 
Præmien har en værdi af ca. 3.000 kr.

3. præmien er sponseret af JAFI:
9’ fluestang og fluehjul kl. 7/8 fra Lawson, flueline fra Cortland 
med bagline, forfang og fluer. Præmieværdi af ca. 2.000 kr. 

4. præmien er sponseret af Grejkælderen:
Rapala Titanium Polaroid solbriller, Rapala trøje og 
Scierra Cap til værdi af ca. 1.500 kr.

Juniorpræmier:
Der præmier de 5 bedste juniorfotos.
Rapala woblers X-Rap Jointed FT 13 cm
Rapala Minnow spin RT
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JENS skrev sin første artikel til 
Fisk & Fri i 1988, og har siden 
da publiceret hundredvis af ar-
tikler om outdoor og fiskeri i 11 
sprogområder. 

Udgav sin første bog Moderne 
Medefiskeri i 1989 og har siden 
da publiceret yderligere 10 bø-
ger - samt været redaktør på en 
del bogprojekter. 

Hej ! Jeg er Morten Øland – 
først og fremmest vil jeg gerne 
sige at jeg er glad for at kunne 
bidrage til jeres store fotokon-
kurrence. 
 
Jeg har i mere end 15 år brugt 
urimeligt meget tid på foto og 
film - relateret til lystfiskeriet. 
Mine fisketure har i gennem 
årene været præget at jagten 
på det ”vigtige” fiskebillede. 
Billedet hvor om der kan for-
tælles en god historie - eller 
billedet som kan være med til 
at give nyttig viden, videre til 
andre lystfiskere. 

Morten ØlandJens Bursell
Uddannet biolog, men har si-
den 1999 arbejdet fuldtids som 
redaktør og fotojournalist.

Fiskemæssigt har Jens sine rød-
der i specimenfiskeriet, hvor 
han siden midtfirserne har 
været en af pionererne - både 
når det drejer sig om nye arter, 
metoder og fiskesteder. 
Var den første der rundede 
drømmegrænsen på 18 kilo 
for karpe - i både Danmark og 
Sverige. 

I dag fisker Jens allround efter 
stort set alle arter i fersk- og 
saltvand. Redaktør på Politikens 
Lystfiskerbog. 

I dag er Jens ansv. chefredaktør 
for Fisk & Fri.

Enkelte gange sker det - man 
får taget et fiskebillede, som 
ikke kræver et eneste ord eller 
kommentar. 
Og når en anden lystfisker ser 
det, er vedkommende 100 % 
klar over, at det er essensen i 
lystfiskeriet, som er foreviget.  
Der findes ingen opskrift på det 
perfekte fiskebillede - men jeg 
glæder mig til at se de mange 
kreative bidrag, som i forhå-
bentlig vil bidrage med. 

Morten Øland
Tidligere instruktør i DSF.
Fluefiskeinstruktør
Guide og turleder på fiskede 
destinationer forskellige steder 
i verden.
Foredragsholder 
Artikel forfatter
Udvikler af grej for blandt 
andre SAGE. 
Medvirkende i The Fish & The 
Fly filmene. 
Udbyder af fluefiskekurser, 
www.wicked-flyfishing.com

Konkurrencens dommere

Foreningen er repræsenteret i 
dommerpanelet ved Allan og 
Niels. 
En nærmere præsentation er 
formentlig overflødig, men Al-
lan er medlem af bestyrelsen 
og formand for foreningens ju-
niorudvalg, og Niels er redaktør 
af Krogen.

Allan T. Christensen og Niels Roesgaard

Billedernes motiv og emnevalg
Billederne skal selvfølgelig have noget med vores hobby sportsfiskeriet 
at gøre. 
Konkurrencens tema er fisk og natur, men det skal ikke tages alt for bog-
staveligt og der behøver ikke absolut at være en fisk på billedet. 

At beskrive fiske og naturglæde/længsel/begejstring/stolthed/stemning, 
er  kodeord som vi håber kan inspirere til nogle spændende skud.

Det er et meget bredt tema som skulle give rige muligheder for udfol-
delse, men husk at tænke i anderledes motivvalg og usædvanlige foto 
vinkler.  

Faktuelle informationer
For at deltage i konkurrencen skal du selvfølgelig være medlem af Viborg 
Sportsfiskerforening. Du må indsende alle de billeder du vil, men de må 
ikke tidligere have været offentliggjort.

Alle billeder sendes til 

Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31, e-mail: allan@vsf.dk

Deadline og offentliggørelse
Alle billeder skal være Allan i hænde senest d. 15/3 2012, enten i 
digital form, eller som papirbilleder.

Kun Allan kender derfor navnet på de respektive fotografer således at 
samtlige fotografier i konkurrencen er de øvrige 3 dommere ukendte ved 
bedømmelsen. 

Resultatet af konkurrencen offentligøres i aprilnummeret af Krogen.

Foreningen forbeholder sig retten til frit at kunne benytte alle indsendte 
billeder uden yderligere tilladelse

 

welCome    the 
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2
– a small nation, yet a great place!

Don’t worry 
– we know 
where to go!

Choose Green Gate Incoming 
as your tour operator 
and you are in safe hands
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 Green Gate Incoming 
as your tour operator 

 in safe hands

ADDITIONAL SERVICES…

  Accommodation
B&B / Summerhouses / Hotels

guesthouses / youthhostels

  Car rental

  Transport (fl ight & ferry)

  Conferences/Meetings/Incentives

  Exhibitions/Events

  Tailormade programmes

  Theme tours

  Cruise services

  Domestic transport

  Guide services

EXPERIENCE WITH US…

  Daily Excursions 
Bus tours/Boat tours/City walks

  Fishing

  Bird watching

  Cultural events

  Horse riding

  Diving

  Personal tours

  Helicopter cruise

  Home visits

your tour operator in the Faroe Islands
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Green Gate Incoming  |  J. Broncksgøta 35  |  FO-100 Tórshavn  |  Faroe Islands

   TEL +298 350 520  |  FAX +298 350 521  |  INFO@GREENGATE.FO
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isolated TOGETHER

Rejs i perioden den 3. marts til den 19. juni 2011. Dette er en særpris med et begrænset 
antal pladser. Højere priser kan forekomme, når de billigste billettyper er udsolgt.

TOGETHER by

tel 3250 4700

2.995,- PARpris: Fra kun 2.995 kr. pr. pers. inkl.  

fly og 3 nætter på hotel Gjáargarður

Kun dig og mig. Med de bedste betingelser for at 
være sammen. Tag en smuttur til Færøerne og lad 
det hele handle om jer to i romantiske og smukke 
omgivelser. Lad det idylliske Færøerne danne gro- 
bund for de ægte følelser, og nyd naturen, stilheden 
og hinanden i det rolige Gjogv. Så fjernt fra alting, 
men alligevel så tæt på. 

atlantic.fo

76077 isolated together b90x h260.indd   1 31/03/11   16.04

3.195,- PARpris: Fra DKK. 3.195,- per person, 
gældende fra 01. oktober 2011 inkl.
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Onsdag aften var 15 friske junior-
fiskere klar til at tage på fiskeri på 
Viborgsøerne. 

Men præcis da vi skulle i gang, 
begyndte det at regne. Det er da 
også helt urimeligt, når det nu 
næsten ikke har regnet siden no-
vember måned sidste år, mente 
juniorleder Jakob Madsen. 

Men fiskerne lod sig ikke kyse, og 
af sted gik det i fem både, som 
venligst var udlånt af forskellige og 
under kyndig vejledning af voksne 
fra Viborg Fiskeriforening og fra Vi-
borg Sportsfiskerforening. 

En flok glade juniorfiskere

Rundt omkring Viborg har kom-
munen i de senere år anlagt en 
lang række overløbsbassiner, der 
har til formål at opsamle regn-
vand, når der kommer voldsomme 
regnskyl. 

Vandet bliver så langsomt ledt til 
forskellige vandløb, men i et tem-
po, så der ikke sker oversvømmel-
ser eller andre skader. 
Disse overløbsbassiner er blevet 
små oaser i naturen, lidt som de

Guldfisk

gamle dages gadekær var det i 
landsbyerne.

I nogle af disse damme har op-
findsomme sjæle udsat fisk, og 
selv om det er strengt forbudt, er 
der i en af dammene nu en masse 
guldfisk.
Man må ikke udsætte fisk, der ikke 
er naturligt hjemmehørende i den 
danske natur, men guldfiskene er 
nok ikke kommet af sig selv.

Da dammen er helt ny, har der ikke 
været konkurrence fra andre fiske-
arter, og derfor har guldfiskene 
klaret sig fremragende, så dam-
men nu er ’fuld’ af dem.

Et af sidste sæsons store hits i den 
nystartede juniorafdeling var fi-
skeriet efter guldfisk, og det skulle 
også prøves i år, så onsdag den 27. 
april stillede ca 20 friske juniorer 
og en del forældre op ved Guldfi-
skesøen. 

Juniorlederne havde forfodret 
med majs, og det viste sig hurtigt, 
at guldfiskene var meget samar-
bejdsvillige. 
Uanset om man fiskede med majs 
eller regnorm, bed guldfiskene vil-
ligt, og vi fik vel omring 150 styk-
ker på land. 

Nogle blev genudsat, andre trans-
porteret hjem til egne eller nabo-
ernes havedamme.

Af og til gik en stime guldfisk til an-
greb på flåddene. Særlig de store 
røde eller gule flåd havde guldfi-
skenes interesse, men om de var 
sure på flåddene eller de var forel-
skede i dem, fandt vi aldrig ud af. 

Et par juniorer havde medbragt 
fluegrej og forsøgte at overliste en 
guldfisk med flue, men det virkede 
ikke.
Foruden en masse guldfisk blev 
der fanget et par skaller, og det 
kan tyde på, at guldfiskenes stor-
hedstid er ved at være forbi. 
Der er ingen tvivl om, at skaller kla-
rer sig bedre end guldfisk i natu-
ren, så mon ikke guldfiskene bliver 
udkonkurreret af skallerne inden 
så længe ?. 
Et er i hvert tilfælde sikkert – hvis 
der kommer rovfisk i søen, så bli-
ver guldfiskene ædt først, da de 
ikke har let ved at gemme sig. 

Juniorerne var enige om, at turen 
igen havde været en stor succes. 
De mindre erfarne fik fisk på kro-
gen - de gamle rotter holdt lege-
stue og morede sig glimrende.

Juniorfiskerne på søen
De to foreninger arbejder sammen 
om juniorafdelingen, så de unge 
fiskere kan lære om fiskeri både i å, 
sø og på kysten.

Det blev en våd aften, og da fi-
skeriet sluttede, var alle gennem-
blødte, men der var fanget fisk, så 
humøret var højt. 

Juniorerne lægger fra land

To gedder kom op i bådene, to 
smutte lige før de kunne tages 
med nettet, og nogle sandarter 
nappede bare i skallerne men 
spyttede dem ud igen. 

Mathias Jensen med en fin gedde
           Juniorerne lægger fra land

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 86613048

mail: grejkaelderen@hotmail.dk
www.grejkælderen.dk

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Oktoberudsalg
5 stk spinnere
alle mærker   
6 stk blink
Hansen, Mørresilda, 
Abu m. fl.
Alle vadejakker i 
butikken. 
Før op til kr 1799,-

100,-
100,-
444,-

Stor væg med Rapala woblere. 
Mange specielle modeller lavet i få 
eks. Før op til kr 148,- pr. stk

NU 2 stk  KUN 100,-
Masser af nedsatte stænger og hjul

Mandag til fredag kl. 1000 - 1700

Lørdag kl. 1000 -1300

Åbningstider
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Morgenfiskeriet aflyst

Vækkeuret ringede kl. 5.00. Jeg 
slukkede det igen, og vendte mig 
om på den anden side. 
Morgenfiskeriet var aflyst, dynen 
var varm, og jeg var træt.

Det var kun en dag siden, jeg 
havde taget en ordentlig tur i 
Simested å for at se om der var én 
af de gode til mig. 
Jeg krogede ca. 116 grødebuske 
og en mindre havørred på knap 
45 cm. 

Jeg genudsatte både havørred og 
grødebuske, men fik til gengæld 
en øm ryg og en våd ostemad 
med hjem. 
Den våde ostemad kunne jeg tak-
ke en sur tyr for. 
Jeg er ikke særlig vild med tyre, 
men når de graver i jorden med 

forbenene, savler voldsomt og 
brøler længselsfuldt efter køer på 
den anden side af åen, så er jeg 
decideret utryg ved dem. 

Så i stedet for at konfrontere ty-
ren, gik jeg over åen og fortsatte 
fiskeriet på modsat bred. 
Ostemaden var 10 cm. under 
vandlinjen i en åben lomme da 
jeg gik over åen, så den var ikke så 
spændende, da jeg fandt den. 
Jeg levnede…..
Men, den lange tur sad i kroppen 
og det var nok derfor at dynen lå 
lidt tungt den morgen.

En lille fisketur på 
programmet

Jeg kom op lidt i otte, og mens jeg 
fik en kop god stærk morgenkaffe 
lagde jeg plan for hvad feriedagen 
skulle bruges til. Jeg skulle bygge 

om, og hænge hylder op, men 
først skulle jeg have købt nogle 
skruer. På vejen til byggemarkedet 
kunne jeg da lige fiske en times 
tid, når jeg nu alligevel skulle over 
åen. 
Fiskegrejet lå jo alligevel i bilen. 
Jeg listede altså af sted mod 
byggemarkedet med en enkelt 
mellemstation undervejs.

Den nye line

Da jeg skulle starte fiskeriet kom 
jeg i tanke om spolen med min 
nye fiskeline. 
Jeg er ret konservativ med mit 
fiskegrej. Jeg laver ikke ret gerne 
om på noget, der fungerer, men da 
jeg ikke kunne få min sædvanlige 
fiskeline, måtte jeg ud i noget nyt. 
Daniel fra PH-Grej lovede, at den 
Sufix line, han havde, var mindst 
lige så god som den gamle. 

Jeg tog chancen, men havde ikke 
fået spolen med den nye line på 
endnu. Men nu skulle den prøves 
og spolen blev skiftet og den nye 
line trukket gennem øjerne på 
fiskestangen og spinneren blev 
bundet på. Knuden blev tjekket 
flere gange. 
Man ved jo aldrig med nyt grej! 

Langs åen

Jeg havde besluttet at gå et stykke 
ned ad åen og så fiske opstrøms, og 
jeg begav mig således nedstrøms

Det er svært at gå langs en å uden 
at fiske i den, og da jeg et stykke 
ned kom forbi et af de gode sving, 
kunne jeg ikke lade være med at 
tage et enkelt kast. Spinneren 
blev svirpet opstrøms og snurrede 
snart lystigt i det mørke åvand. 

Da spinneren blev stoppet nåede 
jeg lige at tænke, at det nok var 
grødebusk nummer 117 på de 
sidste to fisketure, men et par 
tunge rusk i stangen fortalte en 
anden historie.

Havørred med masser 
af kræfter

Fuldstændig overrumplende hav-
de en pæn havørred taget spinne-
ren i turens første kast og en god 
fight var i gang. 

Det var uden tvivl en god fisk. 
Det var i hvert fald en fisk der 
kunne mærkes helt ned i korken 
på fiskstangen. 
Fisken havde hugget i et sving, og 
både i indgangen og udgangen af 
svinget var der store grødebuske, 
så det var med at holde fisken i det 
frie vand i selve svinget. 

Fisken gik dybt, men havde 
åbenbart også lyst til at se tingene 
lidt fra oven, så tre gange sprang 
den helt fri af vandet. For fuld kraft 
stod den ud af vandet og landede 
med et kæmpe plask. 
Jeg var meget bekymret for 
min nye line. Kunne den nu stå 
for presset? Og spinneren som 
sad noget yderligt, kunne den 
blive siddende på trods af de 
voldsomme spring?
Fisken lavede nogle kraftige 
udfald, og jeg måtte styre den ved 
at justere løbende på bremsen. 
For stram bremse ville betyde at 
fisken sprang ud af vandet igen, 
og fik jeg stillet den for løst, var 
sandsynligheden for at den gik i 
grøden ubehagelig stor.

Da fisken var ved at være klar til 
at blive nettet kom den næste 
udfordring. 

Jeg stod i et sving hvor der var 
meget sumpet og det var svært 
at komme helt ud til fisken. 
Desuden var der høje siv som 
besværliggjorde landingen. 
Jeg fik knækket nogle siv, så 
der blev en hul ud til åen, og fik 
bevæget mig ud på gyngende 
grund hvor skridtstøvler ville være 
kommet til kort. Jeg stod i vand til 
knæene, og kunne ikke flytte mig 
hvis fisken skulle finde på at lave 
nye narrestreger. 
Jeg fik fat i nettet og trak den 
trætte fisk ind på helt kort line. 
To af de tre kroge sad fri - én krog 
sad i overkæben på fisken. Hvis 
jeg ikke var forsigtig, kunne jeg 
let ende med at have én krog i 
netrammen og to kroge fri 
- og ingen fisk. 
Jeg listede nettet om bagved 
fisken, og listede den baglæns 
ned i den dybe netpose. 
Yes, lystfiskeren vandt fighten og 
den nye line holdt!

Set i bakspejlet var det en fantastisk 
fight med drama og luftakrobatik, 
men da jeg fightede fisken ville jeg 
ærlig talt have foretrukket, at den 
havde opført sig lidt mere roligt.

Fisk på land

Da fisken lå på åbrinken kunne jeg 
se, hvorfor den havde givet sådan 
en tung fight. 
En utrolig kompakt fisk med 
masser af muskler. 
80 cm. og 6,5 kg vidner om en sær-
deles velproportioneret havørred. 

Jeg kiggede på uret. 
Der var gået godt 15 minutter 
siden jeg var kørt ud af indkørslen. 
Og nu sad jeg ved åen med en 
kanonkugle af en blankfisk. 

For to dage siden havde jeg fisket 
intenst i mindst 5 timer og stort 
set kun fået grøde ud af mine 
anstrengelser. 
Og det er jo lige præcis det fa-
scinerende ved havørredfiskeri. 
Selvom lystfiskeren har besluttet, 
at nu er det fiskevejr, så er det ikke 
sikkert havørreden er enig, og så 
sker der bare ingenting.
Omvendt, så kan den gode fisk 
hugge, når man mindst venter 
det..

Vi ses derude…

Havørred 
i første kast
Af Peter B. Sørensen
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Jeg fandt en bog på hylderne 
nede på Søndermølle med oven-
nævnte titel. 
Der var flere tegninger, som jeg 
syntes ramte mig selv ret godt. 

Derfor får i denne lille opbygge-
lige historie, der fortæller, at lyst-
fiskeri kan være meget andet end 
at rekreere sig selv, blive et med 
naturen og alle de andre ting, 
som lystfiskere ynder at foregive.

Min datters kæreste, Simon, vil 
gerne fiske lidt, derfor laver vi af og 
til en tur sammen, når han kan få 
tid i det stramme program, unge 
mennesker kører efter. 

Fiske og fiske er vel meget sagt: 
Mens jeg har en nærmest viden-
skabelig tilgang til fiskeriet med 
et enormt præstationsbehov, så 
alle kan se hvilken farlig karl jeg 
er, så bader Simon en orm eller en 
klat powerbait, mens han indtager 
en øl eller to, efterfulgt af en bid 
mad. 
Jeg husker ikke han nogensinde, 
til denne skæbnesvangre dag, 
havde fanget noget, og han virker 
også helt ligeglad. 
Det narrer nu ikke mig, for han er 
et konkurrencemenneske, der blot 
venter på at snuppe en fisk en dag, 
hvor jeg ikke får noget. 
Det skal ikke komme til at ske, det 
er jeg fast besluttet på.

Velankommen til fiskesøen sørger 
jeg selvfølgelig for at være først i 
vandet med agnen 

Det helt enorme og urimelige 
Karlssonske held slår straks igen-
nem. 
Første kast bringer en ørred på 
land, jeg har kroget en stump 
snøre med bly på, der hang ud af 
munden på den. 
Det tegner til en god dag! 

Man fornemmer en svag irritation 
hos Simon, og som det storsin-

dede menneske jeg jo er, beslutter 
jeg mig for at jeg må gøre noget 
for at Simon endelig skal få en fisk. 
Det er svært for helst vil jeg jo bare 
hovere.

Den næste times tid sker der intet. 
Simon har en prop liggende, ind-
tager flydende og fast føde, mens 
han iagttager mit hektiske (og for-
gæves) fiskeri. 

Han bliver mere og mere veltilpas, 
hvilket får mig til at rigge helt om 
til en metode jeg ikke har haft held 
med før. 

Ud i midten ryger en kasteprop 
med et hemmeligt lokkemiddel 
for enden. 
Stangen bliver lagt, for jeg synes 
trods alt at jeg bør hjælpe Simon 

Den 
fuldkomne 

fusker

med at få flyttet hans prop væk fra 
det sted, hvor jeg med garanti ved 
der aldrig kommer bid.

Så sker det! 
Ud af øjenkrogen ser jeg min 
egen stang bevæge sig ud mod 
vandkanten. Instinktivt smider jeg, 
hvad jeg har i hænderne, springer 
som en mortergranat for at redde 
mit grej.  
Et ”Giantleap” ud i vandet. 
Kan lige præcis ikke nå. 
Endnu et skridt og jeg får fat i 
håndtaget. 

Til gengæld får min støvle ikke 
bundkontakt. Der var sgu dybt! 
En forlæns saltomortale bringer 
mig helt under vand med støvler-
ne øverst. Det lykkes mig at få op 
og ned til at blive op og ned igen. 
Jeg mærker at fisken stadig er der. 
På land ser jeg Simons forskræk-
kede udtryk: ”Hvad skal jeg gøre? 
Hvad skal jeg gøre?” -  
”Ja så tag da stangen” spytter jeg 
for mit tøj og lunger har optaget 
en stor del af søens vand.

På land må jeg afføre mig en uri-
melig stor del af tøjet. Mobiltelefo-
nen er garanteret vandsikret: 
Det vil sige, at det vand, der er 
kommet ind i den, aldrig kommer 
ud igen. 

Da Simon nu kan se, at jeg ikke er 
druknet (helt), er der ikke noget, 
der holder ham tilbage! 
Han nærmest ruller sig på jorden 
af latter. Jeg indser, at et hvert håb, 
om at holde denne lille hændelse 
hemmeligt, er ude! 

Efterhånden bliver han i stand til 
at fighte og lande min fisk. ”Godt 
klaret Simon” klaprer mine tænder, 
”Nu skal jeg nok tage over igen”. 
”Hvad mener du, det er da mig, der 
har fanget den. 
Nu står der 1 - 1 i dag” 
Triumferende lægger han beslag 
på min fisk. Utak er verdens løn!

Illustrationerne er venligst inspire-
ret af ovennævnte bog, skrevet af 
en englænder ved navn Thelwell.

Vi ses derude

Finn Karlsson



2120

Hermed foto af en smuk havørred fra Skals Å.
Anslået vægt 2 kg (Formandens skøn). (Jeg tror, jeg vil købe mig en vægt).
Fangstdato: 19.7.2011, lidt før middag. Meps 4, kobber.
Det skulle have været en fisketur af noget længere varighed. Men efter en 
halv times fiskeri blev en ørred så irriteret på min spinner, at den angreb 
med ovennævnte resultat.
Det afkortede den dags fisketur, idet jeg ikke kunne lide en frisk ørred skul-
le opholde sig i et varmt bagagerum en hel dag uden kølemulighed. 
Obduktionen viste intet maveindhold, så det var temperamentet, der blev 
dens endeligt. Det kunne man måske lære noget af.
Morale: Tag en køletaske med elementer med på turen. Det kunne jo være, 
at 
det lige var dagen, hvor ørrederne var aggressive.

John Munch Pedersen

Steffen Bruhn med en fisk fra Simested å på knap 3 kg

Fisk & 
Fangere

Fisk & 
Fangere

Fisk & 
Fangere

2 kg´s fisk fra Skals å

Winkler med en tidlig pragtfiskfra Skals å på 5,9 kg. 

Jens Drengsgaard har fået et par flotte blanke fisk i 
Jordbro å på hhv. 70 cm 4530 g og 47 cm og 1270 gr.

Kenneth Elkjær med  en havørred på 7,3 kg fra Simested å

Jes Kunnerup skyller en nyfanget havørred på 2,4 kg



2322

Fisk & 
Fangere

Min hårdeste fight til dato! Fedt!  En superflot hanfisk, som jeg fik målt til 81 cm. og 6,6 kg.

Formanden med en queenfish

John Munch med en ørred på 1,7 kg 
fra Fiskbæk å

Peter Bilgrav med en herlig blank 
laksedame i super kondition fra 
Skjern å 83 cm og 5,9 kg.

En tidlig blankfisk fra Skals å

Jes Kunnerup har fanget en flot 
fisk på 3,4 kg i Skals å

Fisk & 
Fangere

Et par smukke fisk fra Simested å

Steffen Bruhn med en blank skøn-
hed fra Simested å på 5,3 kg
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H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

TINGHØJVEJ 54 • RØDDING • 8830 TJELE
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• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde
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H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

TINGHØJVEJ 54 • RØDDING • 8830 TJELE
TLF. 86 651114 - 40 32 5514 - FAX 86 651124

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse
• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

Scanbirk
Møbelfabrik A/S
Herredsvejen 40
Skringstrup - 8832 Skals

Erhvervsvej 4 9632 Møldrup Tlf.: 86691300
Hadsundvej 3 9500 Hobro Tlf.: 98525800

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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Åbningstider:
MAND.-TIRSD.-ONSD.-TORSD.: Kl. 12.00-22.00
FREDAG: Kl. 12.00-01.00
LØRDAG: Kl. 11.00-01.00
SØNDAG: Kl. 11.00-22.00

Fyraftensøl HVER FREDAG kl. 15.00-18.00: Kr. 15,-
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Vi har nu fået tilladelse til at re-
staurere Gørupbæk, og Fiskbæk 
møllebæk. 

Derudover har vi indsendt et 
projekt vedrørende Jordbromølles 
hovedløb. 

I Skravad Møllebæk, her har vi lavet 
2 fine gydebanker og der bliver 
også lagt godt med skjulesten 
ud på strækningen, så det bliver 
rigtigt godt.
På grund af den ny bestandsana-
lyse i Skalså, bliver der ikke sat yn-
gel ud i år.
Af den yngel der skulle have været 
udsat, må vi dog udsætte den 

normale portion ½ års fisk, plus 
25% af de der ikke kom ud. 

Bestandsanalysen løber i perioden 
fra d. 29 aug. til 16 sep. og vi er 
selvfølgelig spændte på om der 
bliver ændret væsentligt i udsæt-
ningsplanen for de næste 5 år.

Ved du hvor der er et stykke 
vandløb der lige råber på at blive 
restaureret, er du mere end vel-
kommen til at tage fat i en af 
os i VPU, jo flere steder vi kan få 
etableret nogle gode gydebanker, 
jo flere fisk får vi i årene fremover.

Mvh. Mikael Klokkerholm

NYT FRA 
VANDPLEJEUDVALGET

Lette at vænne sig til - svære at undvære
Rodenstock flerstyrkeglas

Med Impression® fra Rodenstock får du brilleglas, 
som er skræddersyet til dit synsbehov. Ny teknologi  
gør, at dit synsfelt bliver maksimeret, og du får en  
enestående synsoplevelse.
Ring og aftal tid hos vores specialister

  
Sct. Mathias Gade 15
8800 Viborg
tlf.: 86 61 40 00

Nørregade 12
8850 Bjerringbro
tlf.: 86 68 42 00

Maksimale synsfelter  
og højeste komfort

Igen i år blev der gennemført ”Kend din å ture” .
Ved Jordbro Å mødte der 9 meget interesserede mennesker op. 
De blev vist rundt til de forskellige parkeringspladser og fik nogle gode 
fif til gode fiskesteder. 
Efter rundvisningen og i løbet af den almindelige snak, blev der sagt:” du 
kommer ikke længere til  at gå alene her” 

Jordbro Å er dog stadig ikke overrendt på trods af mange gode fisk. 
Grøden er groet rigtig godt her midt på sommeren. Der er forskellige me-
ninger om hvorvidt der er flere fisk eller færre fisk i åen - men mon ikke 
det beror på den enkeltes fiskeheld. 
På trods af sommerens store mængder regn er der stadig fornuftig ad-
gang til åen. Der er fast langs brinkerne - dog er skridtstøvler fornuftig 
påklædning. 
Grødeskæring er ovre for denne gang. Den blev udført nænsomt og med 
respekt for åens forløb. 
Det forlyder at vi har fået lov at lægge gydegrus på udvalgte steder i åen. 
Det bliver interessant at følge. 

Efterlysning: 
I juli havde jeg en gevaldig stor fisk på krogen - kampen bølgede længe 
frem og tilbage. 
Fangstnettet var klar og jeg var ligeså klar….. 
Så gik den i sivene med et ordentligt plask - og linen sprang. 
Så hvis nogen fanger en meget stor fisk med en mepps 3 i siden af gabet 
- ja så er det altså min. 
Ja, skidt behold bare fisken og spinneren - men send lige vægt og læng-
de til mig. 

Jens Drengsgaard

NYT FRA 
  JORDBRO Å



friske, mange af dem er levende, 
da fiskerne har vand i køletaskerne 
og bruger små batteridrevne 
iltapparater, som vi også bruger i 
agn-spanden.
Der skal også slappes af.
Havture er naturligvis altid spæn-
dende, men jeg er aldrig i Qatar 
uden at tage en morgentur til Al 
Wahra, som er en lille kystby med 
en 3-400 meter lang mole. 
Der er et masser af liv på havnen, 
hvor mange lokale fiskerbåde 
holder til. 

Besætningen udgøres af folk 
fra Bangladesh og Sri Lanka, og 
fiskeriet udføres med store bure, 
hvor man bruger gammelt brød 
som lokkemad.
Der er altid en del lystfiskere på 
molen, så meget tid går med at 
forsøge at tale med dem. Det er 
ikke altid lige nemt, men viljen 
mangler ikke. 
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Først på sommeren var vi igen 
en tur til Qatar i Mellemøsten, 
hvor vores datter og svigersøn 
arbejder.
Lad mig sige det med det samme 
- der er hæslig varmt på de kanter, 
hvis man ikke lige kommer om 
vinteren. 
Hele sommeren er der køling 
på swimmingpoolen for at man 
overhovedet kan holde ud at være 
i den, og hvis man hjemme i huset 
vil have lidt ’koldt’ vand, skal man 
åbne for den varme hane. 
Det ’kolde’ vand kommer fra en tank 
på taget og er 40-45 grader varmt, 
mens det ’varme’ vand kommer fra 
en varmvandsbeholder, der står 
inde i det airconditionerede hus 
og er 25-30 grader varmt.

Hvis vandet i bruseren er for varmt, 
skal man altså åbne mere for den 
varme hane!
Men om vinteren er det dejligt at 
komme ned til temperaturer på 
ca. 25 grader, en lun pool og stort 
set evig sol.

Det var altså ikke oplagt fiskevejr, 
da vi var på besøg, men man kan 
da altid træne kastearmen lidt, og 
en tidlig morgen, meget tidligt, 
stod vi til søs med det gode skib 
Martha, som nogle 
Mærskmedarbejdere ejer i fælles-
skab. 
Det er en god stor jolle med dam 
og to 115 HK Yamaha motorer.
Ikke noget særligt på de kanter, 
hvor benzin koster ca. 1 kr pr liter. 
Temperaturen var ca 35 grader, så 
det var meget behageligt.

Kystvagten skal have besked.
I Mellemøsten sejler man ikke bare 
ud på havet – myndighederne 
vil have styr på, hvem der er i 
farvandet, og derfor starter enhver 
tur med, at man sejler ud til en 
stor pram, som Coast Guard har 
liggende fast udenfor havnen.

Her oplyster man med råben og 
fagter navn og nummer på båden, 
navn på den, der som har båden 
indregistreret, telefonnummer, 
hvor man skal hen, og hvornår 
man kommer retur.
Efter endt sejltur melder man retur 
til Coast Guard.
Nu er det hele ikke bare bureaukrati 
og chikane. 
En af medejerne af Martha var 
sidste år komme ud i virkelig hårdt 
vejr, og da ringede Coast Guard 
ham op og spurgte, om de havde 
problemer eller de var ok.

En heftig start.
Inden vi rigtig var ude af havnen, 
spottede vi en flok terner, der 
styrtdykkede et stykke fra os.
Vi drønede nærmere og så, at 
overfladen konstant blev brudt at 
en stime pænt store fisk, der med 
høj hastighed jagtede hen over 

En historie 
fra de varme 

lande
Jørgen Buch

bugten. Standardudstyret i båden 
er Rappala Magnum woblere til at 
slæbe med, men jeg havde rigget 
kyststangen til med en blank 
Møresild, min absolutte favorit 
til mange ting, og efter to kast 
i udkanten af stimen kunne jeg 
konstatere, at nu sad den der!.

Det var en virkelig livlig sag, fisken 
var snart i overfladen, snart ved 
bunden på 12 meter vand, og den 
kunne både springe og tage gode 
udløb, men efter lidt tid blev fisken 
lidt mere rolig, og Kim kunne nette 
min første queenfish i det meget 
lille fangstnet. 
Den vejede 2,3 kg og for at give 
en ide om dens fighteregenskaber 
i det varme vand kan man sam-
menligne med en makrel - med 
samme vægt!

En overraskende afslutning.
Vi trollede rundt med woblerne 
et godt stykke tid, uden at der 
skete noget som helst, men på 
et tidspunkt så vi igen ternerne i 
aktion og fandt endnu en stime 
fisk, der brød overfladen. 
Igen kom Møresilden på arbejde, 
og Kim kunne efter en heftig kamp 
lande endnu en queen af samme 
størrelse som den første.

Jesper havde på en tidligere tur 
på vandscooter set en masse fisk 
længer inde ved land, og de skulle 
prøves på vej hjem. 

Kim riggede til med et makrel-
forfang, og det var knap i vandet, 
før han bekendtgjorde, at ’den er 
godt nok stor’. 

Da makrelforfanget et øjeblik efter 
kom op, kunne vi se, at den ikke 

var særlig stor, men der var mange 
- der var fem små queenfish på 
krogene, og de kæmpede som 
besatte. 
Lidt senere var der en, der igen 
føltes stor, men det var ikke 
noget særligt, bortset fra at en 
af queenfishene kom op uden 
hale, men til sidst kom synderen 
med op – det var en mellemstor 
barracuda, der havde forsøgt at 
snuppe vores fangst.

Hjem i varmen
Med 230 heste på bagsmækken 
tog hjemturen ikke lang tid, og på 
vej i havn passerede vi det lokale 

fiskemarked, hvor fiskernestår  
foran glitrende 15-20 etagers 
højhuse af glas og stål og sælger 
deres fangst fra almindelige køle-
tasker, som vi bruger til skovtur. 
Men trods temperaturer på om-
kring 40 grader er fiskene helt 

Det gode skib Martha

Coast Guard

Min første queenfish er landet

Jeg har aldrig set en større fisk 
fanget fra molen, men med let grej 
er det en smal sag at fange 20-30 
småfisk af forskellig art, og der er 
altid en lokal, der heller end gerne 
vil have dem til aftensmaden. 

Sidst jeg var der, afleverede jeg 
min fangst til en lille Srilankaner, 
som blev kistegald for en kvart 
pose fisk, men da jeg også 
forærede ham den flue jeg havde 
brugt – en guldhovednymfe fisket 
bag et stort blyhagl - fik han et 
chok og udbrød med forbavselse 
”no fooooood”.

Sådan smiler en barracuda

Små queenfish på stribe

Fisketorvet i Doha

En molefisker fra Al Wahra
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Når dette skrives i begyndelsen af 
august er der udsigt til at Sime-
sted i år fisker noget af det bedste 
i mange år. 
Når I læser i KROGEN en gang i 
september, vil i kunne se, om det 
holder. 
Uanset hvad så har juli måned væ-
ret helt i top. 
Kenneth Elkærs ørred på 7,3 er i 
skrivende stund den største. 
Fisk og fanger indtager forsiden af 
fiskeavisens augustnummer, hvil-
ken ære. 
Inde i bladet berettes derudover 
om Steffen Bruhns fangst af en ør-
red på 5,3 kg. 
Kenneth og Steffen har siden ta-
get ørreder på henholdsvis 3,8 kg 
og 2,6 kg. 

Problemer med 
”fangstrapporten”
Jeg satser på at KROGEN kan brin-
ge billeder af og beretninger om 
disse fisk og mange flere, som jeg 
har hørt om. 

Vægtangivelserne er efter min hu-
kommelse, og den er lidt flosset 
- jeg havde regnet med at kunne 
støtte mig til vores fangstrapport 
på hjemmesiden, men den er altså 
gået død. 
Der arbejdes ihærdigt på at finde 
fejlen, der må være noget dybtlig-
gende, da alle de foreninger, der 
bruger samme program har sam-
me problem. 

Jeg kan kun opfordre til at sende f
oto og fangstberetning til vores 
redaktør, så vi får syn for sagen i 
KROGEN.

Tsunamibølger og 
torpedoangreb
Den skarpe læser har nok opda-
get, at jeg ikke fortæller om egne 
fangster. 
Jeg har ikke fået del i fiskeeventy-
ret i Simested Å. 
Det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg 
ikke kan fange noget, klart, klart, 
men kun fordi jeg holdt ferie med 
hustruen 3 uger i træk. 
Da jeg var hjemme igen, for jeg til 
åen, og der var fisk! De var nu mu-
ligvis blevet trænet af VSFs dyg-
tige lystfiskere, for de ville i hvert 
fald ikke tale med mig. 
Men de var der! 
Flere af de kæmpestore! 
Flere gange troede jeg at være 
vidne til en tsunamibølge eller et 
torpedoangreb.  Det er saftsuse-
mig noget, der kan tage vejret fra 
en og afstedkomme en feber, der 
kun kan kureres ved at komme til 
åen igen og igen og igen. 
Jeg havde visuel kontakt til en fisk 
på samme plads som jeg i 2001 
fangede en havørred på næsten 
10 kg. Den nye var i samme klasse! 
Jeg fik den ikke!

Fisk overalt i åen
Det har været glædeligt med så 
mange store fisk fordelt på hele 
vores Simested vand. 

Oftest har det kun kunne opleves 
et enkelt eller to steder, og mange 
år synes det som om ørreden er 
gået direkte op på det allerøverste 
stræk. 
Det er der nok et par gode forkla-
ringer på: Året startede ellers som 
sidste år. Efter den laaange vinter 
varede det længe, inden der kom 
gang i grøden, og også i år var der 
næsten ingen opgang før juli. 
Herefter er der to væsentlige for-
skelle på sidste år og i år: 
Grødeskæringen har i år været 
forbilledlig - klippet nænsomt og 
i skiftende strømrender. 
Det efterlod masser af gemmeste-
der til fisken. 
Augustklipningen er jeg spændt 
på, for sidste år var denne en total 
glatbarbering af åen. En skandale, 
som kommunen har lovet ikke skal 
gentage sig. 
Håber de har ret. 
I så fald skal vi nok sørge for, at grø-
deskærerne skal få så meget ros, at 
de bliver helt forlegne ved det.

Rekordvåd sommer
Derudover har det været en usæd-
vanlig våd sommer. 

NYT FRA 
SIMESTED Å

Det er min erfaring, at det betyder 
en del for opgangen af havørre-
der. Jeg tror simpelthen de ophol-
der sig mindre tid i de garnfyldte 
fjorde.

De store vandmasser tolder kraf-
tigt på vores broer langs åen og 
især på markeringerne af, hvor de 
ligger. 
Vi har bestilt nye markeringsstol-
per, som vil blive forsynet med 
refleksbånd. Men den høje vand-
stand udsætter arbejdet lidt - det 
er trods alt noget, der skal gøres i 
vores kostbare fritid.

Når I læser dette, har jeg selvfølge-
lig landet en enkelt eller to Sime-
stedhavørreder, og det har i selv-
følgelig også! 
Det gælder bare om at komme af 
sted. 
Skulle fangsten udeblive, så får i 
med garanti oplevelser og spæn-
ding så det batter. 
Vi får virkelig fuld valuta for kontin-
gentet.

Vi ses derude. 
Finn Karlsson

Der er godt med fisk i åen, vi har 
ved flere lejligheder set bølger 
efter fisk der trækker, så det er vel 
bare et spørgsmål om tid før en 
af de store Fiskbækå`s havørreder 
bliver taget, jeg har hørt om flere 
fisk på land, men ingen med 
størrelse på endnu.
Åen er lidt langsom til at få 
vandstanden hævet, så det er 
stadigt en meget lavvandet å man 
fisker i, men mon ikke hvis grøden 
får lidt varme, at den så kommer 
i gang med at vokse, med hævet 
vandstand til følge.

Knæk og bræk derude, håber vi 
ses.

Er der noget med manglende 
broer, eller andet så kontakt mig 
venligst

Mikael Klokkerholm 

NYT FRA 
FISKBÆK Å
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Så kom særsonen for alvor i gang, 
og hvem kom så med den første 
gode fisk, det gjorde hr. Winkler 
igen i år med en fin havørred på 
5,9 kg. 
Vi må da snart have opkaldt det 
sted efter ham, for det var det 
samme sted han tog den på 7,4 kg 
for nogle år siden.

Men der er skam også andre der 
har fanget fisk , enkelte har endda 
fået fuldt hus med 3 fisk over 
målet, de kom dog ud igen, da 
deres personlige mindstemål var 
sat til var 50. cm. 
Der er også blevet fanget en del 
havørreder som har været noget 
slanke i det. Jeg kender en som 
fik en på 61 cm. den lignede en 
nedgænger så den kom også 
ud igen, hvad grunden er til det 
ved jeg ikke, ingen af dem havde 
synlige skader af nogen art.

Alt i alt har juni og juli givet godt 
med fisk på vores vand i Skals å. 

Til tider har der været rigeligt 
megen grøde i åen, så man skulle 
kunne kaste rimelig præcist for at 
få agnen til at gå i strømrenden 

under puderne hvor fiskene er, så 
står man og siger til sig selv ”hvis 
der er en fisk, så hugger den nu” 
og så er det jo dejligt når den 
indimellem også gør det.
Det med grøden er noget vi 
kommer til at se fremover i disse 

sparetider og det gør jo kun 
fiskeriet mere spændende syntes 
jeg
Nu må vi se om fiskeriet bliver 
stabilt resten af året, det finder 
man jo kun ud af hvis man får 
smidt noget i vandet til dem. 

Hvis der er problemer ved åen 
med broer og lign. så giv mig et 
kald for jeg kommer trods alt ikke 
alle steder.

Knæk og bræk Kenneth Elkjær    

Møldrup Almind Løvel Ulbjerg 

Hovedgaden 18      8832 Skals     Tlf: 86 69 43 00 
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Sparekassen i Skals drives efter gode solide principper 
 

 Sund fornuft   
 Nærvær  
 Menneskelig kontakt 

Viborg 

NYT FRA 
    SKALS Å

En regnfuld aften i august havde 
juniorafdelingen arrangeret kreb-
setur til Skals å. 

Vi mødtes hos Verner Larsen og gik 
over engen til åen, hvor vi lagde 12 
fine krebsebrikker ud. 

Anders havde fabrikeret brikkerne, 
og Rasmus og hans mor havde 
fanget 33 skaller, som efter et par 
dage i fryseren og den følgende 
optøning var rigtig slimede og 
ulækre - præcis som krebsene 
gerne vil have det!

Så fiskede vi en times tid efter sto-
re havørreder. 
Dem var der nu ingen af, men Chri-
stoffer fangede sin første aborre, 
og alle fik set nogle gode steder 
og lidt teknik.

Da det begyndte at blive mørkt, 
tog vi brikkerne op for første gang, 
og der var masser af krebs - op til 
fem på de bedste.

I løbet af en times tid fangede vi 
50-60 krebs, og så gik vi op til Ver-
ner, som havde en gryde vand i 
kog med salt, sukker og dildkro-
ner. 

Juniorerne 
på krebsetur

Nogle af krebsene blev kogt og 
spist på stedet. Så vidt jeg hørte, 
kunne alle godt lide krebsene. 
Resten blev fordelt i poser, så alle 
fik 6-7 krebs med hjem til familien. 
Hos Verner fik vi lige lejlighed til at 
holde en 6½ kgs. havørred, som 
Verner havde i fryseren. 
Der var nogle, der efter den ople-
velse skulle hjem og skifte line!
Tords vejeret en rigtig fin aften, 
synd at der ikke var mere end fire 
juniorer, der vovede sig ud ! Man-
ge tak til Verner for et godt arran-
gement.
 
Mvh   Jørgen

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

Jacob med en 
nykogt krebs

Christoffer svinger 
en krebsebrik i vandet



Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

Jordbro Gruppen
Poul Erik Kokholm Tlf: 9754 1609
kokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm,  Mobil: 6038 2052
p-kokholm@e-mail.dk
Erik Mikkelsen, Tlf: 9754 1633
Verner Ebbesen, Tlf: 9754 2110  
v.ebbesen@tdcadsl.dk

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer
Søren Bak

Fiskeriopsynsmænd
Ivan Bjerregaard ..............Tlf. 8669 4841
Henning Markussen .....Tlf. 8661 3008
Egon Langgaard .............Tlf. 8665 8465
Thorkild Jensen ...............Tlf. 8662 8818 

Juniorudvalget
Allan T. Christensen (Formand)
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup,
Tlf. 8664 3131
e-mail: allan@vsf.dk
Jakob Madsen  Tlf. 2194 9122
Kim Agerholm 
Leo Hestbech   
Steffen Bruhn

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

Suppleanter

Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan@vsf.dk
Ansvarsområde: Hald sø, juniorudvalget. 

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86651332
e-mail: finn-margit-karlsson@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested Å

Arbejdsgrupper

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

Medlemsbladet Krogen
Redaktør:
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf. 2152 3606
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

VSF´s hjemmeside
Webmaster:
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup
Tlf. 8664 4264
e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Mikael Klokkerholm, formand
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Kim Agerholm
Kenneth Elkær
Bjarne Bay 

www.vsf.dk

Bestyrelsen

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

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

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 2043 0135 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, 
Formand for vandplejeudvalget.

Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Nrd. Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 86696797
Mobil. 29336384
e-mail: s-bruhn@email.dk
Ansvarsområde: Vorgod å

Kenneth Elkjær
Elmevej 8, 9632 Møldrup
tlf 28680605
mail : kenneth@vsf.dk
Ansvarsområde: Skals å, vandplejeudvalget

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 8664 5596
e-mail: jensdrengsgaard@hotmail.com
Ansvarsområde: Jordbro å, lodsejerkartotek, 


