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Formanden funderer
Tilbage til naturen …….

Som det fremgår af artikler inde i  
bladet, er vi i Viborg Sportsfisker-
forening gået i gang med at udføre 
vandløbsrestaureringer flere steder. 

Samtidig er Viborg Kommune 
kommet i gang med at nedlægge 
spærringer, så mulighederne for 
en fri vandring og en naturlig 
gydeaktivitet i vandløbene forbed-
res. 

Det kan vise sig at være langt mere 
nødvendigt, end vi indtil for kort 
tid siden havde forestillet os !

Bedre udsætningsmateriale
Udsætninger har vi haft, så længe 
jeg kan huske, men i begyndelsen 
købte vi simpelthen udsætningsfisk 
fra forskellige dambrug. 
Fiskene var godt nok af havør-
red/bækørredstammer, men for-
ældrene var fisk, der igennem 
mange generationer havde levet i 
dambrug og som aldrig havde set 
hverken et vandløb eller havet. 

Omkring 1980 fandt biologerne ud 
af, at hvis man brugte forældrefisk 
fra lige netop det vandløb, hvor 
ungfiskene senere skulle sættes 
ud, så fik man en meget bedre 
overlevelse og dermed en bedre 
opgang. 
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Det har vi så siden gjort i Viborg 
Sportsfiskerforening, og det ser 
ud til at virke fint. Bestanden har 
i hvert tilfælde været i konstant 
stigning, men samtidig med 
omlægning af udsætningerne kom 
særfredningen i Hjarbæk Fjord, og 
vandløbskvaliteten blev forbedret 
mange steder, så hvad der har 
virket mest, er ikke til at sige.

Eget elfiskeri
Grundlaget for produktion af fisk 
fra vore egne åer er det elfiskeri, 
der hvert år foregår lige inden 
gydetiden. I november måned 
elfisker vi i Skals-  og Jordbro å 
efter moderfisk. 
Yngelen bliver opdrættet på 
Skalmstrup dambrug, hvor fis-
kene fra de to åer bliver holdt 
skarpt adskilt. Opdræt fra Skals 
å kommer ud i Skals å, når de 
har størrelsen til det, og opdræt 
fra Jordbro å kommer i denne å. 
(Så snyder vi lidt, og udsætter 
jordbro-fisk i Fiskbæk å, men det 
skyldes, at det indtil for få år siden 
var umuligt at fanget tilstrækkeligt 
med moderfisk i Fiskbæk å - men 
det virker tilsyneladende rigtig 
fint).

I Simested å udfører Ålestrup 
Lystfiskerforening elfiskeriet og 
står for avlsarbejdet på et lokalt 
dambrug.

Staten betaler
Lystfiskerne står for opfisknig 
af moderfisk og udbringning af 
udsætningsfisk, og det er som 
sædvanligt frivilligt og ulønnet 
arbejde. 
Men opdrættet på dambrugene 
betales fuldt ud af fisketegnsmid-
lerne, så udsætningsarbejdet kos-
ter ikke foreningerne noget - ud 
over en masse arbejde.
Men - der er en bevægelse i gang, 
så fisketegnsmidlerne fremover 
vil blive flyttet fra udsætning 
af levende fisk til forbedring af 
forholdene for en naturlig yngel-
produktion i vandløbene.
Dette har været kendt et stykke 
tid, og vi har haft den opfattelse, 
at det nok var noget, der ville slå 
igennem i løbet af 5-10 år. 

For at tilpasse os udviklingen og 
skaffe nogle erfaringer, har vi i 
VSF gennemført nogle få vand-
løbsrestaureringer, så vi er på vej, 
men i behersket tempo. 

Forældet
Men som antydet i indledningen, 
er der nye tider på vej. 
Vi har lige fået at vide, at vores 
elfiskeudstyr ikke længere er lov-
ligt, og at det ikke må bruges efter 
den 31. december i år. 

Det har noget med EU og en CE-
godkendelse at gøre, men det skal 
jeg ikke trætte læserne med. 
Det korte af det lange er, at vores 
udstyr ser ud til at skulle skrottes 
til nytår. Elfiskeri er i forvejen 
ikke helt ufarligt, så VSF skal 
ikke nyde noget af at arbejde med 
ulovligt udstyr og dermed påtage 
sig hele ansvaret for eventuelle 
ulykker. 

Hvad gør vi ?
Og nu kommer vi til problemet. 
Et nyt udstyr er dyrt – vi har 
foreløbig hørt priser mellem 
50- og 75.000 kroner, og det er 
rigtig mange penge, specielt hvis 
udstyret kun skal bruges i nogle 
få år, fordi tilskuddene ret hurtigt 
kan forsvinde 
Hvis der ikke dukker en eller 
anden løsning op, så vi kan købe, 
leje eller låne udstyr til en mere 
overkommelig pris, kan jeg godt 
forestille mig, at når dette blad 
udkommer, har vi elfisket for 
sidste gang, og om to år så er de 
sidste fisk sat ud.

Vi må altså arbejde endnu mere 
med vandløbsrestaurering     - det 
kan hverken EU, stærkstrøms-
reglementet eller finansministe-
ren stoppe.
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Dagsorden 
VSF’s generalforsamling 

den 14. januar 2010
1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse

6. Valg

6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch

6b) Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
      På valg er Michael Højris, Peder Kokholm og Mikael 
      Klokkerholm. Mikael Klokkerhom er villig til genvalg.

6c) Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
      På valg er Allan t. Christensen og Finn Karlsson.
      Begge er villige til genvalg, Finn Karlsson eventuelt
      som bestyrelsesmedlem.

6d) Der vælges en revisor for 2 år. 
      På valg er Claus Krogh Mikkelsen

6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. 

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i 
skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.
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Programmet kan blive ændret og tidspunkter kan blive 
flyttet, så hold dig orienteret på hjemmesiden under 
Aktivitetskalenderen og Forum.

Lørdag d. 9. januar kl. 9

Østerstur
Kan De li’ østers ? -ellers kan De komme til det !   
Den 9. januar mødes vi på møllen og drager afsted mod bankerne, 
senere tilbereder vi de hjembragte skaldyr, og der er selvfølgelig cham-
pagne til. 

Tilmelding senest d. 6/1 
om aftenen til Peder Kokholm på 
p-kokholm@e-mail.dk

Torsdag d. 18. februar kl. 18.30

Film & Pizza
Vi ser den nyeste film om å-fiskeri, diskuterer teknik og erfaringer, 
spiser en pizza og hygger os. Du betaler selv pizzaen. 

Tilmelding til formand@vsf.dk 

Mandag d.1. Marts kl. 8.00

Premiere
Vi mødes som sædvanelig til sæsonstart med kaffe, rundstykker og en 
lille én. 
Egon vil igen fyre kanonen af og forsøge at skyde uret ned fra væggen. 
Derefter tager vi til åen - hvis det er for ringe vejr, må man også godt 
tage hjem til sofaen og tøflerne. 
Det hele er gratis og der er ingen tilmelding.

Torsdag d.11. Marts kl. 19.00

Grejauktion 

Igen i 2010 bliver der en god mulighed for at slippe af med fejlkøb og 
andre overskudslagre fra fiskekælderen. Samtidig har andre chancen 
for at gøre et godt køb - både af standardudstyr og af antikviteter og 
specialiteter. Tag kontanter med - vi tager ikke dankort. 

Ingen tilmelding.
Torsdag d. 15. april kl.18

Grejbiksen i Århus
Vi besøger en af de allerstørste butikker i landet, der udelukkende hand-
ler med lystfiskergrej og- beklædning nemlig Grejbiksen i Århus. 
Her er alt til hav, kyst og å.
Vi kører kl. 18.00 fra Møllen, så vi lige kan nå at teste nogle lækre 
fluestænger på butikkens kastebane, inden vi går indendørs og ser på 
det store udvalg. 
Grejbiksen serverer et par sandvich, og er iøvrigt klar med nogle rigtig 
gode priser specielt til os og en gratis “lykkepose” til hver deltager.
Arrangementet er gratis, bortset fra et tilskud til dem, der kører. 

Tilmelding til formand@vsf.dk.

Søndag d. 25. April

Kysttur 
Allan leder en kysttur, sandsynligvis til Limfjorden. Der kan fiskes med 
blink, flue eller bobleflåd alt efter temperament og smag. 
Afgang fra Møllen kl. 6.00. Turen er gratis bortset fra benzintilskud til 
dem, der kører. 

Tilmelding nødvendig til allan-edna@mail.tele.dk 
-senest den 20. April. 
Eventuel ændring kommer på Forum på hjemmesiden.

Torsdag d. 6. Maj. Kl. 19.00 

Introduktionsaften 
Vi kalder traditionelt denne aften for en introduktionsaften for nye 
medlemmer. Det er det også først og fremmest, men rigtig mange kan 
have glæde af at deltage og høre de å-ansvarlige øse af deres erfaringer 
fra foreningens fiskevande. Her kan du få 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. 

Kend din å
Igen i 2010 tager vi i løbet af maj og juni måned medlemmerne rundt til 
alle vore åer. Program fremkommer i Krogens april nummer samt 
på hjemmesiden.

Aktivitetskalender 
Vinteren 2010

Nej, det var ikke for at komme 
grus i maskineriet, men for fiske-
nes skyld. 

Hørup bæk er en fin lille bæk, der 
praktisk talt starter i Hørup dam-
brug ved Bjerregrav. Dambruget 
får sit vand fra et kildeområde lige 
oven for dambruget, og lige efter 
dambruget er Hørup bæk en hur-
tigflydende bæk med rent og fint 
vand. Bækken er ca 2 km. lang, og 
løber i Skals å.

Bækken har B1-status, hvilket vil 
sige, at det burde være gyde-og 
opvækstvand for laksefisk. 
Ved de seneste bestandsanalyser 
i forbindelse med udsætningspla-
nerne, har der kun været meget 
lidt ørredyngel i bækken – faktisk 
så lidt som ingen ting.
Sidste vinter travede vi hele bæk-
ken igennem to gange, men fandt 
ikke en eneste gydebanke. Der var 
simpelthen så lidt grus i bunden, 
at der ikke var noget at gyde i, så 
hvis der har været større ørreder 
oppe for at kigge på forholdene, 
er de smuttet igen med uforrettet 
sag.

Grus i Hørup bæk
Foreningen har hvert år udsat yn-
gel i bækken, og det har resulteret 
i en lille bestand, men ikke nær 
så mange, som forholdene skulle 
give mulighed for. 

Hørup bæk blev derfor den første 
bæk, hvor vi ville sætte ind med 
vandløbsrestaurering i denne om-
gang, og efter at have indhentet 
tilladelser fra lodsejerne og fra 
kommunen gik vi i gang. 
DTU-Aqua gav os en bevilling på 
10.000 kr til grus og sten, og midt 
i september mødte ca 10 mand op 
for at være med til at lægge ma-
terialerne ud. Heraf to mand fra 
Skalsådalens Lystfiskerforening, 
der på den måde viste, at oparbej-
delse af en god bestand er et fælles 
projekt for alle interesser ved åen.
Kenneth havde sørget for kaffe og 
rundstykker, og da det var af ve-
jen, kom Jysk Naturpleje med det 
første store læs grus og sten.

Takket være en velvillig lods-
ejer – tak til Anders Gundersen 
– kunne lastbilen køre på marken 
helt nede langs bækken, så udlæg-
ningen gik usædvanligt let. Gruset 
blev ’grabbet’ lige derhen, hvor vi 
skulle bruge det, så de frivillige 
skulle blot skovle lidt rundt med 
det. Det var der ingen, der fik sved 
på panden af.
På et par timer havde vi udlagt to 
store læs grus og sten og skabt 6 
nye gydebanker, som vi håber, vil 
blive benyttet i vinter. 

Efter udlægning af gydebankerne 
blev den nuværende fiskebestand 
talt op ved hjælp af elfiskeri, i den 
efetrfølgende artikel.

Jørgen Buch

Foreningen har gjort et stort ar-
bejde med at rydde op, lægge grus 
og skjulesten ud og lave sandfang 
(Løvel) for at skabe gydepladser 
for havørreden. 
Hjælper det noget? 
Bliver der gydt i de to vandløb, el-
ler er der bare vores egne udsatte 
fisk?

Søndag den 18. oktober kl.13 stod 
foreningens ærværdige formand 
Jørgen og undertegnede klar ved 
Løvel Møllebæk. Klar var også 
Per Nielsen fra Hobro, han har til-
ladelse og uddannelse til at foreta-
ge bestandsanalyser i små vandløb 
ved hjælp af elektrofiskeri. Jørgen 
havde indhentet de nødvendige 
lodsejertilladelser, og så var det jo 
bare at komme i gang.

Og hvordan foregår det så? 
Det skal jo være videnskabeligt 
holdbart, så der er en fast proce-
dure der skal overholdes. 
Først skal udstyret være klart: 
Hondagenerator, elektrode, net, et 
par spande, et kar med målebak-
ke, papirer til notater og sidst men 
ikke mindst en laaang ledning. 
Man starter længst nedstrøms, ud 
med de præcis 50 m ledning, et par 
hiv i håndtaget og motoren kører, 
ud i vandet med elektrodeføreren, 
og vi er i gang. 
Bækken er her gennemsnitlig 1,2 
meter bred, så når de 50m ledning 
ikke rækker længere, har man så-
ledes et resultat for godt 50 m2 
vand. 
Når fisken rammes af strømfeltet 
flyder den ned i den lille ketcher, 
der langes op til Jørgen, der er 
spandholder (jeg var betroet at 
holde styr på ledningen). 
Når de 50 m er færdigfisket bliver 
fiskene målt, talt og skrevet op. 
Derefter bliver Jørgen sendt tilba-
ge med fiskene. Vi affiskede 3 sta-
tioner ved både Løvel og Hørup.

Hvad blev så resultatet af vores 
anstrengelser?

Alle 6 stationer kunne beskrives 
som tilsyneladende perfekte gy-
depladser: 
Fint grus god gennemstrømning, 
skjulesteder og især en enorm 

mængde føde (tanglopper, vand-
nymfelarver og vårfluer, alle bevis 
på absolut topvandkvalitet). 
Første station gav 15 stk. 1års yn-
gel mellem 7 og 9,5 cm. 
Ifølge Per et skuffende resultat, 
der kunne nemt have været 4 gan-
ge så meget yngel! De næste to 
stationer gav kun 3 stk 1års yngel! 
Konklusionen var, at der havde 
været gydning, men resultatet af 
gydningen var slet ikke optimalt, 
noget må altså begrænse succes-
sen. Et godt bud på en begræn-
sende faktor i Løvel Møllebæk er 
sandvandringen. 
Gydebankerne sander til! Sand-
fanget som vi fik lavet for et par år 
siden var næsten fyldt, selvom det 
var blevet tømt for ganske nylig. 

Hørup Møllebæk

Den øverste station gav et stk. 1 
årsyngel og 4 stk. ældre ørred og 
5 ål (Der var flere ål, men de er 
mere modstandsdygtige overfor 
strøm så en del slap væk). 
Mellemstationen gav 7 stk. 1 års-
yngel og 4 stk. ældre ørred (op til 
19 cm.) igen nogle ål og så 3 stk. 
bæklampret. 
Den sidste art er jo ret vigtig, da 
det er den, der er årsag til at Skals 
Å er udpeget som beskyttet områ-
de. Sidste station gav 7 stk. ældre 
ørred, 8 stk. ål, 3 stk. bæklampret. 
Hvad kan man så konkludere ud 
fra det? 
Sandvandring er tilsyneladende 
mindre end i Løvel Møllebæk. 
Det er underligt, at der var så man-
ge ældre ørred, disse burde være 
vandret ud i åen. Den yngel der 
blev fanget kan være vores egne 
udsætninger. 
Måske er forbindelsen til Skals Å 
for vanskelig, måske har der slet 
ikke været naturlig gydning i Lø-
vel Møllebæk?

Der er nok at arbejde videre med 
og jeg vil i hvert fald bifalde dybt 
det store frivillige arbejde, der 
er blevet lagt i de to små bække. 
Skulle der være nogle blandt 
KROGENs læsere, der vil hjælpe, 
så meld jer.

Vi ses derude
Finn Karlsson

Elfiskeri i Løvel Møllebæk 
og Hørup Møllebæk
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Som omtalt i sidste nummer af 
Krogen har Viborg Kommune fun-
det penge til at få nedlagt Ravns-
trup Dambrug. 

Dambruget har udgjort en alvorlig 
spærring i adgangen til Keldbæk, 
Gårdsdal bæk og Jegstrup bæk, 
og tidligere var dambruget og det 
tilhørende ørredslagteri også år-
sag til en betydelig forurening af 
Fiskbæk å. 
Det sidste har vi dog ikke mærket 
noget til i de senere år, hvor for-
ureningen har været under kon-
trol. 
Og selv om opstemningerne har 
været til gene for de vandrende 
fisk, har havørrederne dog kunne 
komme forbi, så vi har set mange 
gydepladser opstrøms dambruget.

Hvad der er gået til af smolt og 
yngel på vej ned, ved vi ikke noget 
om, så en fri passage vil uden tvivl 
give flere ørreder, og samtidig vil 
der blive vandringsmuligheder og-
så for andre fiskearter.

Sidst i november - lige før produk-
tionen af Krogen skulle afsluttes 
- var jeg på besøg på Ravnstrup 
Dambrug, og der var virkelig gang 
i omdannelsen fra et stort dam-
brug til et område med slyngede 
gydevandløb, grønne marker og 
græssende kvæg.

Alle damme var tørlagt, og store, 
gule entreprenørmaskiner havde 
travlt med at flytte jord i store 
mængder. 
Der bliver på området anlagt to 
søer, som via dræn skal være 
med til at holde området så tørt, 
at det kan bruges til afgræsning. 
De nævnte bække kommer ikke 
til at gå igennem søerne, som på 
den måde ikke får nogen negativ 
virkning på vandløbene. 

Så er Ravnstrup Dambrug væk !
Bækkene slynges ned over det 
tidligere dambrugsområde, og der 
udlægges gydegrus, der hvor mu-
lighederne er til det. 
I stedet for spærringer får vi altså 
nye gydebanker, og det er da et 
godt bytte.
Området forbliver dambrugerens 
ejendom, så der bliver ikke offent-
lig adgang, men der skulle blive 
mulighed for et kig ud over her-
lighederne. 

Fri adgang til bækkene

Ved mit besøg var spærringen til 
Keldbæk allerede fjernet, så her 
er der fri adgang i hele gydesæ-
sonen. 
Opstemningen af Jegstrup bæk er 
væk inden den 5. December, og så 
er der åbnet for både Jegstrup bæk 
og Gårdsdal bæk, som støder til 
Jegstrup bæk kort før dambruget.
Sidste vinter foretog vi optæl-

ling af gydebanker i Keldbæk og 
Gårdsdal bæk, så allerede ved 
juletid ved vi, om fjernelsen af 
spærringerne har haft nogen ef-
fekt på gydeaktiviteten.

Giver det bedre fiskeri ?

Det er ikke sikkert. 
I de senere år er der fanget rigtig 
mange havørreder i Fiskbæk. 
Særlig på det øverste stykke af vo-
res fiskevand har fiskene i perioder 
stået meget tæt, så det kan sagtens 
ske, at en fjernelse af spærringen 
vil medføre, at havørrederne hur-
tigere forsvinder længere op i sy-
stemet. Det har vi i år set i Sime-
sted å på Ålestrups stykke, hvor en 
fjernelse af en spærring har ”øde-
lagt” fiskeriet på en strækning, der 
tidligere var rigtig god. 

Fiskbæk å har også haft et fornuf-
tigt fiskeri efter regnbuer. Det for

svinder helt sikkert, nu hvor for-
syningen med ufrivilligt udsatte 
fisk stopper. 
Men ovenstående er nu noget, vi 
lystfiskere bare må acceptere og 
oven i købet være glade for. 
Hvert skridt et vandløb kommer 
nærmere den oprindelige natur-
tilstand er et vigtigt skridt, som vi 
hilser med glæde.
Ikke alt er løst med nedlæggelsen.

Nedlæggelsen af dambruget er et 
stort og vigtigt skridt i forbedrin-
gen af hele Fiskbæk å-systemet, 
men der er flere opgaver at løse. 

Maskinerne æder
Ravnstrup Dambrug

Gårdsdal bæk består øverst oppe 
af tre tilløb, der løber sammen ved 
Gårdsdal dambrug. 
De to største tilløb er egentlig 
flotte bække, der på lange stræk 
snor sig naturligt i landskabet. 
Der er potentiale til produktion af 
hundredevis af smolt  fra hvert til-
løb, men de er fuldstændig ødelagt 
af okker og næsten livløse. 
Gårdsdal dambrug er nedlagt, og 
burde egentlig fjernes, men lige 
nu fungerer det som et vigtigt 
okkerudfældningsbassin, så en 
fjernelse af dambruget uden en 
løsning af okkertilstrømningen vil 
give alvorlige problemer længere 
nede i systemet. 
Også Jegstrup bæk er noget okker-
belastet, og desuden føres mere og 
mere overfladevand fra Vestbyens 
veje og virksomheder til bækken. 
Om det er ordentlig rent - uan-
set at meget af det løber gennem 
forsinkelsesbassiner - er der delte 
meninger om. 

Jeg ved det ikke, men det er da 
noget, vi skal interessere os for 
fremover.

Keldbæk derimod er en lille perle. 
Opstrøms Ravnstrup by er bæk-
ken eet stort kildeområde, hvor 
strømrender løber på kryds og 
tværs mellem flotte grødepuder. 
Gennem byen er bækken en lige 
kanal, men de sidste ca 500 meter 
ned til dambruget er den igen en 
flot, naturlig slynget bæk med fin 
vandføring, Hvor vi  kan se frem 
til en meget fin produktion af ung-
fisk.

Jørgen Buch

Keldbæk har en fin vegetation 
og flot, rent vand.

Keldbæk neden for 
Ravnstrup Kirke

Så er det slut for i år, jeg håber at du har udnyttet dig af en af de 
bedste sæsoner nogensinde. Aldrig har chancerne været så gode for 
at overliste en havørred, fisk i alle størrelser har der været i massevis, 
men selvfølgelig flest i 45-55 cm klassen.
 
Hvis nogen havde været i tvivl blev det endelige bevis for årets 
massive opgang bevist ved årets el-fiskeri d. 7 nov. 
Normalt skal vi ud flere gange for at få de nødvendige fisk i Skals 
å, men i år var en enkelt tur nok, og vi kunne endda nøjes med at 
fiske en betydelig kortere strækning end vi plejer. Tak til alle der 
brugte tid og kræfter på at hjælpe med årets el-fiskeri, i ydede en 
super flot indsats.

Måske bliver fiskeriet i Skals å endda endnu bedre i fremtiden i takt 
med restaurering af alle de små gydebække der løber til åen, plus 
alle de andre gode tiltag 

Læs bare her hvad der er gang i: Randers kommune har lagt gydegrus 
og skjule sten i Kåtbækken, der bliver fjernet en spærring ved fussing 
vandmølle , Skov og Naturstyrelsen har købt og lukket Kongsvad 
dambrug og starter projekt”havørreden tilbage til Glenstrup sø”. 
Skalsådalens Sportsfiskerforening har også et par projekter i gang 
og vi har skam også været i gang i år, hvilket i kan læse om andet 
steds i krogen.

Nu kommer der en lang vinter hvor man kan sidde og udtænke 
nye udspekulerede superagn der kan nappe kæmpeørreden i næste 
sæson (jeg har allerede en - he he).

Fiskeriet i Skals å starter jo tidligt, allerede d. 16 januar må man 
fiske fra Ejstrupbro til Hjarbæk fjord hvis der er nogen som ikke kan 
vente helt til 1. marts.

Håber at alle har haft en god særson ved Skals å -og ja, de sidste 
broer og markeringer skal nok komme ud til sæsonstarten.

Vi ses til næste år ved skals å

Kenneth

NYT FRA 
   SKALS Å



1110

Tlf.  86 23 25 27
www.grejbiksen.dk

Randersvej 397
8380 Trige

Der er i år gennemført flere tiltag 
indenfor vandløbs restaurering, 
men mange flere kunne bruges, 
så hvis du går rundt med en vi-
den om et stykke å der muligvis 
kunne restaureres, det kunne være 
gydebanker der skal vedligehol-
des, eller grøde der skal slås, eller 
ligefrem et sted at gennemføre et 
projekt med nye gydebanker, eller 
måske en rørunderføring der er for 
meget fald på eller!!!!
Så må man meget gerne kontakte 
mig eller en anden fra VPU, da vi 
jo i sagens natur ikke kommer alle 
steder, og ikke ser alt.
Det kunne være rigtigt fedt hvis 
vi kunne få gang i et løbende re-
staurerings forløb, men det kræ-
ver at der hele tiden kommer nye 
projekter til, så vi kan få nogle 
ansøgninger ind til kommunen til 
godkendelse.

Vandløbs restaurering
Når et projekt bliver sendt til kom-
munen går der gerne et par mdr. 
før en evt. godkendelse, og så har 
vi 3 år til at gennemføre dem, så 
det kunne være dejligt at have 1-3 
stykker liggende hele tiden.
Men det behøver jo ikke være sto-
re projekter det hele, så ud og kig 
og meld så tilbage så vi har mulig-
hed for at tage aktion på det.
Vi har jo et arbejdshold som kom-
mer og gennemfører diverse ting, 
og jo flere vi er på arbejdsholdet 
jo mere kan vi restaurere og ved-
ligeholde, og ad åre skulle det jo 
gerne afløse vores elfiskeri og ud-
sætninger, men det kræver at vi 
står sammen og alle er villig til at 
tage del i arbejdet, så mød op til 
generalforsamlingen og skriv jer 
på listen, eller ring/skriv til mig så 
sætter jeg jer på listen .

Mv. Mikael Klokkerholm

Fiskbæk å har igennem hele 
sommeren fisket rigtigt godt, med 
mange fisk i mellemstørrelsen, og 
enkelte pæne på 2-3 kg, de helt 
store har vi ikke set på land i år.
Viborg kommune har her i 
efteråret lavet omløbet ved 
Ravnstrup Dambrug, det er tale 
om et spændende projekt, da 
der bliver åbnet for tilløbene 

NYT FRA FISKBÆK Å
opstrøms Ravnstrup by, der 
hvor fiskedammene er i dag 
bliver der lavet et stryg med nye 
gydebanker.
Der er virkeligt tale om et 
renoveringsprojekt, som vi må 
roseViborg kommune for at have 
gennemført.
Der burde være rigtigt gode 
muligheder for at fiskene tager de 

nye tilløb i brug allerede i år og 
hvad det kan give af yngel, kan 
der jo kun gættes om, men mon 
ikke det bliver en del.
Vanen tro er der fiskestart allerede 
d.16. Januar, fra Vestbæk bro 
og nedstrøms, der kan være 
rigtigt mange ”grønlændere” i 
åens nedre løb, men også en del 
nedgængere som jo naturligvis er 

fredede ligesom fisk over 55cm er 
fredede indtil 1. marts, selv om de 
er blanke.

Er der noget der mangler, det være 
sig broer eller andet må i meget 
gerne kontakte mig, så vi kan få 
styr på det.

Mv. Mikael Klokkerholm
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Jeg ved ikke om du har oplevet 
at din lystfiskerinteresse er startet 
fordi du selv er blevet påvirket af 
det helt rigtige menneske. 

Jeg havde her i slutningen af 
august fornøjelsen af at kunne 
tage med på en fisketur hvor 3 ge-
nerationer af den Højris’ke slægt 
deltog og det var en tur, som jeg 
virkeligt så meget frem til. 

Min kære onkel,  som har betydet 
rigtig meget for mig både som 
menneske og som en der forstod 
hvad en lille lystfiskersjæl  havde 
brug for ,da man skulle skubbes i 
den rigtige retning for at komme 
videre uden at det ville påvirke 
lyst og gå på mod.  
Min onkel har haft mig med på fi-
sketure , hvor jeg som lille dreng 
gik og kastede pinde efter hans 
prop for at se om man kunne få 
den til at gå ned. 
Det havde onkel jens nemlig sagt 
at, hvis det sket så var der  bid. 

Nu var Onkel  Jens ikke en person 
der bestemt fortæller en, at det er 
en dum ide og gå og kaste med 
pinde ud i åen fordi man ikke fan-
ger noget på denne måde. 
Nej - Jens rullede roligt proppen 
ind og sagde at nu skulle vi i pøl-
sevogn og have en varm pølse. 
Eller når jeg stod udenfor hans dør 
med røde øjne og med min fiske-
stang var blevet en fod lavere end 
den var lavet fra fabrikkens side.  
Så vidste Jens  at det betød at jeg 
ikke kunne fiske ordentligt, så han 
gik resolut ind i sit soveværelset 
og tog den første stang og rakte 
den hen imod mig og sagde at så 
kunne jeg låne hans imens han la-
vede min.  

I dag kan jeg se at det var det helt 
rigtige at gøre så jeg ikke blev for-
hindret i at fiske. 
Den anden generation som skulle 
af sted på tur var min søn Malthe.  
Malthe der 2 år siden fik et par 
waders i julegave så han kunne 
komme med på kysten.  

Han har i et par år gået og spurgt 
mig ”Far hvor gammel skal man 

være for at komme til Norge og 
fiske laks ?”.  
Jeg havde tænkt lidt på sikkerhe-
den når man står der med sin søn 
og elven kører godt op. 
Så jeg svarede ham for et par år 
siden at han skulle være 14. 

Men lige efter jul fortalte jeg ham 
at jeg syntes at han var blevet stor 
nok til at komme med selvom han 
kun var blevet  10. 
Han blev rigtig glad så jeg fik en 
rigtig stor krammer. 

Så den 27 august sad onkel jens 
bag ved rattet. 
Ved siden af sad min gode fiske-
kammerat Ivan og på bagsædet 
sad Malthe og jeg selv. 

Vi fik kun fanget 1 laks men det 
var en rigtig god tur. 
Det regnede i  4 dage. Elven steg 
fra 40 kubik til 155 kubik på fire 
dage. Vi fik kun fisket lidt. Men 
det var en herlig herretur. 
Bare det og skulle tage sin søn i 
hånden og hjælpe ham ud i elven 
og finde en plads hvor han kunne 
stå og fiske var lidt af en bedrift. 

Jeg havde taget et tov med som 
Malthe fik rundt om livet og jeg 
tog den så selv rundt om livet. 

Der stod vi i elven. 
Rebet rundt om maven på mig og 
rundt om maven på Malthe. 
Når Malthe gik et skridt måtte jeg 
gå med for ikke at rebet blev for 
stramt. Han gav hurtig op. Så han 
ville faktisk hellere lege med rebet 
inde ved bredden. 
Det resulterede også en dag i at 
Malthe blev lidt for overmodig og 
rebet slap sit greb. 
Den dag om aftenen døbte Ivan 
ham ”Dykanden”. 
Når vi kom hjem hver dag gas-
sede min kammarat Ivan og mig 
hinnanden som vi altid gør. 
Malthe stod der i midten som i en 
tennis kamp og hørte hvordan vi 
gassede hinnanden om at det grej 
den anden gik med var da ok, hvis 
man ikke kunne støve en gammel  
glasrørsstang  op. 
Malthe grinede så han klukkede af 
det. Da jeg skulle sige godnat til 
ham om aftenen spurgte jeg ham 
og han syntes det havde været en 
god dag. 

Han smilede og havde ikke behø-
vet at svare for hans ansigts udtryk 
sagde det hele. 
Håret ud til alle sider og nogle røde 
kinder. Han faldt hurtig i søvn. 

Vi havde købt lige rigeligt af mad 
til turen. Måske fordi jeg havde 
glemt at jeg ikke skulle handle 
denne gang. 
Så lige pludselig stod vi med 3 
frankfurtere til frokost på alle fis-
kedagene. 
Det var noget som blev ivrigt dis-
kuteret og jeg sagde til Malthe. 
Det må du ikke fortælle mor når vi 
kommer hjem.  Han grinte. 
Han vidste godt at den var ikke 
gået hjemme hos mor. 

Nå, nok om det.  
Vi fiskede intenst de næste par 
dage og han prøvede virkelig at 
holde gejsten oppe. 
Men det var mest når vi andre 
havde mærket noget at han greb 
fiskestangen og bad om at blive 
gelejdet ud på plads i elven.  
De 4 dage gik alt for hurtigt og på 
vej hjem i bilen kunne jeg se at 
han havde hygget sig. 

Når det hele går i arv
Af Michael Højris

Han sagde at han syntes at jeg var 
blevet langskægget. 
Det var jeg måske også. 
Hygiejnen er måske ikke helt i top 
på disse lakseture men det passede 
nok lige ind i en tiårigs verden. 
Hyggen, må ikke glemmes på dis-
se ture især når man har en yngre 
lystfisker med på tur. 
Men det er dejligt at kunne skubbe 
sin egen dreng i de rigtige retnin-
ger . 

Derfor er mit budskab med denne 
artikel at det drejer sig ikke bare 
om at en dreng på 10 år skal prøve 
at fange en laks. 
Det handler om at det er på hans 
vilkår vi fisker. 

Når vi fisker med orm i Gudenåen 
så vil han helst sidde for sig selv.
Han ved at den bæk han fisker ud 
for er et godt sted, hvor der er stor 
mulighed for at laksen sluger hans 
ormetackel.  
Hver gang det nykker i stangspid-
sten siger han højlydt ”SÅ!” og så 
trækker han en stor skalle ind og 
smiler. 

Han ved godt at der går rigtig 
mange skaller på en stor laks. 

Han lever i håbet og når det bliver 
for negativt tager vi til en Put and 
Take og fanger en ordentlig basse. 
Så er tålmodighedskvoten igen 
fyldt op og han sætter sig trofast 
ned ved bækken igen og bader sin 
orm. 
Som han siger. Hvis der skal gå 15 
ture på hver Laks så må det snart 

være. Han er startet med små skal-
ler som vi havde med hjem i syl-
tetøjsglasset og hvor alle fiskene 
bare sov da vi kom hjem. 

Dernæst til Put and Take søen, 
hvor vi hvergang ringede på når vi 
kom hjem og når mor kom ud og 
åbnede døren så stod Malthe med 
hænderne på ryggen og sagde at vi 
desværre ikke havde fanget noget 
og når mor sagde ”Skidt med det, 
du er nok heldig næste gang” - så 
svingede han 2 fisk frem og mor 
slog sig i hænderne og sagde ”Ja-
men nu har jeg da aldrig”. 

Han ved også godt at når jeg ta-
ger til åen om sommeren så er det 
sjældent at jeg kommer hjem med 
fisk på tasken. 
Han spørger tit om hvor gammel 
man skal være for at fiske med 
flue. 
Jeg syntes han skal vente lidt end-
nu så jeg har sagt til ham at man 
skal være 12. 
Det med rytmen og fluestangen 
tror jeg ikke helt han har i krop-
pen.  Men han har fundet ud af 
at der er ingen der fanger meget 
uden de er meget af sted. 
Sådan er det nu engang når vi ser 
på fiskeri efter laks og havørred. 
Men jeg glæder mig for nu kom-
mer det snart til at gå stærkt med 
hans fiskeri. 
Lige om lidt er det ham der står 
og kigger på mig med en bræk-
ket stangspids og så bliver jeg nok 
nødt til at give ham en af mine.  
Det har jeg jo lært at man skal 
gøre.   

Vestervangsvej 6
DK-8800 Viborg Tel: +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse
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JORDBRO MØLLE Å
Fiskesæsonen ovre, og det er tid til 
status. Har sæsonen været bedre 
eller dårligere end sidste år? 

Ja det spørgsmål vil jeg lade være 
op til hver enkelt af jer at besvare. 
For mit eget vedkommende har jeg 
været slået ud af en dårlig fod. Så 
jeg måtte sørgeligt nok gå hjemme 
i den periode, hvor fiskeriet har 
været bedst. 

Ser man på indberetningerne på 
hjemmesidens fangstrapport, kun-
ne man godt tænke, at sæsonen 
har ligget under gennemsnittet.
Men mon ikke man skal give os 
lystfiskere skylden, for der er stort 
set ikke blevet fisket i åen, en 
skam, for fiskene er der.

Jeg indrømmer at Jordbro ikke er 
vores mest fremkommelige å. 

Men når man kommer derned, 
venter der en helt særlig naturo-
plevelse. For oven i den gode 
chance, man har for fisk på tasken 
venter også mange andre gode op-
levelser. 
Der er isfugle, oddere, råvildt, og 
man kunne blive ved. Bedst af alt 
er, at man mere eller mindre har 
fiskevandet for sig selv. 

Finder i under jeres ture langs åen, 
steder hvor der mangler broer eller 
andet, så slå på tråden, eller send 
mig en mail, så vil jeg se, hvad jeg 
kan gøre ved det.

Med ønsket om en god jul og et 
godt nyt fiskeår. 
Med venlig hilsen 

Peder Kokholm.  

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ 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

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

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

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

6

Det er vel på sin plads at gøre 
status over sæsonen 2009 i 
Simested Å. 

Der var en lille opgang i begyn-
delsen af juni. 
Det var rigtig flotte fisk, som det 
plejer at være og belønning til de 
ihærdige, der begynder fiskeriet 
endnu før, der er havørred i åen. 

Fra midten af juni kom der gang 
i sagerne, og der har stået fisk, 
og rigtig mange, lige siden. 
Der er ikke meldt om fangst af 
rigtig store havørreder på vores 
stræk af åen. 

Fangstrapporten på hjemmesiden 
kommer ikke over 5 kilo. Ellers 
var det godt at se så mange 
”mellemfisk” str. 45 til 55 cm. 
Nogle år har disse manglet helt. 

NYT FRA 
SIMESTED Å

De mange fisk har givet 
oplevelser til rigtig mange 
lystfiskere, selv fik jeg ikke 
havørred over målet i år, men 
gode naturoplevelser har jeg da 
haft i god mængde. 
Simested Å er stadig vores 
bedste vand, selv om de andre 
åer presser sig på, og det er en 
fornøjelse at opleve, hvor god 
plads, der er. 
Selv i de bedste perioder har der 
ikke været blot optræk til kø-
fiskeri.
Nu bliver det vinter og vi må 
vente til omkring maj næste år 
før vi møder forhåbentlig rigtig 
mange storebrødre og søstre til 
de ørreder der fik lov at gå i år. 
Og prøv at tænke på, at mens vi 
går og fryser, så kaster ørrederne 
sig over hinanden for at sikre sig 
artens videreførelse
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Siden jeg skrev nyt fra VPU sidst 
er der sket flere ting. 

Der er blevet gennemført et re-
staureringsprojekt i Hørup Mølle-
bæk (tilløb til Skals å), så det bli-
ver spændende og se om det giver 
udbytte her til vinter. 

Endvidere har Viborg Kommune 
nedlagt Ravnstrup Dambrug, hvil-
ket bør give Fiskbæk Å et kæmpe 
løft. Men mere om både Hørup 
bæk samt Ravnstrup Dambrug 
andetsteds i dette blad.

Ellers strøg vi den 22. november 
for første gang vores moderfisk 
fra Skals/Jordbro Å. 
Det gik så godt så vi forventer 
at være færdige med dette efter 
anden og forhåbentligt vis sidste 
strygning vi har planlagt til den 
13. december.    

Moderfiskene blev fanget i hen-
holdsvis Skals å lørdag den 07. 
november og Jordbro Mølle å lør-
dag den 14. november, og i begge 
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Jernbanegade 9
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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

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

KUN 229,-

KUN 300,- 

TILBUD

tilfælde var dette en meget positiv 
oplevelse.  

I Skals å elfiskede vi et lidt andet 
stræk, end det vi normalt elfisker. 
Dette viste sig at være en god be-
slutning, for der var betydeligt fle-
re fisk end på det stræk, vi plejer 
at fiske på. Så i år får vi ikke pro-
blemer emd at opfylde rognkvoten 
på 6 liter, og vi slipper også for at 
komme op i de mindre bække og 
elfiske. I Skals å hjemtog vi 73 
hunfisk og 32 hanfisk. 

I Jordbro Mølle å kunne vi alle-
rede stoppe fiskeriet ved el-led-
ningerne, hvorfra vi måtte drive 
det sidste stykke ned til Gammel-
struplejren. I år har vi hjemtaget 
76 hunfisk og 36 hanfisk. 

Ellers blev der som sædvanligt i 
september sat ½-års fisk ud i Fisk-
bæk og Skals Å systemerne samt i 
Gjørup bæk

Glædelig jul og godt nytår, på veg-
ne af VPU, Peder Kokholm
     

Neoprene waders
Ron Thomson Lagoon
Kun str 46/47, vælg frit 
profil el. filtsål før 799,-  
Komplette fluesæt
Vælg mellem flere forskellige stænger.
Stang, hjul, line Scierra bagline, 
flueline og flueforfang 
Stort udsalgt på endegrej
Rapala spoon blink/woblere Abu blink og spinnere, 
Vibrax spinnere+blink hansen strippere, salmon, kystblink 
mm. Kinetic woblere, mørresildablink, 
dvs. kystwoblere blink spinnere. Før op til 49,95  

 NU 3 stk 50,- 7 stk 100,-

Lundborgvej 2 A . 8800 Viborg . Tlf. 8660 0036
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AF DET EFFEKTIVE 
ÅLBORG BLINK

Efter at have bundet et par fluer på ”Møllen” blev 
teori hurtigt omsat til praksis ved en af Viborgs 
mange småsøer. Vi så ikke noget til søens store 
eksemplarer, men et par håndfulde små gedder var 
oppe og vende. Kursisterne viste med alt tydelighed, 
at de nu var klar til at fange en masse gedder på flue. 
Tak til kursisterne for en god dag og ikke mindst tak 
til VSF for udlån af lokaler.

Bindebeskrivelse til de fluer vi bandt, kan ses på 
www.justonemorecast.dk under fluer.

D. 31. oktober afholdt 
Daniel Holm og Jakob Madsen 
geddefluekursus
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Endnu en gang syntes forår og 
forsommer uendelig lang, kold og 
blæsende. De få gange det indbød 
til fiskeri, skete der ikke en dyt.

Jeg havde været rundt til de vel-
kendte stykker, men ikke helt 
i samme omfang som tidligere 
år. Er jeg ved at blive metaltræt? 
Denne tendens fortsatte gennem 
slutningen af maj og juni måned.

30-6-09  Endelig skete 
det uafvendelige. Omstændighe-
derne var nærmere. 
Aftenfiskeri i Hessellund, mørk-
ningen, flue grå, grå med rødbrun 
egernhale. Klokken var ca. 23,00 
og den forløsende bølge rejste sig 
på det lige stykke nedstrøms ”det 
delte træ”. 
Det var en fornem fisk:

Fisken blev kroget perfekt og de 66 
cm, 3,25 kg gik dybt med nogle få 
kraftige udløb og et enkelt hop ud 
af vandet før den blev nettet uden 
større dramatik.

Aftenen var reddet, - det var en 
herlig fornemmelse, fiskeriet blev 
afsluttet med fangsten og turen 
gik hjem med en fredfyldt for-
nemmelse.

Det gik fortsat trægt i begyndel-
sen af juli måned. Det var højsom-
mer med høje temperaturer og lav 
vandstand. Opgang var der ikke 
meget af.

Vejret skiftede omkring den 10 
juli, hvor det blev mere med rusk 
og regn, - og straks var der fisk, i 
hvert fald i Simested å. Det var ret 
heldigt, fordi den årlige ”Knud-
sen” tur var henlagt hertil i perio-
den 14/7 til 17/7. 

Forholdene var perfekte. Der var 
netop slået grøde. Der var friske 
fisk i åen, og vejret viste sig at bli-
ve afvekslende, typisk dansk som-
mer uden overvældende nedbør.

Vi fangede sammenlagt 8 havør-
reder, alle i intervallet 45 til 55 
cm, altså i intervallet 1 til 2 kg. 
Fordelingen mellem deltagerne 
var dog skæv, idet det var Fredes 
lod i år ikke at få nogen, selv om 
han vanen tro var den ivrigste fi-
sker med den bedste teknik.

Nå, Filip og Carsten delte 4 lige-
ligt mellem sig, og jeg delte de 8 
med 4 til mig og den anden halv-
del til Filip og Carsten.

Den ene af mine var en noget spe-
ciel oplevelse. Jeg gik og botani-
serede lidt på de steder, som 

traditionelt trængte til vedligehol-
delse rent bevoksningsmæssigt, 
- herunder også træet ved hullet 
lige neden for vor teltplads. Man 
kunne ikke længere komme uden 
om det.

Senere fiskede jeg en gang ned i 
svinget nedenfor, uden at der kom 
noget ud af det, og jeg begyndte 
at rulle linen ind stående på den 
yderste spids, før træet skulle run-
des. Da linen kun havde forfanget 
udenfor stangspidsen, ville jeg 
løfte det ud af vandet.

Der stod imidlertid en fisk under 
spidsen, som ville det anderle-
des. Lige idet jeg løftede forfan-
get ud af vandet, steg den op og 
gnaskede fluen, - den blev uhjæl-
pelig kroget. Grejet holdt til den 
voldsomme direkte påvirkning. 
Drengene stod og så på, fisken la-
vede et par udløb, hvor jeg havde 
brug for pladsen, som var skabt af 
”botaniseringen”. Hvilken herlig 
eftermiddag med drivende lette 
sommerskyer.

Et par ture til Karup/Jordbro gav 
ikke noget.

26-7-09 Atter måtte Si-
mested holde for. Det var lidt lu-
sket vejr. Stedet, ved Borup. Jeg 
var dårlig begyndt, før en havør-
red kom ”rundt om pynten” i et 
skarpt sving. Den fik ikke ordent-
lig fat/jeg stod og fumlede med 

linen i hånden.

Jeg fik 2 fine fisk på 48 cm/1,25 
kg og 52 cm/1,5 kg i tusmørket på 
”årets flue”, som er grå/grå med 
rød egernhale. Desuden mistede 
jeg endnu en, som var mere oven 
vande end under. Desuden legede 
den rambuk på brinkerne, hoppede 
og dansede og endte med at fare 
ca. 1 meter ind under en græstot. 
Da jeg prøvede at hive den ud/op 
kom hovedet op næsten gennem 
græsset, den slog et kraftigt slag 
og knækkede linen.

Simested å er planlagt slået igen i 
begyndelsen af august, men lige-
som sidste år er det blevet rykket 
en uge frem. Det er der al mulig 
grund til. Mange af de gode ste-
der, især på de lige stykker er så 
tilvoksede, at der kun er meget 
smalle render at affiske. Der er 
masser af fisk der, og de bider 
gerne, men med fisk på, skal man 
som det første se at komme hen 
et sted, hvor grødebevoksningen 
er mindre voldsom. Hvis fisken 
finder på at ville bore ned under 
grøden, er den uhjælpelig tabt.

Nå, men det bliver der nu rådet 
bod på.

Én ting mangler. Hvor er de større 
fisk? Der er meget få rapporter om 
fisk over 60 cm!! Gemmer de sig 
i grøden, eller er de ikke kommet 
op endnu?

29-7-09 Fridagen var sat 
af til Jordbro. Vejret var ret godt til 
fiskeri, - lidt diset og lusket. Stedet 
blev fra ovenfor højspændingen op 
mod Stoholm og ned til Lejren.

Efter kort tids fiskeri var der hug 
og fast fisk, - troede jeg. Fisken 
var 1,5 – 2,0 kg, og der var gang 
i den. Det varede dog ikke længe 
før den slap af fluen. Det var end-
nu en gang en grå/grå med rød-
brun egernhale vinge.

Optimismen var stor, men det ene-
ste yderligere, der skete, var at jeg 
så opgang af en stor fisk i tusmør-
ket helt nede ved skovhjørnet.

5-8-09  Denne gang var det 
igen Simested ved Borup. Dagen 
var onsdag, så ”de lokale” incl. 
Ellen havde deres pindspil på plæ-
nen. Jeg tror, at deltagerantallet 
var forøget. Ellen provokerede, og 

jeg måtte indrømme, at jeg havde 
glemt, at jeg havde lovet hende en 
passende fisk, hvilket jeg selvføl-
gelig lovede med det samme. 

Der var iblandt deltagerne en no-
get forskellig opfattelse af, hvad 
en stor fisk var, men det var i hvert 
fald ikke i nærheden af de 85+ cm, 
som vel må være en acceptabel 
grænse for ”store” fisk. Uanset, 
- det er hyggeligt at sludre med 
Borups indvånere. 

De spillede pind, og jeg gik ned 
for at fiske. Det varede ikke læn-
ge, før der var bevægelse i vandet. 
Ved andet kast blev fisken kroget. 
Det var en regnbue på 37-38 cm, 
- noget som passede perfekt til El-
lens behov. Så var det på plads

Kort efter var der en noget større 
sag, som havde fundet fluen væ-
rende for nærgående. Det skete 
mens en vandrotte, som er et sær-
deles sjældent syn nu om dage, 
var ved at krydse åen lige hvor 
min line gik ned i vandet. Om det 
var en kombination af, at jeg blev 
forstyrret og fisken forskrækket 
vides ikke, men der var en 5-6 slag 
med halen, og så var den væk.

Lidt senere var der en mere tradi-
tionel seance. Fisken op til fluen 
med et kort tilløb, vending, træk 
i linen, kroget fisk, fight og net-
ning. Det var et særdeles nydeligt 
eksemplar på 51 cm, 1,5 kg, som 
ikke gjorden meget væsen af sig, 
selv om det var en han.

Endnu lidt senere gentog optakten 
sig, og selv om der denne gang var 
mere liv i enden af linen var fisken 
vel godt og vel på målet, - den 
blev genudsat.

Efterhånden nåede jeg neden for 
stryget lige nedenfor skoven, uden 
at der skete yderligere, selv om 
den bedste fiskeperiode egentlig 
var på dette tidspunkt. Længere 
nede, sidst på det lige stykke før 
de mange store sving, kom adrena-
linen i kog. Da min line gik ned i 
vandet ved det store hul, ”opstod” 
der først en ringbølge af betydelig 
størrelse og bagefter fulgte den ty-
piske nedstrøms flugtbølge.

Begge var af anseelig størrelse, - 
det var med andre ord en af de sto-
re, som stod der. Nå, jeg havde jo 
fisket hen over den, og jeg havde 

jo også efterfølgende forskrækket 
den, så det fornuftige var at fiske 
videre. Jeg så ikke mere på denne 
vidunderlige, oplevelsesrige som-
meraften.

Herefter gik der et par uger, hvor 
alt hvad der rørte sig ikke blev 
kroget ordentligt. Der var også 
et par pæne fisk imellem, - altså 
noget mere end normen omkring 
50 cm. Det er lige før, at august 
skulle udnævnes til at være ”de 
tabte fisks måned”.

20-8-09 Simested ved 
Borup bro. Fisk på land, - egent-
lig ikke noget at skrive hjem om. 
Den var 42 cm. og vejede vel ¾ 
kg. Den var noget farvet og blev 
genudsat.

En tur til Hessellund gav en sjov 
oplevelse. Det var sidst på fiske-
riet, nærmere på det gode lige 
stykke ned mod det sidste hegn. 
På modsatte side var der en god 
kant på vel 10 meter. Den blev af-
fisket grundigt, uden at der skete 
noget ved det. For enden af dette 
stykke var der en stor grødebusk, 
som pressede vandet ud i åen.

Da jeg fiskede v’et mellem grø-
debusk og brink kom der en stort 
fisk farende ud 1-2 meter oven-
for fluen. Den startede på tværs 
af åen efter fluen, men opgav på 
halvvejen og forsvandt nedad i en 
kæmpebølge. Det ville have været 
rart, hvis den havde fortsat jagten 
på fluen …..

Jeg prøvede selvfølgelig igen, -- 
men.

25-8-09. Aftentur til Jord-
bro ved Dalgas bro. 
Først en undermåler, som blev 
genudsat. Nede i det andet ”lan-
ge” sving på egen side, hvor jeg 
egentlig aldrig har fanget fisk før, 
skete der noget. 
Fisk opstrøms, hvirvel og fight. 

Jeg havde gået og besværet mig 
over den mængde grøde, som var i 
åen. Den var næppe særlig fiskbar 
for mere end 50% vedkommende, 
og fik man en større fisk på ville 
den, ved at bore, så nemt som in-
genting slå sig fri. Da der var en 
vis vægt i enden af linen, var jeg 
ekstra opmærksom på at holde 
den i gang

Flue grå/grå rød egern, - en præg-
tig han i efterårsfarver 61 cm 3,25 
kg

27-8-09 Tur til Simested 
ved Borup bro. Rejst en god fisk, 
som kom lidt akavet til fluen. Jeg 
havde fisket forbi og i næste kast 
vendte fisken. Den gik ned for at 
fange fluen bagfra, - den missede.

Senere på en sort/sort med rød 
egernhalevinge:

60 cm, 2,5 kg, en  perfekt  havør-
red. En af dem med få store mørke 
pletter.

1-9-09 Det var vejr til fi-
skeri. Sommertemperatur og sol. 
Jeg havde dog glemt at tage af-
tenen i ed. Den sagde optræk til 
byger, - måske med torden. Det 
gjorde det egentlig ikke skidt, bare 
det ville være en kort oplevelse 
med tordenvejret. Jeg havde dog 
endnu en gang ikke taget regntøjet 
med, selv om jeg igen og igen har 
svoret, - og gjorde det så endnu en 
gang.

Der blev slået grøde stort set over-
alt, men det bedste bud var Karup, 
fordi der var afsat to uger, og  det 
var tirsdag i 2’den uge. De måtte 
være nedenfor i hvert fald Hessel-
lund., Men nej….

Jeg fortrak til Fiskbæk ved Ves-
bæk bro. Det var begyndt at regne, 
- jeg ankom, og det regnede stadig, 
men det lysnede lidt i horisonten. 
Det stilnede lidt af, og jeg tog min 
lette golf-outdoor busseronne på, 
som dog kan klare lidt vand.

Vejret blev ikke et problem, - det 
holdt op med at regne.

Tiden var nu så fremskreden, at 
den næppe var meget mere end 
en god time, indtil det ville være 
bælgmørkt. Jeg startede ca. 100 
meter ovenfor betonbroen. Der 
var ikke noget i hullet ved broen. 
Der var lidt nappen nedad.

Der var liv i åen i svinget 100 me-
ter ovenfor vejbroen:
Jeg fiskede til den midt i svinget 
ca. 25 meter nedstrøms. Jeg stod 
i ”en påbegyndt” hængesæk, hvor 
jeg skulle række 4-5 meter ud for 
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at nå til åen. Heldigvis gik fisken 
efter den første gang ottetaller m.v. 
opad  ca. 40 meter i hastigt tempo 
ude midt i åen. Den vendte selv 
og begyndte nedad. Jeg kunne se, 
at jeg helst skulle have den ned i 
bunden af svinget, hvor jeg kunne 
komme ud på brinken. 

Den klarede det næsten selv. En 
enkelt gang måtte jeg lidt ud  på 
gyngende grund, men det viste 
sig på stedet at være ret solidt. Vel 
nede, var resten en formssag.Der 
var liv i åen i svinget 100 meter 
ovenfor vejbroen:

Fluen sort/sort rød egernhale. Fi-
sken 62 cm. 2,7 kg. Et perfekt ek-
semplar. Der ser ikke ud til i år at 
være så mange garnskader!

Min første havørred i Fiskbæk å 
siden 1954, - og så endda et pragt-
eksemplar.

9-9-09  Simested ved Skin-
ders bro. Denne aften blev det til 
2, begge fanget på en grå/grå. Den 
største på 52 cm., 1,5 kg stod nede 
i bagvandet ved kvægpassagen, 
hvor der var tidligere var hængt en 
ledning over åen. Stedet er vældig 
godt, men jeg har ikke tidligere 
fanget fisk der. Den anden var 43 
cm. og blev genudsat.

29-9-09 Simested ved 
Skivevejsbroen. Der var et noget 
farvet eksemplar på vel 1,5 kg., 
som blev genudsat. Flue sort/grå. 
Desuden to regnbuer på 35-37 
cm.Nu endelig her i slutningen af 
september skal det øverste af Jord-

bro have skåret grøde for anden 
gang. Det er længst sket for stykke 
fra Skivevejsbroen og nedad.

Der har nu været ca. 1½ måned, 
hvor det har været vanskeligt at 
fiske i åen. Den har været fuld 
af grøde, og vandet har stået op 
i engen med de gener, som dette 
medfører. Derfor har jeg kun væ-
ret derude en enkelt gang, da dog 
med succes.

Iflg. formanden må vi forvente, at 
det vil blive standarden i fremti-
den, da der ikke er vægtige inte-
resser til at skubbe på vedligehol-
delsen af strækningen..

Jeg var derude den 3/10 og kunne 
konstatere, at åen ved netop af-
sluttet skæring var blevet rundbar-
beret. Fiskeri der, skal med andre 
ord ske inden udgangen af juli 
måned.

Onsdag den 23/9 var jeg med Jør-
gen Østergaard ude på dagkort ved 
Lilleåen på det nederste stykke ved 
Gudenå. Som fiskevand er den ok, 
men den er vanskeligt tilgængelig 
med mange udhængende træer og 
siv, hængesække og høje stejle 
skrænter næsten overalt. Det blev 
ikke til fangst for nogen af os.

Sæsonen går på hæld og vi skal på 
samlet familie fødselsdags tur til 
Thailand fra den 8 til den18 okto-
ber. Der bliver ikke meget fiskeri i 
resten af denne sæson. Fisken til 
røgemanden hænger vist ikke en 
gang i en tynd tråd længere!!

5/10-09. Der blev lige et hul i 
storm- og regnvejret, hvor det 
blev en vidunderlig aften ved Si-
mested. Den er kort på dette sene 
tidspunkt af sæsonen, men den 
kan stadig være intens i mørknin-
gen. Det var den også denne aften. 
Fisken var dog af mindre størrelse. 
Kun 42 cm, 0,75 kg men den var 
efter forholdene i fin stand. Flue 
grå/grå rød egernhale.

Hjemkommet fra ferien, skulle 
jeg, da det blev onsdag, en tur 
ud, da vejret var godt. Det blev til 
Høgild. Ikke længe efter at jeg var 
startet oppe På Carlo’s havde jeg 
et hug. Fisken viste siden og vend-
te tilbage til der, hvor den kom fra. 
Godt nok, - det var en på 1 – 1,5 
kg, og den var godt farvet.

Nede efter Odderboet,  midt på 
det lige stykke, hvor træerne har 
hængt ud over åen, kom der plud-
selig en enorm havørred op fra sit 
skjul på bunden. Den gik efter det 
sted, hvor min line gik ned i van-
det, lagde an til vending i overfla-
den, åbnede sit enorme gab, og fik 
desværre øje på mig. Den vendte 
i en voldsom hvirvel og sank til 
bunds igen. Nytteløst at sige, at 
den ikke var til at rokke igen …

23-10-09 En herlig ef-
terårsdag med en tur til Simested. 
Jeg startede ved Brakbjerg, og da 
jeg var kommet ned til skoven ef-
ter Skivevej, havde jeg haft kon-
takt med 3 havørreder. Den ene 
var stor. Den stod i lærer Nielsens 
hul og kom i første omgang frem 
til indgangen af svinget efter flu-
en, men tabte interessen.

Hullet blev affisket grundigt, og 
om ikke der kom et tungt hug med 
et par langsomme tunge slag med 
en hale. Det holdt hurtigt op, og 
det var så det.

I mørkningen var jeg nået ned til 
det sted, hvor skoven slutter. Styk-
ket er lige og ser egentlig ikke 
særlig interessant ud, men jeg har 
fået fisk der og har også jaget fisk 
op. Derfor blev det fisket grun-
digt, - og pludselig kom bølgen 
ved egen side. Jeg så den først, da 
den havde bredt sig ud til midten 
af åen.  Jeg syntes, at jeg ventede 
i årevis før det dybe træk kom. 
Denne gang skete alt efter bogen 
og det var ikke en kylling. Efter 
årstiden, var der liv i fyren, og det 

Det var en meget lidt farvet hun 
på 69 cm, 3,25 kg. En af dem med 
få store pletter. En usædvanligt 
god fisk så sent på sæsonen. Fluen 
hele dagen, en morgenfrue. 

blev der ved med at være i samt-
lige 15 minutter, fighten varede. 
Til at begynde med troede jeg, at 
det var 5 kg+, der var for enden 
af linen.

Først var den voldsom med hidsi-
ge udløb. Jeg troede, at den havde 
løbet hornene af sig og ville tage 
den nedstøms til et bedre sted at 
lande den. Lige da den var ble-
vet vendt, fòr den nedstrøms og 
sprang ud af vandet, det kunne 
være gået rivegalt. Da den havde 
tabt en del af pusten ændrede den 
taktik og gik ind under grødekan-
ter på egen side.

Det lykkedes hver gang at få den 
ud, - efterfulgt af endnu et udløb. 
Til sidst var den flad og blev upro-
blematisk kanet ind i nettet.

Den blev kørt direkte til røgning, 
da det jo næsten helt sikkert ville 
blive den sidste i året, som bare 
kom i nærheden af en tilstrække-
lig størrelse til det.

PS. Til trods for det gode udseen-
de, viste det sig, at fisken faktisk 
var temmelig tæt på at være gyde-
moden, altså en distanceblænder, 
som nok burde have været genud-
sat.

Årets afslutning, - den 31/10, kom 
til at foregå ved Jordbo og Fisk-

bæk. Det var en sand fornøjelse 
ved Jordbro igen at gå på stykket 
opstrøms Dalgas Bro efter at som-
merens ”grødeprop” fra Stoholm 
til Skivevej var fjernet, og åen 
havde fået lov til at falde til ro. 
Der var mange fisk, som var ude 
at give sig til kende. 

Det blev til en på ca. 50 cm, meget 
gravid og den blev genudsat.  Ved 
det nederste sving før broen på det 
lave vand på skivesiden stod der 
en fisk af en vis størrelse.

Havørredfangster 2009 

Da jeg var blevet synlig, tog den 
en enorm tur nedad og jeg kunne 
følge den store trykbølge 2/3 af 
strækningen ned til broen.

Ved Fiskbæk viste fiskene sig også 
frem, og igen var en af dem af en 
noget kraftig kaliber. 

Sæsonen som helhed: Masser af 
havørred, men i gennemsnit små. 
Fisk over bare 6 kg. har været en 
absolut undtagelse, som jeg ikke 
har været i nærheden af at fange.

Måske næste år….

Hemtaget          +5 kg.     +4 kg.     +3 kg.     +2 kg.     +1 kg.       Ialt 
Simested             1          4         7         12
Jordbro                                              1              1
Karup             1                                              1
                                                          3             4             7              14 

                       Maj       Jun.      Jul.      Aug.      Sep.      Okt.
                         0           1   6           3            2          2         14
Genudsat                                  3            2          1           6

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

Så er det slut for i år, jeg håber at du har udnyttet dig af en af de 
bedste sæsoner nogensinde. Aldrig har chancerne været så gode for 
at overliste en havørred, fisk i alle størrelser har der været i massevis, 
men selvfølgelig flest i 45-55 cm klassen.
 
Hvis nogen havde været i tvivl blev det endelige bevis for årets 
massive opgang bevist ved årets el-fiskeri d. 7 nov. 
Normalt skal vi ud flere gange for at få de nødvendige fisk i Skals 
å, men i år var en enkelt tur nok, og vi kunne endda nøjes med at 
fiske en betydelig kortere strækning end vi plejer. Tak til alle der 
brugte tid og kræfter på at hjælpe med årets el-fiskeri, i ydede en 
super flot indsats.

Måske bliver fiskeriet i Skals å endda endnu bedre i fremtiden i takt 
med restaurering af alle de små gydebække der løber til åen, plus 
alle de andre gode tiltag 

Læs bare her hvad der er gang i: Randers kommune har lagt gydegrus 
og skjule sten i Kåtbækken, der bliver fjernet en spærring ved fussing 
vandmølle , Skov og Naturstyrelsen har købt og lukket Kongsvad 
dambrug og starter projekt”havørreden tilbage til Glenstrup sø”. 
Skalsådalens Sportsfiskerforening har også et par projekter i gang 
og vi har skam også været i gang i år, hvilket i kan læse om andet 
steds i krogen.

Nu kommer der en lang vinter hvor man kan sidde og udtænke 
nye udspekulerede superagn der kan nappe kæmpeørreden i næste 
sæson (jeg har allerede en - he he).

Fiskeriet i Skals å starter jo tidligt, allerede d. 16 januar må man 
fiske fra Ejstrupbro til Hjarbæk fjord hvis der er nogen som ikke kan 
vente helt til 1. marts.

Håber at alle har haft en god særson ved Skals å -og ja, de sidste 
broer og mar-keringer skal nok komme ud til sæsonstarten.

Vi ses til næste år ved skals å

Kenneth

NYT FRA 
   SKALS Å
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Islandske ”Brown Trout”
-ikke så let endda
Finanskrise, billige flybilletter og en meget gæstfri værtsfamilie gjorde det muligt, selv 
for to offentlig ansatte, at prøve kræfter med måske verdens bedste brown trout vande.
Vi mente at havde gjort vores hjemmearbejde og forberedt os godt til denne tur, allige-
vel kom ørredens skyhed og styrke meget bag på os. 
Ørrederne i Minnivallalækur og Galtalækur var helt ufattelig sky og selvom der var 
mange og store fisk i alle pools var de næsten umulige at komme i nærheden af, alene 
skyggen fra vores flueliner kunne tømme en pool for fisk. Når det endelig lykkedes at 
kroge en fisk resulterede det oftest i overrevne forfang og udrettede kroge, men vi fik 
tag på det og fangede tre superflotte brown trout over 3 kilo. samt en god håndfuld 

mindre ørreder.

Galtalækur, en forunderlig elv der 
her forsvinder ind i under jorden for 
en stund. I denne pool så vi 7-9 gode 
ørreder.

Endnu en storørred fra 
Galtalækur.

Finanskrise og global 
opvarmning er ikke gået op 
for alle endnu.

Denne 3 kilos brown trout var 
ufattelig stærk, 3 pools og 150 
meter elv skulle vi igennem inden 
jeg kunne lande den.

Af Steffen Bruhn
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Der blev kigget langt 
efter de dyre og 
lækre laksevande, 
måske næste gang

Vores medfisker og samboende ved 
Minnivallalækur, Kirk Post fra californien med 
en af hans mange og flotte fisk. 

Lige inden vi drejede af til hytten…, Hekla !

Karsten Jensen med 
turens største, 3,5 kg. fra 

Galtalækur.

GullfossEfter utallige forsøg 
med tørfluen gav tunge 
nymfer succes
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Af Peter B. Sørensen

Campingvognen

Vi havde truffet en stor beslut-
ning i vores lille familie. 
Vi var blevet for magelige til at 
ligge i vores lille tunneltelt, så 
vi havde købt en campingvogn, 
og den skulle selvfølgelig luftes 
i efterårsferien, og  Kongeåens 
camping blev udset som målet 
for turen. 
Pladsen var lille og hyggelig, og i 
passende køreafstand til de sto-
re flokke af gæs på vestkysten og 
mulighed for at opleve sort sol. 
Den detalje, at der var 200 me-
ter frit fiskeri nedenfor camping-
pladsen var også vældig tillok-
kende for undertegnede, selvom 
”vi ikke tager på efterårsferie for 
at fiske..”. 

Overraskelsen fra Kongeåen
Men fiskestangen kom naturlig-
vis med i bilen.

Det (næsten) eksistentielle valg

Vi kom til pladsen og fik sat 
campingvognen op på den bed-
ste plads, hvor der var udsigt 
over åen.

Selvom klokken var lige omkring 
spisetid, ville jeg lige fiske 10 
min. bare for at se hvordan van-
det så ud og få svar på det ME-
GET eksistentielle spørgsmål, 
om Kongeåen nu skulle fiskes 
med en Mepps 3, 4 eller 5. 
God strøm og fart på vandet, 
bredde omtrent som Skals å men 
ikke så dyb. Vandet letfarvet. 

Åen lå med andre ord perfekt til 
en Mepps 4. Den blev blank for-
di den blanke lå øverst i æsken. 
Farven er i mine øjne ligegyldig 
for fiskeriet, så jeg fisker altid 
med en spinner, jeg selv synes 
er pæn.

Fiskeri i sommersko

Det så ikke ud til, at der blev 
gået meget ved åen, men jeg 
fandt senere ud af, at det meste 
af fiskeriet på stykket foregik fra 
en ophalerbro til kanoer. 
Lige det sted så ikke specielt 
spændende ud, så jeg gik for-
sigtigt ud i sivene længere op-
strøms. 
Forsigtigt, fordi jeg var gået til 
åen i mine almindelige sko. 

Det skulle snart vise sige at 
være yderst letsindigt. Jeg kom 
ned til vandet og fik send Mep-
psen ud 
over åen. Konstaterede at der var 
grøde midt i åen, som heldigvis 
var meget let at fiske udenom 
ved opstrømsfiskeri. 

Laks

Jeg havde kastet omkring 10 
kast, da jeg fik placeret spinne-
ren perfekt få cm. fra modsatte 
bred.
Fik slået bøjlen over, så bladet 
roterede perfekt lige efter ned-
slaget. Jeg nåede at køre ganske 
få omgange på hjulet før det gav 
en kæmpe ryk i stangen da en 

rigtig god fisk knalde på med 
fuld kraft.
Splitsekunder efter stod en laks 
ud af vandet i et vildt spring helt 
ovre ved modsatte og landede 
med et ordentligt plask. 
Hjulet hvinede da laksen strøg 
nedstrøms og tyngden i stangen 
afslørede, at det i hvert fald var 
en plus 5, der var kroget. 
Åen gyngede, da fisken vendte 
og gik ud midt i strømmen. Jeg 
stod lettere forfjamsket i mine 
sko på den eneste tørre plet i 
meters omkreds. Det var noget 
problematisk!

Familien hidkaldes

Laksen satte i første omgang 
dagsordenen, men der kom lige 
så stille ro på fighten og jeg be-
gyndte at få overblik over situa-
tionen. 
Da laksen var blevet fredet fra 
1. oktober i Kongeåen, var det 
klart, at det var en genudsætter. 

Jeg ville imidlertid gerne have et 
billede af fisken, så jeg brølede 
på min kone Majken, som sad 
oppe i campingvognen og hyg-
gede sig. Hun røg ud af døren 
som skudt ud af en kanon. 
Vidste godt hvad der var gang i. 
-Skal du have et net, råbte hun. 
Men nettet hang allerede på ryg
gen, så jeg udbad mig i stedet 
en fotograf med et kamera til at 
tage et billede af fisken.

Både Majken og Anna kom lø-
bende og da var jeg ved at få lidt 
styr på fisken. 
De stod på første parket og 
fulgte fighten. Det var en fisk 
der virkelig kunne mærkes ned 
i korken på 
fiskestangen. Den gled forbi 
nedenfor vores fødder, og både 
Majken og Anna mente, at det 
var en ret stor fisk. Stor og ikke 
mindst stærk kunne jeg kon-
statere, når bremsen på hjulet 
skrattede og gav line hver gang 
laksen brugte sin store hale.

Sikkert i nettet

Det var blevet til nogen tov-
trækning, da laksen begyndte 
at blive vild, som et tegn på, at 
nu var den ved at være træt og 
desperat, og fighten gik dermed 
ind i den sidste og ofte hektiske 
og dramatiske fase. 
Den skovlede med halen i over-
fladen og plaskede og huggede 
voldsomt fra side til side. 
Jeg prøvede at få den i nettet og 
det lykkedes næsten, men den 
ombestemte sig og gik ud midt 
i åen igen. Her fik den et par 
sidste omgange inden den blev 
trukket hen over nettet, hvor den 
gled sikkert ned i netposen. 
Genudsætning med kolde tæer
Hurtigt på land med fisken, som 
vejede godt til. 
Jeg måtte fri at de høje siv så 
jeg kunne få plads til at fjerne 
krogen som sad sikker lige i sak-
sen. 

Fik laksen målt hurtigt til om-
kring 95 cm. Inden jeg med 
besvær fik løftet vidunderet til 
et ultrahurtigt billede, inden den 
kom tilbage i sit rette element 
igen.Jeg måtte smide den ene 
sko og strømpe, smøge bukse-
benet op og stå med det ene 
ben i åen for at komme ud over 
grøden med fisken for at få godt 
med ilt over gællerne på den in-
den afskeden. 
Jeg stod godt et minut med fi-
sken og nåede at blive godt 
kold på benet. Inden den svøm-
mede. 
Super fornemmelse at mærke 
hvordan den store fiske langsom 
fik energien tilbage inden den 
med et kraftigt slag med halen 
skød ud midt i åen 
Her standsede den og kunne ses 
et par øjeblikke over sandbun-
den, inden den gled tilbage på 
sin plads under modsatte brink.

Kongeoplevelse!!

Kongefight! Kongelaks! Kongeå! 
Sikke en Kongeoplevelse!! (tror 

jeg det hedder på nudansk) Laks 
på 95 cm. Og en anslået vægt 
på 7,5+, fightet i almindelige 
sko med familien som nærmeste 
tilskuere. 
Og lige bag ved campingvognen. 
Waauuuu!! 
Behøver jeg sige, at jeg i særlig 
grad nød udsigten fra camping-
vognen ned over ”mit” laksesving  
på resten af ferien?! 

Ikke så ringe

Der var 200 meter fiskevand ne-
denfor campingpladsen - jeg fik 
kun brug for de 50 meter, før jeg 
fik en super oplevelse med åens 
konge: Salmo Salaris. 

Den 3. danske laks i år som et 
udsøgt krydderi oven på en for-
midabel havørredsæson i Viborg 
Sportsforenings fiskevande.  
Så er det ikke så ringe at være 
lystfisker. 

Vi ses derude til nye fiskeoplevel-
ser næste sæson……………..
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