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Formanden 
funderer

Hårde tider…
Almindeligvis kan jeg bruge 
denne plads til at prale med, 
hvor godt det går i vores gamle 
forening, men denne gang bliver 
det desværre lidt anderledes. 

Vores medlemstal har gennem 
de seneste år været stigende, 
men er i år faldet med ca. 30 per-
soner, og det er endda ikke hele 
historien. Over de seneste to år 
er antallet af fuldt betalende se-
niormedlemmer faldet med 50 
personer, men dette fald er til en 
vis grad udlignet af et stigende 
antal juniorer og pensionister.

Det er ikke let at sige, hvad årsa-
gen er. Måske gør vi ikke nok og 
ikke det rigtige for at tiltrække 
seniorer, men vi har ikke lige op-
skriften på at gøre det bedre. 
Vi ved, at de fleste andre lystfi-
skerforeninger også taber med-
lemmer i disse år, og det er en 
kendsgerning, at danskerne for 
tiden er meget tilbageholdende 
med at bruge penge. 
Opsparingen i samfundet er så 
stor som aldrig før, uden tvivl på 
grund af den krisestemning, der 
hersker.
Når vore naboforeninger både 
mod øst og vest så oven i købet 
tilbyder et laksefiskeri, som er 
meget opreklameret for tiden, 
så mister vi uden tvivl også med-
lemmer på den konto.
Det betyder i runde tal, at der 
kommer til at mangle 30.000 kr. 
i kassen, og det er vi nødt til at 
gøre noget ved. 
Sammen med de stigninger der 
kommer i leje og andre udgifter 
i 2013 skal vi trimme budgettet 
med ca. 45.000 kr., og de mulig-
heder vi kan se, er følgende:

Krogen kommer kun én gang 
om året 
Vi har nu fået en rigtig god hjem-
meside, og her kan al almindelig 
kommunikation med medlem-
merne foregå hurtigt og enkelt, 
så vi har ikke rigtig længere brug 
for Krogen til nyheder. 

Det seneste nummer af Krogen 
bærer præg af, at alle fangster og 
flere af de andre nyheder allere-
de er bragt på hjemmesiden. 
Men Krogen er naturligvis langt 
bedre end en hjemmeside til 
’hyggelæsning’ af forskellige hi-
storier og artikler. 
Her er problemet dog, at ingen 
rigtig gider skrive til Krogen - de 
senere numre har stort set været 
skrevet af formanden, krydret 
med enkelte bestyrelsesmed-
lemmers ferieoplevelser. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, 
at Krogen fremover udsendes 
ved juletid som et årsskrift. 
Ambitionen er, at det så bliver et 
rigtig fint årsskrift med vurdering 
af året, der er gået, både fiske-
mæssigt og omkring foreningens 
aktiviteter og udvikling.
Der kommer friske kort og der 
er masser af plads til indkomne 
bidrag. 
På den måde forventer vi at spare 
20 - 25.000 kr.

Pensionistrabatten aftrappes
I vores forening får man pensio-
nistrabat, når man bliver folke-
pensionist. 
Det får man efterhånden ikke ret 
mange steder, og da slet ikke i 
lystfiskerforeninger, hvor pensi-
onsalderen for mange heldigvis 
betyder, at man nu rigtig får tid 
til at fiske. 
Bestyrelsen foreslår, at alle, der 
allerede har pensionistkontin-
gent beholder denne ret, men at 
der indføres en ny pensionsalder 
på 75 år i foreningen. 
Medlemmer der af helbredsårsa-
ger ikke længere er i stand til at 
komme til åen, kan benytte vores 
regler om passivt medlemskab. 
Denne ændring er et vedtægts-
spørgsmål og skal godkendes på 
generalforsamlingen, inden det 
får virkning. 
Ændringen vil medføre en for-
bedring af økonomien på ca. 
3000 kr. i 2013, men vil stige med 
samme beløb fremover.

Der skal ske noget ved Karup å
Prisen for fiskeleje ved Karup å 
er alt for høj. Den stammer fra en 
tid, hvor Karup å var noget helt 
særligt, men tiderne har ændret 
sig. Nu er vore andre Viborg-åer 
fiskemæssigt stort set lige så 
gode som Karup å, det kan man 
også se af, at man ikke træffer 
ret mange VSF-medlemmer ved 
Karup å.

Tidligere var Karup å det sted, 
’københavnerne’ tog hen, når de 
skulle på fiskeferie. 
De tager nu til lakseåerne eller til 
udlandet, så Karup å mister også 
betydning for dagkortslaget og 
for fastholdelsen af udenbys 
medlemmer.
Hvis vi skal bevare vores fiskeret 
ved åen, skal prisen ned, og vi 
skal have 1-2 andre foreninger 
med på vore stykker, ellers må 
vi se i øjnene, at vi må opgive 
vores fiskeret, i hvert tilfælde på 
Høgild-stykkerne.

Vi kan også forlade forbundet
Det kunne løse alle vore økono-
miske problemer på én gang, 
men det er ikke bestyrelsens løs-
ning. Alt det forbundet foretager 
sig, er ikke lige godt gennemført, 
men Danmarks Sportsfiskerfor-
bund er det eneste sted, lystfi-
skerne er repræsenteret overfor 
myndighederne, og en nedluk-
ning af forbundet vil efter vores 
vurdering bl.a. betyde et stop for 
arbejdet med at begrænse garn-
fiskeriet, stop for uddannelse af 
juniorer og vandplejefolk, stop 
for en faglig kontrol med kommu-
nernes tilladelser til udledning af 
forskellig slags og begrænsning 
af udsætningen af fisk.
Forbundet spiller også en stor 
rolle i fordelingen af fisketegns-
midlerne og i det hele taget i 
samspillet med ministerier og 
udvalg. Og så får vi Sportsfiske-
ren, som kan give en hyggelig 
times læsning på sofaen.

Bestyrelsen finder, at der er brug 
for at bakke op om forbundet. 

Det svarer til, at de fleste bliver 
i deres fagforening, selv om der 
måske er lavvande i hushold-
ningskassen. 

Vi kan sætte kontingentet op
100 kr. mere fra alle seniormed-
lemmer og pensionister kunne 
løse problemerne her og nu, men 
det vil sikkert give medlemstab, 
og så skal kontingentet have et 
hak mere for at lukke hullet. 
Det vil være en uprofessionel 
måde at løse problemer på. Be-
styrelsen ønsker at se kritisk på 
udgifterne og drive foreningen 
så sundt som muligt. Det tror vi 
er den rigtige løsning på lang 
sigt.

Færre fribilletter
Vi giver hvert år vore lodsejere 
to lodsejerkort, som må bruges 
af lodsejerens husstand og af 
lodsejerens tilrejsende gæster, 
men vi oplever, at lodsejeren gi-
ver kortene til lokale venner og 
bekendte, som så fisker i forenin-
gens vande uden at betale. 
Det er naturligvis rart for lodseje-
ren at være en flink fyr, men det 
undergraver foreningens økono-
mi, og dermed vores mulighed for 
at betale leje og holde lodsejerfe-
ster, så det skal vi have styr på.

Hvad kan du gøre ?
Hvis hvert medlem skaffede 
endnu et medlem, kunne vi ikke 
være i klublokalerne til vore ar-
rangementer og knap nok ved 
åerne, så det vil være alt for me-
get, men hvis hvert fjerde med-
lem skaffede et nyt medlem, var 
alle problemer løst, så prøv ven-
ligst det.

Er det ren elendighed?
Overhovedet ikke. 
Vi har masser af fint fiskevand, 
der er blevet fanget godt med 
fisk, og vi har en økonomi, hvor 
vi med en fornuftig opstramning 
kan få balance i regnskabet uden 
at ødelægge noget.

Jørgen Buch
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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkalder 
Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling

Torsdag d.17. januar 2013 kl.1900 
i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse

6. Valg

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

6b)   Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
          På valg er Flemming Hansen, Kenneth Elkjær og Steffen Bruhn. 
          Alle er villige til genvalg.

6c)    Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
          På valg er Allan T. Christensen og Søren Bak. 
          Allan T. Christensen er villig til genvalg.

6d)   Der vælges en revisor for 2 år. 
          På valg er Michael Højris, som er villig til genvalg.

6e)    Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.
           På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg.
 

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i skriftlig 
form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter genralforsamlingen vil biolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfi-
skerforbund i et kort foredrag gennemgå, hvilket udbytte vi og landets 
øvrige lystfiskere har af Danmarks Sportsfiskerforbund.
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Aktivitetsplan 
Vinter og forår 2013

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

Torsdag den 17. januar. 
Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i den store sal på møllen og starter kl. 
19.00. Dagsordenen kan du se andets sted her i Krogen.

Torsdag d. 7. februar kl. 19. 
Foredrag ved Bo Frier
Vinterens foredrag hedder Discount-eventyr i Norge, og handler dels 
om fiskeri i de mere ukendte og dermed billige elve i Norge, og ikke 
mindst om alt det fantastiske fiskeri, der kan findes ved Norges kyster. 
Både når man er i Norge på almindelig turisttur, og når forholdene 
ved laksevandene er umulige, så man trænger til at foretage sig 
noget andet end at vente på laks, der aldrig kommer.

Bo er en fin foredragsholder, så uanset emnet bliver det en god og 
interessant aften.
Der er adgang for alle, så tag venner og familie med, det er gratis og 
starter kl. 19.00.

Fredag den 1. marts kl. 8.
Premiere
Vi mødes i klublokalerne kl. 8.00 til kaffe, rundstykker og en lille skarp. 
Hen på formiddagen tager vi til åen eller også tager vi hjem og ind-
henter den søvn, vi har sat til om morgenen. Der er frit valg.Det hele er 
gratis og der er ikke tilmelding.

Torsdag den 14. marts kl. 19.
Grejauktion
Her har du muligheden for at få solgt ud af overskudslageret i kælde-
ren eller for at gøre et godt køb til sæsonens fisketure. 
Auktionen afholdes i en af de store sale på møllen og selve auktionen 
starter kl. 19.00, men indlevering til salg sker fra kl. 17.30 til 18.45. 

Kom i god tid, så du har tid til at se på det, der er til salg, og tag kon-
tanter med – vi giver ikke kredit og vi tager ikke dankort.

Kend din å
Som sædvanlig giver de å-ansvarlige en guidet tur ved alle vore åer. 
Det er en enestående mulighed for at lære de forskellige vande bedre 
at kende. På en enkelt aften kan du lære mere end på flere sæsoners 
fisketure, så mød op uanset om du er ny i foreningen, eller om du vil 
til at interessere dig mere for en å, du ikke kender meget til. 
Der bliver ikke fisket ved gennemgangen, men der er altid mulighed 
for et par timers fiskeri efter arrangementet. 

Der er ikke tilmelding. Turene er planlagt som følger, men check 
Forum på hjemmesiden for at se, om der er ændringer.

Torsdag den 23. maj kl. 18. 
Fiskbæk å
Vi mødes ved Skive-Viborgvejen ved Fiskbæk.

Tirsdag den 28. maj kl. 18. 
Jordbro å 

Vi mødes ved Stoholm bro.

Torsdag den 30. maj kl. 18. 
Karup å
Vi mødes ved hytten på Karlos eng kl. 18.00

Tirsdag den 4. juni kl. 17.30. 
Skals å
Vi mødes ved broen ved Løgstørvej kl. 17.30

Torsdag den 6. juni kl. 17.30. 
Simested å
Vi mødes ved broen ved Løgstørvej
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Så er sæsonen slut for i år ,fangst-
mæssig var det nok ikke alle som 
mener at det var godt, men der 
er nok lige så mange meninger 
som der er fisk i åen.
Fiskene er der, det så vi ved el-
fiskeriet, men også i år måtte vi 
fiske til Birkesølejren for at få nok 
hanfisk.
  
Så har jeg den gode nyhed , at vi 
har fået det lille stykke fra Viborg-
Skive vejen og op til hvor skiltet 
er nu (170 m. ca). 
Skiltet flytter jeg senere ned til 
vejen.
  
Med hensyn til broer skal vi have 
nogle på plads i løbet af det nye 
år.
Der kan jeg godt bruge nogle 
hjælpere men oplysning om dato 
og tidspunkt følger senere på 
forum.
  
Tak for i år.
Glædelig jul og godt nyt fiskeår. 
      

Mvh. Jens Drengsgaard 

     NYT FRA
JORDBRO Å

En jævn sæson, men med med 
overraskelser.

Ja så er det slut for i år, et lidt un-
derligt år for mig, egentlig kom 
jeg aldrig rigtig i gang med fiske-
riet som jeg plejer. 
Det blev ikke til mange ture, men 
jeg har dog fået fisk. 
Jeg har 2 i fryseren 1 fra Skals å 
og 1 fra Simested å, ikke store fisk 
men fisk lige  over målet.

Har på fornemmelsen, at de der 
har fisket i Skals å i år, og har 
brugt tid på det, også har fået 
fisk. 

Var man derude i første halv-
del af juli var det kun uheld 
hvis man ikke fik fisk på en tur. 
En pludselig massiv opgang af 
mindre blankfisk på mellem 40 
og 50 cm invaderede åen og der 
var fisk til næsten alle, 
Jeg var selv heldig i den periode 
og udsatte en 6-7 stk. på en en-
kelt fisketur, det var en god efter-
middag.

2 af fiskene var garnskadet - ikke 
så underligt når man ser hvad 
der er plantet af garn ude i fjor-
den, men det er en anden sag.
Resten af sæsonen var der lidt 
længere mellem fiskene, nogle 
mente sågar at der lige pludselig 
ingen fisk var. 
Der var dog stadig nogle der fan-
gede godt og de der kender åen 
fik stadig fisk, men selvom de 
var færre, var de også væsentlig 
større helt op til 6-8 kg. 

Sidst på sæsonen gik der rygter 
om en fisk der var endnu større 
end den Peter mepps fik i fisk-
bæk å, og den skulle være god 
nok, en fisk på 11,3 kg fanget i 
juli mener jeg. 

Så der er altså store fisk der er 
sluppet igennem alle garnene 
ude i fjorden. 

Vi ses ved åen til næste år 

Glædelig jul  og godt nytår

Mvh kenneth elkjær

     NYT FRA
   SKALS Å



Karup å v. Høgild/Hessellund
Heldig dag rent fiskemæssigt. 
Der indrapporteres meget få fisk fra åen, men den 16-10 lykkedes det mig at overliste 3 stk, 2 på 59 cm og 2,6kg, og 1 på 64 cm og 3,0 kg

En sidste tur til åen gav 2 farvede fisk i Skals å (65 og 55cm), de blev naturligvis genudsat, ligesom de 3 jeg fangede 14 dage tidligere.Iøvrigt slut på en god sæson, der gav mange fine ørreder, og kun 2 undermålere.
Jes Kunnerup

Ville lige prøve Lergraven igen. 
Der var fisk i overfladen over alt på det to-
talt spejle vand og hele tiden (Sindsygt) 
Kastede til en lille målsfisk og efter 4-5 sek 
sprang en virkelig fin havørred fri af van-
det. Den havde en god grund, samtidigt 
med det fantastiske spring helt over over-
fladen havde fisken nemlig flæsket min 
langsomt fiskende kobberbasse som nu 
sad i en flyvende 60 cm blank havørred. 
Da fisken ramte vandet gav jeg et orden-
ligt modhug. Stangen gik i bund og figh-
ten kunne begynde, den blev god og lang 
med et par hop til sidst, men alt endte 
godt og jeg fik fisken sikkert på land.

Havørred 60 cm og 2,75 cm fra Mariager 
fjord. 

Fiskbæk å d. 9/10 Havørred 1,7 kg og 54 cm, fanget på spin.
En fisk mere i samme kaliber undslap og en hanfisk i arbejds-
tøj på 45cm blev genudsat.

Johnny Auchenberg

Fik to fisk på land, en farvet på 47 cm (genudsat) og en næsten 
blank på 59 cm.
Havde kontakt til yderligere to fisk og havde en følger hvor jeg hel-
digvis fik trukket spinneren ud af vandet lige for næsen af den ;-).
Den største blev taget på en 9 cm wobler, ellers brugte jeg Mepps i 
str 4 og 5 i rød og orange fluo.

Winkler

Aller sidste kast inden det blev helt 

mørkt - da bed den store havørred.

Min lillebror fangede den næststørste 

- måske den største han har fanget til 

dato, så han er ret stolt. Den var på 65 

cm og vejede ca. 2,7 kg. Den mindste 

var på 45 cm og vejede ca. 1,4 kg. Fan-

tastisk dag ved åen.

Lars Jørgensen

Louis Allermann nappede denne 
havørred på 63 cm og 2,80 kg i Si-
mested å d. 14/10.Første havørred 
over 60 cm. i år.

fisk & fangere
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 I kronikken 26. oktober skriver 
Søren Gade, at jeg ved Faktahø-
ringen i Folketinget 17. septem-
ber foreslog en ”saglig opdeling 
af vandplanens vandløb i to 
klasser: Tekniske anlæg og natur-
vandløb.” 
Ja, det er stort set korrekt. Og det 
har jeg, og andre, sagt før. 

De er således fremført af KTC 
(Kommunernes Tekniske Chef-
forening) for mere end et år si-
den i tidsskriftet Teknik og Miljø  
sept. 2011. 
Dog er det ikke vandplan-vand-
løbene, men de offentlige vand-
løb, vi har i tankerne. Det er de 
omkring 20.000 km vandløb, som 
kommunerne skal vedligeholde 
for skatteborgernes penge.  Der-
for kaldes de ”offentlige” vand-
løb.  Men ”offentlig” betyder ikke 
ejerskab, kun at det er offentlige 
penge, der bruges!  
Men jeg sagde mere: Privatiser 
vedligeholdelsen i de ”tekniske 
anlæg”, dvs. de ”offentlige” vand-
løb, kanaler og grøfter, der først 
og fremmest tjener til afledning 
af vand.  
Indfør brugerbetaling, så man 
betaler efter, hvor meget man 
bruger disse anlæg. Regnestyk-
ket er i princippet enkelt: Hvor 

Weekendavisen 
23. november2012

Vandløb 
-igen
Bent Lauge Madsen

meget vand kommer fra kloake-
rede områder, hvor meget kom-
mer fra de dyrkede områders 
dræn og grøfter? 
Hvad det første angår, da har vi jo 
brugerbetaling: Afledningsafgift, 
så det har vi tal på.  
Vi kunne også se på, hvor meget 
byerne fylder i landskabet: Når vi 
trækker de byer fra, der udleder 
direkte i havet, så er by-bidraget 
til vandløbene et godt stykke 
nede under 10 %.  Landbruget 
fylder 6-7 gange mere. Så vi har 
jo en skitse til en fordelingsnøg-
le.  
    Et mere spiseligt alternativ til af-
ledningsafgift kan være, at land-
mændene selv skal vedligeholde 
”afledningsvandløbene”, akkurat 
som de gjorde før 1963: Da fik 
man med tvivlsomme argumen-
ter opgaven ført over til kommu-
nen (og amtet), med katastrofale 
følger for vandløbenes natur: Nu, 
hvor andre skulle betale, så steg 
krav og forventninger.  
Vedligeholdelsen gik langt over 
de lovlige grænser. Det er de 
skader, vi med et vist held har 
repareret på siden vi fik den ny 
vandløbslov 1983.
Privatisering har den fordel for 
landbruget, at de selv kan ved-
ligeholde vandløbet, når der er 
mest brug for det. 
Som det er nu, kan det i praksis 
kun køre i et fast skema: Fx skal 
10 åmænd i løbet af 10 uger ved-
ligeholde 200 km vandløb i Sla-
gelse kommune. 
Når de det ikke, har oversvøm-
mede landmænd en god sag, dyr 
for kommunen! 

Der er ikke plads til, at man kan 
rykke ud til lokale oversvømmel-
ser. 
Jo, hvis man ansatte en særlig 
udrykningsstyrke, men det ko-
ster penge i en tid, hvor dagsor-
denen er at spare penge.
Jamen, vil landmændene så ikke 
grave vandløbene sønder og 
sammen? 
Det håber jeg skam ikke, for det 
må de ikke! Ordet ”vedligehol-
delse” skal tages bogstaveligt: 
Vandløbet må ikke forandres, kun 
holdes i den dybde og bredde, 
der er fastlagt i regulativet!  
Vil man gøre vandløbet større, ja, 
så er det en helt anden historie. 
Det er en regulering, og den skal 
landmændene selv betale. 
Hvis de da får lov. 
Hvis vandet får lov at strømme 
hurtigere af sted, øges risikoen 
for, at marker og sommerhuse 
længere nede ad åen bliver over-
svømmet.  
Det er gammel viden og bag-
grunden for der ret stramme reg-
ler i århundreders vandløbslove.

Kommunerne har tidligere haft 
mulighed for at overføre offent-
lige vandløbs vedligeholdelse til 
bredejerne. 
Men som en af den gamle rege-
rings sidste gerninger blev den-
ne ”nedklassificering” indskræn-
ket til at omfatte få vandløb.  

Som en start til en ændring kun-
ne regeringen jo omgøre den 
beslutning, til glæde for både 
landmænd og kommuner. 
En privatisering kunne føre til en 
nytænkning ved vandløbene.

Formodentlig vil mange over-
veje, om det overhovedet kan 
betale sig at vedligeholde van-
skelige strækninger.  

Måske vil nogle finde ud af, at i 
stedet for at grave mudder og 
sand op, der er kommet ud gen-
nem drænledningerne, kunne 
man sætte et sandfang ind i 
drænledningen, eller simpelt 
hen lade drænet munde ud på 
engen.   
Andre vil måske plante elletræer, 
der kan skygge grøden væk.  Eller 
foreslå, at hyppigt oversvømme-
de enge bliver ”forsinkelsesbassi-
ner”, der hindrer oversvømmelser 
nedstrøms. 
Jeg tror, at der kunne komme 
et frugtbart samarbejde mellem 
landmænd og kommuner på 
den måde.  
Som det er nu, er det konflikter 
snarere end samarbejde, vi ser.
   
Tilbage er så det vi kunne kalde 
”naturvandløb,” hvor der skal op-
fyldes særlige miljømål. 
Det skal måske føjes til, at et fæl-
les krav i alle vandløb er, at van-
det skal være rent. 
Men i ”naturvandløbene” skal der 
tillige være en god fysisk kvalitet, 
fx levesteder for fisk og småkravl. 
Og her er en omhyggelig, gen-
nemtænkt vedligeholdelse et 
uomgængeligt krav. 
Det kræver sin åmand, og det 
kan sjældent effektiviseres med 
maskiner. 
Lad så kommunens åmænd 
bruge kræfterne og pengene på 
disse vandløb.  

 

   

Jørgen Knudsen skriver.
Årets første større fisk. Den kom bagfra op til fluen og lavede et 
stort ”hul” i vandet, da en vendte efter at have taget fluen.
Kraftige udløb,et enkelt hop ud af vandet,forsøg på at gå under 
græspuder i å kanten og grødebuske på bunden.
Netklar til sidst, hvor den blev landet uden større dramatik.

Havørreden blev fanget d. 25-09 i Simested å på flue var 75 cm 
lang og vejede 4,95 kg fisk & 

fangere



11

DTU Aqua’s forskning viser, hvor-
dan man kan tage hensyn til 
fiskene i det kommende vand-
plan-arbejde med at forbedre 
vandløbenes miljøtilstand. 
Naturstyrelsen havde inviteret 
fiskeplejekonsulent Jan Nielsen 
fra DTU Aqua til at holde et ind-
læg på en konference den 28. 
september, som blev åbnet af 
miljøminister Ida Auken. 
Formålet med konferencen var 
bl.a. at indsamle gode ideer til, 
hvordan man kan tage hensyn 
til fiskene i det kommende vand-
planarbejde med at forbedre 
vandløbenes miljøtilstand. 
 
Jan Nielsen henviste til 30 års 
gode og dårlige danske erfarin-
ger med vandløbsrestaurering 
og viste flere videoklip af, hvad 
der skal til, for at fisk kan klare sig 
selv uden udsætninger. 
Der må ikke være ”flaskehalse” for 
vandrefisk, idet de både kræver 
gode gyde- og opvækstområder 
i vandløbene og frie muligheder 
for op- og nedstrøms passage. 
 
Konklusionen er, at man kun kan 
være sikker på et godt resultat, 

hvis man genskaber naturlige el
ler naturlignende forhold i vand-
løb de steder, hvor de er blevet 
ødelagt. 
Denne viden skal udnyttes i de 
kommende år, hvor der skal bru-
ges mange penge på ’restaure-
ring’, ellers kan tiltagene være di-
rekte skadelige for bestandene. 
 
I naturlige vandløb kan der være 
op til flere ørreder pr. m vand-
løb, både i den lille bæk og i den 
store å. 
Gode bestande kan genskabes 
som f.eks. i den lille Kvak Møl-
lebæk, tilløb til Vejle Å, hvor der 
efter udlægning af gydegrus for 
21 år siden altid har været en stor 
bestand af ørreder på ca. 2-7 ør-
reder pr. meter vandløb. 
  
De største problemer for at ska-
be bestande af vildfisk i danske 
vandløb er:

Opstemninger, hvor de fleste 
fisk ikke kan finde forbi, både når 
de skal opstrøms og nedstrøms. 
Der er f.eks. store tab af ungfisk af 
laks og havørred, når de skal van-
dre til havet som smolt, og ofte 
mistes 30-80 % af fiskene ved en 
opstemning. 

Opstemninger nederst i vandsy-
stemerne (tæt på havet) har sær-
lig stor negativ påvirkning på be-
standene, idet de påvirker hele 
vandsystemet. Hvis der skal være 
naturlige fiskebestande i vand-
løbene, må opstemningerne 
fjernes, og de naturlige forhold 
genskabes.

Opstuvningszoner med for høj 
vandstand og unaturligt lang-
somt flydende vand opstrøms 
opstemninger. 
Her kan de smådyr, vandplan-
ter og fisk, der kræver naturlige 
stryg i vandløb, ikke klare sig. 
Opstuvningszonerne er længst 
og har størst negativ betydning 
for fiskene nederst i vandsyste-
merne, hvor faldet på vandlø-
bets bund er mindst, og opstuv-
ningen kan påvirke vandløbet på 
flere kilometer.

Fisketrapper og fiskepassager 
med for lille vandføring, så fiske-
ne ikke kan finde dem (fisketrap-
per duer ikke, og fisk vandrer ef-
ter hovedvandføringen - de kan 
ikke orientere sig, hvis vandet 
bliver ”delt” som i små fiskepas-
sager).

Unaturligt stejle omløbsstryg 
og stryg, hvor man har brugt 
håndsten i bunden i stedet for 
at bruge gydegrus på størrelse 
med valnødder. Resultatet er, at 
fiskene ikke kan gyde.

Nyskabte vådområder, hvor 
man har anlagt søer direkte i 
vandløb for at rense for kvælstof 
men bl.a. har introduceret døde-
ligheder på 70-90 % af de unge 
ørreder (smolt), der vandrer fra 
vandløbene til havet. 
Man burde have anlagt vådom-
råderne som vandløb, der er i 

naturlig kontakt med ådalen og 
oversvømmer i perioder lige som 
et naturligt vandløb. 
Det er lavet nogle steder, hvor 
man har hævet vandstanden 
med gydestryg, hvilket har gen-
skabt store bestande af fisk. 
Alternativt kan man lave søer 
uden for vandløbet og kun lede 
en mindre vandmængde ind i 
søen.

Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen 
opfordrede til, at man fokuserer 
på  at fiskene er en  indikator for 
et godt vandmiljø. 
Fiskene er også en værdifuld 
ressource, der kan spises, skabe 
rekreative glæder ved fiskeri og 
skabe stor om sætning i samfun-
det via øget turisme m.m. 
 
Flere undersøgelser har bl.a. 
vist, at det ofte godt kan betale 
sig økonomisk for samfundet at 
gøre noget for fiskene. 
Så det er ikke et spørgsmål om at 
have råd til det, men om man har 
råd til at lade være. 
  
Du kan se video af Jan Niel-
sens foredrag, hvor man også 
kan se videoklip fra bl.a. elektro-
fiskeri med fangst af mange ørre-
der i ”gode” vandløb.
 
Video af foredrag (Jan Nielsens 
indlæg starter 23 minutter og 15 
sekunder inde i videoklipppet. 
Videoklippet tager 25 minutter 
-ses f.eks. i internet explorer, ikke 
i Google Chrome)
PDF-fil af foredrag (9 Mb)

Tilmeld dig vores nyhedmail 
HER, hvis du interesserer dig for 
fisk og ønsker at få mere viden 
om fiskene i Danmark.   

26.10.12 af Finn Sivebæk, 
fs@aqua.dtu.dk

Fiskepleje
Fisk kan klare sig selv uden 
udsætninger, hvis…
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MaIermester Christian Laursen 
traf jeg i min grønne ungdom, 
da jeg fiskede efter gedder i Tegl-
gårdsmosen. 
Han lavede alt sit grej selv, spin-
dere, pirke og kunstfærdige wob-
lere. 
Jeg husker fra en havtur, at han 
præsenterede os og torskene i 
havet for en pirk med lys i. 
Han betød i øvrigt utroligt meget 
for vor forening i opbygningsfa-
sen, og blev da ogsa udnævnt til 
æresmedlem, som foreningens 
første. 

Maler Søren Laursen og hans 
tro følgesvend, Gandrup Hansen, 
lærte jeg at kende som særdeles 
aktive lystfiskere pa et tidspunkt, 
hvor Laursen var 83 år og Dren-
gerøven, Gandrup, 75.

Det var Laursen, der kaldte Gan-
drup Drengerøven. Selv var han 
en gammel, tør knark, en særde-
les dygtig fisker, som ikke tåIte, at 
nogen gik foran ham ved åen. 
Skulle nogen være så heldig at 
fange en fisk bag ham, tog han 
det som et personligt nederlag.
En gang var han så uheldig at 
knuse sin ene storetå, men det 

forhindrede ham ikke i at tage ud 
at fiske samme eftermiddag. 
Han fangede engang sig selv i 
låret med en flue -fluen sad godt 
begravet med modhagen inden-
bords. 
Den gamle knark pressede kro-
gen helt igennem øreflippen og 
trak fluen med fjer og hår ud på 
den anden side -og sa blødte det 
ikke engang. 

Fårup var, foruden at være en fin 
fisker, også meget interesseret i 
foreningens trivsel, hvilket kom 
til udtryk ved enhver generalfor-
samling, men han havde en lille 
skavank, en mani med at tilkalde 
hjælp, nar han fik en fisk på, stor 
eller lille. 
Denne skavank hjalp Usa ham 
af med. Usa hed han mellem 
venner. 
Han havde en forretning i Vester-
gade, der hed USA, heraf navnet. 
En dag ilede han Fårup til und-
sætning, hidkaldt af hans høje 
råb om hjælp. 
Fårup havde kroget en mindre 
havørred, men der var et pig-
trådshegn langs åen, som van-
skeliggjorde landingen. 

Usa tog fat i snøren -trods Fårups 
højlydte protester, men Usa hav-
de set, at fisken var godt kroget, 
så han løftede fisken ind i snøren, 
ind over hegnet, og smed den 
så ud igen under hegnet, idet 
han sagde: ”Du skal fan’me den 
rigtige vej ind!” Og så overlod han 
i iøvrigt Fårup og fisken til selv 
at afgøre deres interne opgør. 
Siden hørte jeg aldrig Fårup råbe 
om hjælp. 

Nu må man ikke misforstå mig, 
jeg føler det som en æressag at 
blive anmodet om, og at kunne 
hjælpe en kammerat ved landin-
gen. 
Lærer Nielsen fra Låstrup var 
nok, uden at forklejne nogen, 
den dygtigste lystfisker, jeg har 
truffet. 
Han kendte stykket fra Skinderup 
bro til Borup bro som sin egen 
bukselomme. 
Han vidste nøjagtigt, hvornår 
der var fisk i åen, hvor de stod, 
og hvornår og hvordan de skulle 
lures. 

Han fiskede med flue, men langt-
fra så elegant, som dette fiskeri 
normalt foregår. 

Han brugte almindelig nylon-
snøre, altsa ingen fluesnøre til at 
bære kastet. 
Til gengæld fiskede han kun, når 
vinden var i det rigtige hjørne, 
v.nv, så passede vinden til hans 
metode, der gik ud på at holde 
stangen lodret, og så lade vin-
den bære den lette nylonsnøre 
og fluen ud over åen og hen over 
standpladsen, hvor han med 
garanti vidste, at der stod en 
havørred. 

En dag traf jeg ham lidt neden for 
Bratbjerg, og jeg spurgte, som 
de fleste vel plejer, om det havde 
givet noget: “ja, et par stykker”, 
svarede han. 
Jeg tænkte på, hvad jeg selv 
havde fået, og sagde henkastet: 
“Det var vel bækørred?” 
“Du kan få dem at se”, sagde han, 
og først nu lagde jeg mærke til, 
at han var helt skæv af at bære på 
sin rygsæk. 
I rygsækken havde han tre 
havørreder på henholdsvis 6, 8 
og 12 pund. 
Ham hilste jeg altid pænt på, når 
jeg siden traf ham.

Lystfiskere, 
jeg mødte 
derude
Fortælling og illustration af Børge Jensen 
fra hans bog ”Med tegneblok og fluestang”. 
Gengivet med forfatterens tilladelse.
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Det hele startede får snart et år 
siden, hvor jeg var så heldig, at 
vinde førstepræmien i VSF´s sto-
re fotokonkurrence. 
Hovedpræmien var en tur til Fær-
øerne med tre overnatninger på 
hotel og billeje i 4 dage og nu var 
tiden så kommet hvor præmien 
skulle omsættes til oplevelser.

Jeg ankom til Færøerne med fly 
fredag eftermiddag i et rasende 
uvejr der mindede lidt om en na-
turkatastrofe. 
På vej ned blev alle mand plud-
seligt kastet tilbage i flysædet. 
Motoromdrejningerne steg til 
det dobbelte og med voldsom 
kraft accelererede flyet frem ad, 
samtidig med at det begyndte at 
stige, for så at tabe højde igen.
Hvad der lige skete ved jeg ikke, 
men piloten havde på forunder-
ligvis fået ”parkeret” flyet ude 
foran lufthavnsterminalen på Vá-
gar, selvom tågen var tyk med en 
sigtbarhed på bare 50 m. 
Regnen væltede ned i mængder 
som jeg kun sjældent har set 
mage - meteorologerne kalder 
det vidst skybrud, og samtidig 
var vinden  af stormstyrke. 
Da jeg kørte fra lufthavnen mod 
hotellet begyndte de bange 
anelser at melde sig; Ville det 
mon blive sådan et vejr resten af 
turen? Jeg kørte lidt rundt på må 
og få og kiggede på landskabet. 

En ting som er meget fascine-
rende ved Færøerne er de mange 
vandfald, som man ser stort set 
over alt, og jo mere det regner, jo 
mere knald er der på vandet. 
Så hvis vejret blev for hårdt, kun-
ne jeg jo altid bruge turen på at 
spotte vandfald. Bare ærgerligt 
at det er så svært at tage gode 
fotos når det regner.

Sidst på eftermiddagen blev jeg 
indkvarteret på hotellet, hvor jeg 
bookede et bord i restauranten.
Jeg var klar over at jeg ikke fik 
fisket den første dag alligevel, så 
hvorfor ikke gøre op med myten 
om, at på Færøerne lever man 
kun af tørfisk og kogte fåreho-
veder? 
Tørfisk var dog en del af menuen, 
og tænk en gang – Det smagte 
himmelsk! 
Ellers stod den på torsk paneret i 
knust tang, lammemørbrad med 
gulerødder og selleri, en isdes-
sert og en flaske af det lokale 
bryg. 
Faktisk et måltid som var Noma 
værdigt.

Næste dag stod jeg op klar til 
kamp kl. 06.00. 
De lyse timer forsvinder hurtigt, 
så hvis man skal have noget ud af 
dagen må man tidligt op. 
Vejret var knapt så hårdt, så min 
frygt blev bragt til skamme. 

Det var tåget med en sigtbarhed 
på 200 meter, vinden havde lagt 
sig en smule og det regnede 
knap så meget. I dag skulle der 
helt sikkert fiskes.

Jeg havde en plan om at jeg se-
nere skulle fiske i det sund, som 
ligger mellem de to største af 
øerne  Streymoy og Eysturoy. 

Så vidt at jeg havde kunnet goog-
le mig til og fået at vide hjemme 
fra (min færøske rejseguide hed-
der Allan T. Christensen og er i

i VSF´s bestyrelse), så skulle man, 
netop her kunne opleve et til ti-
der ret heftigt fiskeri efter både 
sej og ørred. 

Men da jeg ikke havde tænkt mig 
at bruge flere af de lyse timer på 
at hænge ud på øernes spiseste-
der skulle der provianteres. 
Der skulle købes frugt, rugbrød, 
en lillesmule pålæg og cupnud-
ler, som kunne tilberedes med el 
kanden på hotellet om aftenen, 
men da der stadig var noget tid 
til forretningerne åbnede starte-

de jeg med at fiske fra kysten på 
en lokalitet syd for Tórshavn. 
Det var en spændende plads. En 
blanding af sand, blæretang og 
klippestykker, som ragede op 
over vandoverfladen. 
Hele herligheden lå placeret lige 
midt i en åudmunding og herop-
pe er det ganske lovligt at fiske 
i åudmundingen, der er nemlig 
ikke noget der hedder frednings-
zone. 

Efter en times fiskeri fik jeg, ude 
imellem klippestykkerne, hug af 
en ørred på ca. 40 cm. 
Den slog sig af igen midt under 
en lufttur og landede med et 
pænt plask. 
Det startede godt! 
Jeg fiskede videre en time endnu, 
men uden held. 
Klokken var nu så mange, at jeg 
kunne få afsluttet mine indkøb 
og så gik turen til sundet.

Da jeg ankom, var det højvande, 
og strømmen gik mod syd i en 
rivende fart. 
Ænder og måger, som svømme-
de ude på sundet, skøjtede af 
sted med 20 km. I timen og blin-
ket jeg fiskede med ligeså.
Der var meget blæretang, så en 
stor del af udfordringen bestod i 
ikke at sidde fast og miste alt for 
meget af isenkrammet. 
I et af de første kast fangede jeg 
en sej på 35 cm. 
Og så skete der ikke mere den 
næste time. 
Måske var det et forkert tids-
punkt jeg var der? 
Nu måtte jeg konstatere at læ-
derstøvlerne havde givet op pga. 
regnvejret og traveturene i det 
våde græs. Heldigvis fryser man 

ikke om fødderne i et par læder-
støvler, selvom de er våde, bare 
man har nogle tykke sokker på.
Jeg var klar over at resten af turen 
nok skulle gennemføres i våde 
støvler. Trods det lidt uretfærdige 
svigt fra mit ellers altid trofaste 
fodtøj, besluttede jeg mig for at 
køre til Eysturoy. Her havde jeg 
udset mig en kyststrækning nær 
den lille by Gjógv 

Da jeg ankom til pladsen stod 
vind og regn lige på og klipperne 
var glatte, som sæbe, så her blev 
det kun til nogle få kast. 
Næste skud på stammen var en 
lille sø nær byen Eiói. 
Her kunne jeg stå med vinden i 
ryggen og det skulle siden hen 
vise sig at jeg her skulle opleve et 
ørredfiskeri, som jeg aldrig 
har prøvet før. 

På et par timer fangede jeg 14 
sø- ørred, som alle var mellem 28 
og 32 cm. 
Det lyder ikke af meget, men 
sikke en energi de fisk har! 
De første par stykker jeg fangede 
blev jeg faktisk skuffet over, da 
jeg fik dem på land. Jeg troede 
virkelig det var langt større fisk 
jeg havde med at gøre  40 – 45 
cm. Mindst! Men nej. 
De går bare så meget mere til 
den, end danske ørreder. 
Jeg havde yderligere to mere på 
krogen som var mærkbart større 
end de andre - De har nok kun 
været 38 - 40 cm. Men sikke en 
energi! Er det mon noget i van-
det som gør det? Og hvad ville 
der mon ske, hvis man lod et cy-
kelhold drikke af kilden – Så  ku`

de køre tour d´ France uden hæn-
der!
Bagefter kørte jeg til en stor op-
stemmet sø, som kun lå 2-3 km. 
Fra den anden sø. Her skulle der 
nemlig være basis for ørreder af 
en lidt grovere kaliber. 
Søen var vanvittig dyb. 

En toby på 10 gram var det me-
ste af et minut om at synke ned 
til bunden, så hvis der var nogle 
store ørreder, så var de nok også 
svære at lokalisere. 
Efter en times fiskeri uden hug 
og et ansigt, der var ved at blæse 
i stykker, besluttede jeg mig for 
at køre til bage til sundet. 

Måske var det nu, at strømmen 
vendte og fiskene ville stå i kø for 
at blive fanget?
Da jeg for anden gang ankom 
til sundet, var det lavvandet og 
strømmen var lige så kraftig som 
før, denne gang var den bare 
vendt 180 grader, så den løb 
mod nord. 
Jeg var lidt skeptisk over forhol-
dene, så efter 45 minutters fiskeri 
uden hug, pakkede jeg sammen 
og drog videre.

Næste stop var ved en lille sø, på 
størrelse med 2 fodboldbaner, 
som via et kort åløb mundede ud 
i bugten nær den lille by Hvalvik. 
I søen mærkede jeg ingen ting, 
så jeg prøvede i bugten, lige 
uden for åløbet. 
Jeg havde ikke fisket ret længe,       
før jeg så en fisk af en pæn stør-    
relse, som var oppe og vende. 

Toby-blinket blev sendt af sted 
en 4-5 gange ud over det sted, 
hvor jeg havde set fisken, men 
hugget udeblev. 
Så blev en sort og kobberfarvet 
myran-spinner på 7 gram monte-
ret og sørme så!! 
Der var bud efter spinneren! 
Fisken fulgte pænt med ind. Det 
var meget nemt at se den i det 

spejlklare vand, men selv om jeg 
prøvede spinstop og accelera-
tion, så skete der ikke mere end 
at fisken vendte en 7-8 meter fra 
mig og jeg kunne nyde synet af 
en ørred på 60-70 cm., som lige 
viste mig bredsiden inden den 
vinkede farvel med halen.

Når tågen letter
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Din lokale 
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Det var så umiddelbart efter 
episoden med den pæne fisk, at 
tågen for første gang i 36 timer 
lettede. 
Sikke et syn! Slet ikke som her-
hjemme. 
På mindre en 5 minutter stod 
hele terrænnet lysende og klart. 
Næsten som om der var sat spot 
på de steder hvor solen fik lov til 
at bryde gennem skyerne. Det 
var først nu at man kunne se hvor 
grønt og frodigt græsset var og 
hvor mange forskellige farvenu-
ancer klipperne havde.
Vandet ude på sundet blev blå-
grønt, i stedet for gråt. 
Kiggede man op på fjeldet, kun-
ne man se at tågen, eller også var 
det skyerne, drev af sted som en 
stor tyk, gråsort masse.
Da mørket begyndte at sænke 
sig, vendte jeg næsen hen mod 
hotellet, så jeg kunne få et bad 
og lidt søvn, så jeg kunne være 
forberedt på morgendagen.

3 dagen var det godt vejr fra 
morgenstunden, og jeg beslut-
tede derfor at starte dagen som 
turist, for at få nogle gode bille-
der i kassen, og for at se lidt på 
seværdighederne, ikke mindst i 
Torshavn. 
Det virkede lidt surrealistisk, at 
når man gik rundt i lystbådehav-
nen i Torshavn, kiggede man ned 
igennem 10 meter vand, hvor 
man uden problemer kunne se 
bunden. 
Så rent og klart er vandet. 
Det mærkelige bestod i at det var 
voldsomt meget vand at have 
under kølen på et par 14 fods jol-
ler. 

Men fundamentet til havnen er 
jo sat af naturen i form af klip-
per, der går næsten lodret ned i 
vandet.
Ca. kl. 11 ankom jeg til Fossdalur, 
det største og højeste vandfald 
på Færøerne. 
Med sine 140 meter over havets 
overflade, fordelt på 3 plateauer, 
er det i sandhed et mægtigt skue. 
Meget flot og en uendelig masse 
vand, som bare bliver ved og ved 
og ved, med at vælte ud i havet. 
Når vandet rammer et af plateau-
erne bliver det pisket til skum og 
en del af det hænger som støv i 
luften, en 3-4 meter over jorden, 
hvor solens stråler laver regnbue, 
når det passere. 
På toppen af fjeldet, hvor kilden 
til Fossdalur udspringer ligger 
den lille sø Vikarvatn. 
Det var en af de søer jeg allerede 
før afrejsen havde udpeget mig 
som et spændende mål. 
Dels fordi at fiskevand der ligger 
langt fra fra civilisationen ofte 
rummer uanede muligheder og 
så kunne jeg samtidig kombinere 
det med lidt fjeldvandring. 
Teleskopstang, kamera, regntøj, 
en flaske vand og noget rugbrød 
blev pakket i en rygsæk, og så var 
det af sted, op over klipperne. 
Efter en times vandring tippede 
vejret rundt fra dejlig sol og næ-
sten vindstille, til at blive tåget 
og meget regnfuldt med vind-
stød af storm- styrke. 
Selvom jeg havde kompas med 
og færingerne, gennem rationer 
har samlet små tårne af klippe-
stykker oppe på fjeldet, for at 
have nogle pejlemærker man 
kan gå efter, turde jeg ikke, at 
gennemføre missionen af frygt 
for at fare vild. Derfor vendte jeg 
om og turen gik i stedet tilbage 
til sundet fra i går.

Tredje gang ved sundet skulle 
vise sig at være lykkens gang.
Ligesom gårsdagens eftermid-
dagstur, var der lavvandet og 
strømmen gik mod nord. 
Det var tre timer tidligere end 
sidst, så måske havde strømmen 
lige vendt? 
Det første kast gav en sej på 35 
cm. Og det næste ligeså! 
Sej er ikke en fisk jeg nogen sinde 
har været vant til at fange, så en 
ting jeg ret hurtigt lærte om se-
jen er, at den faktisk er en ganske 
finurlig fighter. 
Når den hugger, så hugger den 
ret kontant, hvorefter den styrer 
benhårdt og nådesløst direkte 
ind i blæretangen, hvor den for-
søger at gemme sig/sætte sig 
fast. 
Når den hugger blinket 30-50 
meter ude, svømmer den bare 
ud til en af siderne. 
På et eller andet tidspunkt mø-
der den en sten, eller noget blæ-
retang den kan sætte sig fat i. 
Jeg tabte 4 sej i træk, som efter 
modstanden at dømme havde 
målt mellem 40 og 50 cm. 
De havde alle sat sig fast i blære-
tangen og tre af dem så dygtigt, 
at jeg efterfølgende måtte ofre 
blinket til blæretangen. 

Af frygt for at løbe tør for isen-
kram, monterede jeg en toby, 
tiltænkt hornfisk, på 10 gram og 
med en trekrog str. 8 i enden. 
Så var det slut med at miste flere 
blink. Antageligvis fordi den lille 
trekrog ikke havde så nemt ved 
at få ”bid” i blæretangen. 
En sej blev dog fortsat tabt i ny 
og næ. I løbet af de næste 2,5 ti-
mer blev det til 25 sej og 4 rød-
torsk i størrelsen 30 – 46 cm.
Fiskeriet døde lige så hurtigt det 
var startet, så jeg pakkede sam-
men og kørte videre. Fantastisk 
at man kan opleve sådan en rig-
dom. 
Sidste stop inden sengen, var 
kystpladsen syd for Torshavn. 
Vejret var blevet mildt igen, så 
det var behageligt at stå der og 
nyde solnedgangen, men ingen 
fisk, mon ikke jeg havde opbrugt 
kvoten for den dag?

Den fjerde dag var en kort dag 
inden afrejsen, så her skulle prø-
ves et par fjorde efter ørred/laks. 
Det var henholdsvis Kollafjørdur 
og Kaldbaksfjørdur, som var i 
tankerne. 
Begge to fjorde jeg inden afrej-
sen havde fået anbefalet. 
Jeg måtte dog erfare at jeg fi-
skede på kun 20 cm vand begge 
steder, da fjordene var meget 
lavvandede tæt på land.

Næste gang tager jeg waders 
med! 
I mangel af bedre fandt jeg en 
lille mole i Kollafjørdur, hvor jeg 
på en time fangede 4 rødtorsk på 
30-40 cm.  
Nu gik turen til Vágar. 
Jeg kunne lige nå at opsøge lidt 
fiskeri her, inden jeg skulle med 
flyveren tilbage til Danmark.
Jeg fandt en lille fiskerihavn i 
Sandavágur, hvor jeg på under 
en times fiskeri fangede 2 små 
torsk, og to sej på 43 og 44 cm.

Der var nu kun en time til jeg 
skulle med flyveren. 
Efter jeg havde tjekket ind, gik 
turen ud på herretoilettet, hvor 
jeg kunne klæde om. 
Der er helt sikkert nogen, som 
har fået sig et billigt grin over 
at se en halvnøgen mand stå på 
hovedet i en stor kuffert for at 
finde en tør T-shirt og nogle rene 
bukser, men bare det at få byttet 
de gennemblødte støvler og uld-
sokker, som næsten havde været 
mit hjem i 4 dage ud med et par 
små (og tørre) gummisko, var 
som at blive født på ny. 

Snart sad jeg i flyveren og vin-
kede farvel til Færøerne. Jeg var 
allerede begyndt at spekulere 
på alle de steder jeg ikke havde 
nået/havde opgivet, og det var 
faktisk en del, fordi 3 døgn går ra-
sende hurtigt så jeg har kun nået 
en trediedel af alt det jeg havde 
planlagt. 

Men når alt kommer til alt så er 
jeg meget beæret over at have 
oplevet den rigdom. Jeg har 
aldrig før prøvet bare at være i 
nærheden af at fange så mange 
fisk på kun ca. 16 timers fiskeri.

Til alle jer der ude, som har rejse-
feber kan jeg helt klart anbefale 
Færøerne. 
Hvis man fisker mere målrettet 
end jeg gjorde og opsøger nogle 
af betalingssøerne eller noget 
havfiskeri, så er der helt klart 
store muligheder. 
Selv vil jeg læne mig tilbage med 
minderne og drømme om næste 
gang jeg skal til Færøerne og se 
når tågen letter.

Johnny Auchenberg

Møldrup Almind Løvel Ulbjerg 

Hovedgaden 18      8832 Skals     Tlf: 86 69 43 00 
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Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
Af Peter Bilgrav Sørensen

Frost i luften
Termometeret i bilen viste -4 gra-
der da jeg kørte af sted om mor-
genen. 
Der skulle elfiskes i Skals å og jeg 
skulle stå i båden. 
Jeg godtede mig ved tanken 
om mine lange underbukser, og 
de to lag fleece der lunede godt 
under regnjakken. Men minus-
grader og elfiskeri er en dårlig 
cocktail. 
Fiskene har ikke godt af at kom-
me op i den kolde luft og i værste 
fald kan der dannes is på fiskenes 
øjne, med det resultat at de bli-
ver blinde. 

Jeg håbede på, at solen ville 
hæve temperaturen et par gra-
der, når den kom frem. 
Både for fiskenes og min skyld.
Vi mødtes hele holdet til mor-
genkaffe og rundstykker inden 
vi kørte op til Skravad-møllebæk, 
hvor vi skulle starte elfiskeriet. 
Da vi kom frem fik vi følgeskab af 
Lars Østergård fra fiskerikontrol-
len. Han skulle sikre sig at alt gik 
efter forskrifterne.

Frost i græsset
På vej ud over engen ned mod 
elfiskebådene bed frosten i både 
tæer og fingre. 

Ådalen lignede et eventyrland-
skab med rim i græsset og en 
tung kold dis, der hvor åen hilste 
på kong vinters iskolde ånde. 
De åndbare waders var også 
”frysbare” og de arbejdshandsker 
der er så gode at arbejde i, viste 
sig at være rigtig dårlige at holde 
varmen i. 
Det var med andre ord rigtig 
koldt. 
Vi fik rigget til, med stive fingre.
Bådene kom i vandet og vi fik 
gang i generatorerne, så vi kun-
ne producere den nødvendige 
strøm til at fiske

Vi bevægede os langsomt ned 
over vandet fiskene lod vente på 
sig, og der første lange stræk gav 
kun relativt få og desuden min-
dre fisk, som i det kolde vejr blev 
håndteres nænsomt og hurtigt.

Når de kom på land blev de lagt 
på et isolerende underlag for 
ikke at komme i kontakt med det 
frosne græs, og de blev hurtigt 
fragtet til hyttefadet der sejlede 
bag elfiskebåden. 

Til gengæld havde Steffen og jeg 
der stod med elektroderne stadig 
lidt udfordringer med kulden. 

Frosne fingre
På de nye elektroder vi skal bruge 
sidder der nemlig en dødmands-
knap, der skal holdes inde hele 
tiden. 
Slipper én af elektrodefolkene 
knappen, så afbrydes strømmen 
og fiskene kan smutte. 

Systemet er lavet således, at 
knappen i princippet - og KUN 
i princippet - kan skydes op og 
ned på den stang den forreste 
elektrode sidder på. 

Systemet så sikkert smart ud, da 
det blev tegnet, men ude ved 

åen virker det bare ikke optimalt. 
Med vores følelsesløse tommel-
fingre havde vi en stille kamp 
med at holde knapperne aktive-
ret, så vi kunne elfiske. 

Tilfredsstillende fiskeri
Og vi fik fisket. 
Efter Løvel bro kom fiskene i jævn 
strøm og der var nogle rigtig fine 
fisk imellem. 

Hele elfiskeholdet arbejdede for-
billedligt. 
Fiskeriet var velorganiseret og ef-
fektivt, hvilket er vigtigt, da det 
er levende væsner vi har med 

at gøre, som skal behandles så 
nænsomt som muligt.

Mod afslutningen af fiskeriet 
tyndede det ud i fiskene og på 
et langt stykke kom der slet intet 
op til elektroderne. 
Så pludselig på de sidste 250 me-
ter kom der fisk. 
5 store hunner på mellem 70 cm. 
og 85 cm. kom væltende ud fra 
deres skjulesteder under brin-
kerne og blev nettet sikkert af 
Henning. 

Perfekt afslutning, der sikrede at 
der uden tvivl var rogn nok til at 

opfylde udsætningsplanerne og 
dermed sikre bestanden af vilde 
havørreder i Skals å fremover.

De fangede fisk blev efter fiske-
riet transporteret ud til Søren 
Eskerod i Stoholm, hvor de stry-
ges og derefter køres tilbage og 
genudsættes i Skals å.

En fin dag, hvor vi fik 63 hun-
ner og 27 hanner fra udløbet af 
Skravad-møllebæk til højspæn-
dingerne. 

Peter Bilgrav Sørensen
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Allerede midtvinter bestemte 
Leif Christiansen og jeg os for en 
uges fisketur til Norge i sept.  - for 
at fiske stallinger i elvene Glom-
ma og Folla. 
Straks beslutningen var truffet 
købte vi færgebilletter. Færgesel-
skabet har lært af flyselskaberne: 
jo nærmere afgangstidspunktet 
jo dyrere billetter.

Vi rejste søndag aften uge 37 kl. 
22.00 med færgen fra Hirtshals til 
Larvik. Vi var i land kl. 02.00. 
Efter at være kommet fri af fær-
getrækket havde vi vejen næsten 
for os selv. 

En oplevelse at køre gennem en 
stor by som Oslo og kun se gan-
ske få biler. Alle sov – også Leif !!. 
Efter en køretur på  ca.  450 km. 
kom vi frem til Langodden Fis-
kecamp kl. 08.00. 
Langodden ligger ved elven 
Glomma 12 km. syd for byen Alv-
dal. Efter at have indlogeret os 
og fået lidt søvn var vi klar til at 
fiske . 
Glomma løb tung og strid, og 
det var svært at få fluerne ned i 
dybet til de store stallinger.  Også 
selv om vi brugte tungstensnym-
fer - de er noget vanskelige at 
kaste med !!  

Leif vovede sig helt ud på kan-
ten af strømfuren, hvor han fiske-
de Tjecknymfer. En disciplin der 
kræver håndelag og stor koncen-
trationsevne. Det lykkedes ham 
på den måde at fange flere flotte 
stallinger - over 40 cm.
Det var planen at vi også ville 
fiske i Folla, i den flotte canyon 
ca. 10 km. opstrøm Follas udløb 
i Glomma. Det er et sted hvor 
vi tidligere har fisket med stor 
succes, men Leif var der i juni 
og kunne fortælle, at en udsæd-
vanligt kraftig vårflom havde 
ændret elvens løb fuldstændigt. 
Strømfuren havde skiftet side og 
lå nu helt ind til den stejle klip-
peskrænt på det eneste sted i 
canyonen hvor man  kan komme 
ned til elven. Det var ikke muligt 
at vade og der var ikke plads til 
bagkast.
I stedet koncentrerede vi os om 
det nederste stykke af Folla ved 
udløbet , samt om  Glomma i 
området omkring den øverste 
hængebro syd for Alvdal og ved 
den lille elv Aums udløb.
Vi havde for det meste solskin, 
men det blæste og dagstem-
peraturen var kun omkring 5-6 
grader.

Vi havde nattefrost og fik også en 
enkelt snebyge.
De fluer og nymfer vi fiskede med 
var for det meste tungstensnym-
fer samt Hare`s Ear med guld-
skalle og sorte myreimitationer. 
Alt i størrelse 14 – 16.  Småt men 
godt ! 
Da vi altid genudsætter stal-
linger fisker vi med kroge uden 
modhager. Vi afkroger i vandet 
og  vi undlader lange foto-sean-
cer samt kys / kram og lignende 
skaberi ! Man mister ikke flere fisk 
fordi man fisker med modhage-
løse kroge, man skal blot sørge 
for hele tiden at have stram line. 
Og man mister slet ikke flere stal-
linger -  de trækker altid bort fra 
fiskeren.

Stallingtur til Norge 2012

Af Paul Hollesen

Når Leif og jeg fisker stallinger 
tæller vi kun dem over 30 cm.. 
Af dem fangede vi hver godt en 
halv snes stykker + mange der 
var mindre.

På grund af elvens kraftige strøm 
som gjorde det vanskeligt at 
vade, fravalgte vi mørkefiskeriet 

og hyggede os i stedet for i vo-
res lune hytte med god mad og 
vin. Leif bandt fluer og jeg læste 
bøger.
Hjemturen begyndte om formid-
dagen i 3 graders varme, men da 
vi sidst på eftermiddagen kom 
ned til Larvik gik folk i let som-

mertøj og temperaturen var over 
20 grader. Noget af en tempera-
turstigning på mindre end 300 
km. i fugleflugtslinie.

Vi kunne begynde at se afslutnin-
gen på fiskesæsonen, men under 
køreturen aftalte vi en årets sid-

ste fælles fiskerejse – til Höken-
sås i Sverige sidst i oktober. 

Så er vi også klar til vinteren !
 
Paul Hollesen

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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Der var kun én regel, vi skulle 
hyttevis stå for en fælles aftens-
mad. Vi fik kun gourmetmad, 
og det vil her komme for vidt at 
beskrive dette i detaljer, men der 
var menukort og sanghefter og 
vin ad libidum. 
Hovedparten af os, fandt til køjen 
ved 01 tiden, mens vi var nogle 
ganske få, for hvem klokken ofte 
blev 04.00 inden der blev tid til at 
finde til køjs.

Efterfølgende morgen kl. 0700, 
kaldte Paul til morgensamling, 
og ikke et øje var tørt da han var 
færdig med at skråle ”Oh what a 
beautiful morning”

Hvad oplevede vi så?  
Jo vi havde den mest fantastiske 
natur omkring os med bjerge – 
træer - fugle - dyr og spritklare 
søer af forskellige størrelser og 
observans..
Vi kom hjem 1. dags  eftermid-
dag, og ser at Elgen står i vores 
baghave, den kikkede ligeså 
overrasket som os, men havde 
dog lige tid til at blive fotogra-
feret.Vi blev overfløjet af Traner, 
vi så Krebs og vi så gigantkrebs 
(Signalkrebs).  
Vi så flotte Rødding, men fangede 
dog ingen af dem, og vi så flotte 
flotte Regnbuer og fangede  7 af 
dem, hvoraf Paul noterede sig for 
de tre. 
Vi var nogle stykker der fik prø-
vet vores tørfluer af, vi havde alle 
hug men tabte. Der er nu heller 
ikke meget krogning i en flue str. 
18, men det var fantastisk.
Fantastisk tur, fantastisk vand, 
fantastisk område, fantastisk hyt-
ter, det eneste der kunne være 
bedre var selskabet !!!!

Vær sikker på at denne tur er 
kommet for at blive, og vi kan 
sagtens være flere, ja hele grup-
pen kunne være af sted uden 
problemer.

Den økonomiske del, beløb sig i 
omegnen af 2500,- kr., men var 
alle pengene værd.
Det har været et godt førsteår for 
pensionistgruppen, og jeg ser 
forventningsfuld frem til år 2.

Lige nu har vi startet et fluebin-
dingskursus på Møllen, som ger-
ne efter 3 kursusdage, skulle 

ende ud med, at vi vinteren igen-
nem får fundet frem til forårets 
storfangerflue i såvel å som på 
kysten, og 20 mødte op den 
første dag, så det var succes fra 
starten.

To arrangementer er der tilbage i 
2012, vil skal have en sidste kyst-
tur den 16. november, hvor Lim-
fjordens vande står for kast af høj 
kvalitet, og vi håber meget, at det 
endelig må blive til havørred. 

Den 12 dec. slutter vi af med en 
julefrokost på Møllen.

Pensionistgruppen henvender 
sig til efterlønnere og pensioni-
ster blandt VSF’s medlemmer, vi 
er 50 i gruppen, men der er også 
plads til dig. 
Dine færdigheder ud i lystfisker-
kunsten er underordnet, det skal 
vi nok få lært dig, men det er vig
tigt, at du har lysten til at være 
sammen med ligestillede.

Der er så meget gang i vores 
fluebindingsarrangement, at 
det fortsætter alle onsdage til og 
med 12 dec. fra  kl. 09 - 11 , hvor 
undervisningen afsluttes, men 

der bindes så længe der er no-
gen der har lyst.

Inden vi afslutter den 12 dec. bli-
ver der taget beslutning om vi 
fortsætter fluebindingsarrange-
menterne  i det nye år også.
Det nye år startes med billeder 
–og video fra 1. sæson, dato for 
dette kommer i debatforum.

De allerbedste hilsener og godt 
nytår til pensionistgruppen og 
VSF’s øvrige medlemmer.

Kurt Borup  

Selv ældre mænd kan 
opleve og vokse !!

Disse Kloge ord, er ”Pensionist-
gruppen” et klart bevis for. 

Det står også helt klart, at det 
ikke er fangsten der driver lysten, 
for vi kan ikke prale af store fang-
ster, hverken hvad størrelse og 
mængde angår. 
Nej vi har lysten, og så kan vi li’ at 
være sammen.
Vi har ikke et oplagt fælles fiske-
vand, men når vi kalder sammen 
enten til å-, kyst-, eller kutterfis-
keri, er vi altid en 10 - 12 stykker 
af sted. 
Vi har fisket i alle foreningens åer, 
og deltaget i” kend din å”, vi har 
produceret gangbroer og vi har 
deltaget i elfiskeri. 
Egentlig er det vel kun Kurt der 
har formået at fange en havørred 
af tålelig størrelse og stand, og 
det var fra Skals å.

På kysten har vi jagtet hvarrer, 
og flade af alle slags ved Glatved, 
Børsmose strand. 
Ved Børsmose Strand, var der 
storm, så intet grej nåede vandet, 
men vores formiddagskaffe blev 
indtaget på ”strandede” paller. 
Herefter kørte vi til Lillebælt i 
området efter den gamle bro, 
under elledningerne, her var hel-
det  heller ikke med os.   
Glatved gav lidt flade og pigvar 
af sig, men ikke de store ting.
Vi har jagtet havørreden ved Esby, 
Gjerrild, Fjellerup, Kås Hoved og 
sidst her ved Vestergårde. 
Det helt store eldorado har vi 
ikke været involveret i, men vi 

har haft nogle ture rige på ople-
velser og nye venskaber
 Vi var på kuttertur i Lillebælt, her 
blev det til mange flotte flade, 
den største på 48 cm
Vi samles altid ved ”Møllen”, og 
fordeler os i bilerne, og så står 
det på tur med madpakke og 
store forventninger. 

Historierne fra et helt fiskeliv får 
nyt ilt, og der lyttes med stor in-
teresse, men ikke alt kan passe, 
eller er det bare sådan lystfiske-
historier skal fortælles, nå men vi 
kommer tæt på hinanden og nye 
venskaber opstår.

Længe har vi snakket om en tur 
til det forjættede fiskeudland.. 
Paul Hollesen kunne fortælle 
et rent eventyr fra et sted i det 
midtsvenske der hed ”Høkensås”, 
et naturresservat det kun var 
etableret for lystfiskere, og Paul 
selv, havde været der op mod 40 
gange.
Hans smittende fortællinger om 
alle de søer der indeholdte en 
stor bestand af ”hele” regnbuer, 
og i størrelse op til 6 kilo, jo vi var 
10 lystne gamle mænd der bed 
på. Vi fik arrangeret turen til uge 
40, fra søndag til torsdag.

Vi lagde Viborg bag os søndag 
aften, kurs var sat mod Varberg 
via Grenå kl. 00.15. De hurtigste 
af os, skridtede mod de bedste 
pladser ombord, for det var jo 
meningen at vi skulle have en 
lur undervejs, når vi havde fået 
snakket af. 
Jeg havde taget kort med, og var 
klar til et hurtig og indbringende 
slag piratwhist, men ingen havde 
lysten, så der blev i stedet knal-
det brikker i en 3 timer.
Vi havde en god overfart og 
svenskens land blev forceret hur-
tigt og kvikt. 

Morgenmaden indtog vi på et 
landevejscafeteria, som Paul 
havde frekventeret adskillig gan-
ge, og det er ganske vist, vi fik et 
godt morgenfoder der.

Efter små tre hundrede kilome-
ters kørsel, var vi endelig ved 
eldorado ”Høkensås”, hvor vi hur-
tigt fik vore hytter, pakket ud og 
gjort klar til at fiske. 
Paul mente dog vi havde behov 
for at se reservatet inden vi ind-

tog det forjættede fiskevand, det 
gjorde vi så. 
Allerede der fik jeg indtryk af at 
Paul fortiede noget, men det var 
ikke bevisligt, og da vores even-
tyr var afsluttet, var det altså 
Paul der stod med langt de fleste 
landede ”Regnbuer”, og de var 
fanget i søer som kun hans hold 
havde kendskab til, tror jeg nok.

Vi havde tre hytter/hold, den 
base dannede ligesom sin egne 
ture, der var ingen fiskning på 
tværs af grupperne. 

2120



En ganske flot præstation på sin 
første juniortur! 

Da alle præmier var blevet for-
delt, og klapsalverne var givet, 
vendte vi nu skuden hjemad igen.                                       

På vej hjem blev dagens indtryk 
og ikke så få fangster vendt. 
På trods af de mange forskellige 
oplevelser ved fiskesøen, kunne 
vi alle blive enige om, ”at det ab-
solut ikke skulle være sidste gang 
at vi var til fiskekonkurrence!”       
                          

OX-river

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 86613048

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

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Mandag til fredag kl. 1000 - 1700

Lørdag kl. 1000 -1300

Åbningstider

Jul i 
Grejkælderen 

Vi har alle de 
julegaver en lystfisker 

overhovedet kan 
drømme om ...

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

236

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,-

Klubblad/2005/2  12/08/05  10:19  Side 6

Lørdag morgen klokken 7 stod 
størstedelen af juniorklubben for-
samlet på parkeringspladsen for-
an Søndermølle, alle med fiske-
glæden lysende ud af øjnene.

Turen gik til OX-river i Ringkø-
bing, hvor klubben for  første 
gang skulle deltage i en officiel 
fiskekonkurrence. 

7.10 ankom bussen, som skulle 
køre os til vores bestemmelses-
sted. På vej derop blev der ivrigt 
snakket om den forestående 
konkurrence, og ikke mindst om 

den efter sigende meget ander-
ledes, og særdeles fiskeholdige 
Put´n´take sø/flod. 

Efter godt og vel 1,5 times kørsel 
blev vi læsset af ved OX- river. 

Vi ankom lidt i 9.00, så der var 
god tid til at få et kig på områ-
det…Og det skuffede ikke! 

OX-river bestod af 5 forskellige 
søer alle forbundet af flodsyste-
mer, så det var på ingen måde 
fiskevand, vi ville komme til at 
mangle.

Klokken 09.59 stod samtlige ju-
niorer på tværs af foreninger klar 
med stangen anlagt til kast, og 
da startskuddet lød, blev søens 
fisk bogstaveligt talt bombarde-
ret med alt godt fra grejkassen.

Der gik ikke mange minutter, før 
den første fisk var landet. 
En fin lille regnbueørred, men 
den første VSF-fisk lod vente lidt 
på sig. Først efter ”hele” 10 mi-
nutter var der bud efter Theis´ 

powerbaitrig. En kort men intens 
fight senere var den første VSF-
fisk landet. 

I løbet af dagen blev der fanget 
rigeligt med fisk på alt fra orm til 
hjemmebundne fluer. 

Størstedelen af de fisk der kom 
på land, var regnbueørreder, 
men der blev også indvejet mere 
eksotiske fisk såsom fx røddinger, 
kildeørreder, bækørreder og på 

falderebet blev en enkelt tigerør-
red også hevet på land.             

Da slutsignalet lød samledes alle 
de deltagende fiskere med tilhø-
rende fangster sig, for at få taget 
et fælles foto som afslutning på 
en fantastisk dag. 
Efter endt fotografering var det 
nu tid til præmieuddeling. 
Der var naturligvis præmie for 
største fisk (6,7 kilo!), men der var 
også mange andre præmier. 

Under præmieoverrækkelse hav-
de et punkt titlen ”Flotteste fisk 
fanget på flue”, og det flotte flue 
sæt, der var sat som præmie, fik 
VSF´s egen Daniel overrakt, som 
fortjeneste for hans ganske im-
ponerende bækørred på 3,7 kilo. 
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Så er året ved at rinde ud. 
Der er ikke sket voldsomt meget 
siden sidste nummer af Krogen, 
men lidt er det da blevet til. 
Vi har elfisket i Skals -og Jordbro 
å, som I kan læse om andetsteds 
i bladet.

Vi måtte tage ialt 6 l. rogn fra 
Skals og 5 l. fra Jordbro å, og d. 
24 nov. skulle der så stryges fisk. 

Vi blev færdig med fiskene fra 
Jordbro, men fiskene fra Skals å 
var overhovedet ikke klar, som 
Søren sagde med et smil  ”Det 
er da heller ikke rigtige fisk dem 
fra Skalså , fiskene her ude fra er 
da meget pænere, og så ved de 
hvad de skal” 

Vi må af sted igen for at stryge 
de ikke helt rigtige fisk d. 16. dec. 
Så frosten må godt blive væk lidt 
endnu.
Jeg har været rundt for at kigge 
på de gydebanker vi har lavet 
de sidste par år, og det ser rigtig 
godt ud. 
Der var fisk på 3 af bankerne i 
Jordbro å, og i Skravad er der fisk 
på dem alle, så det lover godt.
I Hørup var der kun 1 gravning 
d. 29 nov., men de kan jo nå at 
komme endnu .
Til næste år har vi et par projekter 
mere og I vil blive informeret via 
hjemmesiden, når tiden nærmer 
sig.

Glædelig jul / godt nytår 
VPU

      NYT FRA 
  VPU

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



Mange lystfiskere har altid snak-
ket og drømt om det, der for dem 
er deres drømmefisketur.
Min søn Eigil og jeg har fisket 
sammen i Norge og på Grønland, 
men drømmeturen trak ud og 
trak ud. 
Så blev Eigil far til lille Karl Emil 
sidste sommer, - så skulle det 
være, var det nu.! 

Ja, så kom ”knægten” lige med 
yderligere et, men elskværdigt 
argument: ”At vi jo skal gøre det, 
så længe den gamle er ung og 
kan holde til det.” 
En sådan udfordring skal man 
ikke lade ligge, blot fordi man 
fylder 69 efter ferien.
Vi gjorde det bare, enten vi hav-
de råd til det eller ej. 

Det måtte så koste hvad det kos-
te ville. 

Eigil bestilte flybilletter, reserve-
rede udlejningsbil og ligeledes 
plads i en vandflyver som skulle 
fragte os det sidste stykke ud i 
den Canadiske vildmark i Britisk 
Columbia. 

Med rygsækken pakket og fiske-
stængerne i et stort rør, steg vi på 
i Billund med skifte i Frankfurt til 
Vancouver på Canadas vestkyst.
Flot tur op over Island, Grønlands 
indlandsis og Jacobshavn, med 
helt klart vejr. 
Nedover ødemarken og Alaska 
for derefter at lande i en af ver-
dens smukkeste byer. 
Her havde man reserveret en 
Smart Car til os, med plads til to 
mand og en flueæske. 
Fik den skiftet ud med en Chev-
rolet Impala og vi var godt og 
solidt kørende de ca. 1000 km 
nordvest på til Bella Koola. 
Der ventede vandflyveren på os.
Flot, flot tur op gennem bjergene 
med masser af sne på toppen, 
gennem indianerreservater, hvor 
det oprindelige stolte folk boede 
i al deres elendighed og fattig-
dom. Trist at se. 

Da vi nærmede os de sidste par 
hundrede kilometer, var ve-
jen spærret, da et efterfølgende 

Vort livs fisketur. – Vi gjorde det. !! bjergpas var lukket på grund af 
stenskred. 
Det ville tage flere dage, måske.
Ventede vi og dermed miste fi-
skedage, kunne konsekvensen 
være, at vi ikke kunne komme 
tilbage fra Bella Koola, hvis det 
igen skred sammen. 

En rask beslutning var nødven-
dig efter et kig på kreditkortet. 
Proviantering i den eneste butik i 
miles omkreds. 
Den hed Christensens Store. 
Den tidligere ejer var af dansk 
afstamning. Vi hyrede en anden 
vandflyver i indianerland og måt-
te flyve dobbelt så langt. 

Flot tur indover floder, søer, bjer-
ge og vildmark. Jeg så kun første 
halvdel, da jeg pludselig skulle 
have ”varm madpakke”. 
En times flyvning og vi landede i 
Kimsquit området, som det hed-
der på indiansk, hvor Dean River 
udmunder. 
På ”dallerknæ” efter luftsygen og 
23 kg. på nakken, samt proviant, 
var der nogle kilometer at gå. Gik 
forkert, men fandt endelig ned 
til floden hvor vi slog vores lille 
telt op. Fandt bjørnespor i om-
rådet og mærkede efter om vo-
res medbragte bjørnespray var i 
bæltet. 
På den anden side floden var et 
højt bjergmassiv, hvor der boede 
3 hvidhovede havørne og ravne. 
Om natten tudede ulven – på 
den anden side. 

Første fiskedag indledtes med 
havregryn med rosiner, lidt brød 
og kaffe lavet på trangiaen. 
Vi fik fluestangen klar og hvilket 
fiskeri. 

Første steelhead røg ned af flo-
den som et eksprestog, hvor vi 
håbede på grejet holdt. 
Det gjorde det og vi landede en 
sølvblank muskelbundt af en ny-
opstegen fisk fra Stillehavet.
Utrolig flot fisk på 4-5- kg. 
Da de er totalt fredede blev vore 
fisk nænsom genudsat. 
Det skal lige siges, at det for en 
lystfisker er en ren fryd, at sætte 
en sådan flot fisk tilbage i sit na-
turlige element igen. 
Vi landede hele 7 fisk den dag, 
men mistede en del fisk, da det 

foregår med enkeltkrog uden 
modhager. 
Vi var fuldstændig oppe at køre. 
Det overgik totalt vores vilde-
ste fantasier. Jeg fangede også 
en steelhead på min eenhånds, 
hvilket blev fejret med en slurk 
whisky og en stor cigar, som var 
medbragt til lejligheden. 
Efter at have spist en pose vild-
marksmad - posemad som man 
kommer kogende vand i - krøb vi 
i soveposen, hvor vi fabulerede 
lidt om alle de bjørne, der boede 
i den samme skov. 

Mon de kunne lide danskere – el-
ler hvad.?  
Jeg mente at vide, at bjørne så 
dårligt og at de ikke var natak-
tive, hvilket gav lidt mere ro i 
maven.

De eneste dyr vi havde besøg af 
i teltet, var nogle gnavere, som 
gjorde kål på to ruller toiletpapir 
og et stykke chokolade. 
Al vores mad var i en plastiksæk 
og blev hejst 4 meter op i et træ 
et godt stykke fra teltet, da vi ikke 
ville dele med bjørnene.
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Hald sø

Båden kan bruges af de medlemmer, der er med i bådordningen. Det 
koster 100 kr. pr. år at være med, og så kan du bruge båden så meget, du 
har lyst til, hvis den ellers er ledig. 
Lige nu er har vi plads til en 8 -10 der er interesserede i bådordningen.

Henv. Allan Christensen eller Jørgen Buch
Hald sø er 342 ha stor, og er på sine steder 31 m dyb. 
Søen rummer en bred vifte af de kendte ferskvandsfisk som gedde, ål, 
aborre, brasen, skalle, smelt, knude og hork, og er kendt for en god be-
stand af søørred.

Alle praktiske informationer vedr. benyttelse af båden, samt info. om Hald 
sø mht. fredningstider og zoner mv. kan ses på foreningens hjemmeside 
www.vsf.dk.

Oversigt over 
Viborg 
Sportsfiskerforenings 
fiskevande i 2013

Sæsonen er slut. 
Det er tid til status!                                                                                                                                          
Fangstmæssigt har sæsonen ved 
vore Karup å-stykker været på 
det jævne. 
Der har i denne sæson været flere 
tilbagemeldinger end de tidlige-
re sæsoner. Dog er der stadigvæk 
få meldte fangster set i forhold til 
vore øvrige åer. 

Jeg mener det kan skyldes et 
mindre fisketryk end vore øvrige 
åer og måske en større tilbage-
holdenhed m.h.t. at melde tilba-
ge til VSF, når man har fanget fisk 
på vores Karup-stykker. 
Det ville være rigtig fint, hvis 
flere fiskede på vores Karup å - 
stykker. 
Der er rigtig god plads til alle, og 
omgivelserne er ideelle. Smuk 
natur, næsten altid gunstige 
vindforhold og et rigtig hygge-
ligt sted/hytte at trække sig tilba-
ge til, når sulten/tørsten melder 
sig. 

Hvis vi vender os mod de øvre 
stykker, er der lidt nyt omkring 
Agerskov Dambrug. 

De berørte kommuner har be-
sluttet, at der senest i 2015 skal 
være et fungerende omløbsstryg 
ved dambruget. Så må vi håbe, at 
det holder vand! 

Vi havde tidligere i år fået endnu 
et kortsalgssted ved Karup by, 
nemlig Karup Døgnkiosk. 
Desværre er kiosken lukket, så 
eneste kortsalgsted i området er 
Hessellund Søcamping. 

Tidligt i det nye år skal vi have 
skåret noget af bevoksningen 
ved Høgildstykket ned. 

Hvis der er nogen af jer, som har 
lyst til at give en hånd med, er I 
velkommen til at give mig en 
mail. Så skal jeg nok vende til-
bage, når vi har en dato klar.

Lad os nu få vinteren overstået i 
en fart, så vi atter kan mødes ved 
åen! 

Rigtig god jul og et godt nytår!!

Flemming F. Hansen

     NYT FRA
   KARUP Å

Her boede vi så i 10 dage flere 
hundrede kilometer fra mobil-
dækning og andre kommunika-
tionsmidler. 
Egentlig en god fornemmelse, 
hvor vi oplever meget intenst, at 
vi lever og at vi er overgivet helt 
til naturen og dens præmisser. 

De eneste mennesker vi så, var 
rige amerikanske og canadiske 
lystfiskere, som sejlede op ad flo-
den med en slags jetdrevne både 
og fiskede om dagen. 
De boede på to fiskelodge læn-
gere ude. 
Det blev en glædelig og stor si-
degevinst for os. 
De var utrolig flinke, interesse-
rede og hjælpsomme. De syntes 
vist, vi var lidt seje som far og 
søn, at ligge i telt i skoven. 
Alle hjalp hinanden med at lande 
fisk, tage billeder, udvekslede 
mailadresser og byttede fluer.

Når sådanne multimillionærer er 
krøbet i waders, fiskevest og ka-
sket er de akkurat ligesådan, som 
et par ”fattigrøve” fra Jylland. 
Deres guide, var den smukkeste 
og flinkeste kvindelige fiske-
guide i verden, - mener vi. 
April Vokey hedder hun. 
Hendes søster Dana  arbejdede 
på lodgen.

Da jeg var mest gode venner 
med min eenhånds fluestang, 
blev jeg kaldt ”The old man, with 
the single hands rod”. Det må da 
være en kompliment.!!

Der kunne fortælles mangt og 
meget om fiskeri, men vi landede 
31 laksefisk i de 8 dage. 
28 steelhead på op til 12 kg. to 
kongelaks og en pukkellaks. 
Nu ved vi hvad det er at blive 
”spolet”, når en sådan fisk, med 
fuld bremse tager op til 170 me-
ter udløb nedad floden. 

Vi traf to statsansatte fiskeribe-
tjente, som tjekkede fiskelicen-
ser, kroge og fluer. 
De tog os med en tur op i den 
nærliggende Canyon, hvor Dean 
River buldrede igennem. 
Her var der inskriptioner i klip-
pen af indianere som var ca. 6 – 
7000 år gamle. 
De hedder ”petroglyffer”. 
Det forestillede ansigter og an-
dre tegn. Meget interessant.

Når man ligger ude i naturen, 
med alle de sanseindtryk det gi-
ver, med de mennesker som vi 
mødte, fiskeoplevelserne, de to 
sortbjørne som vi ikke blev spist 
af, ulv, 3-4- slanger, havørne og 

stilheden i skoven med meter-
tykke træer, ja, så er det faktisk 
svært at beskrive. 
Det går ind i knoglerne på os og 
sætter billeder og varige minder 
i ens sind. 
Det er guld værd. 
To generationer kommer tæt på 
hinanden og får også vendt og 
drøftet nogle dybereliggende 
tanker og holdninger, som ellers 
ikke ligger øverst i vores daglig-
dag. 
Ja, det er livseleksir.

Fyldt af oplevelser og for min 
part, 3,5 kg. lettere, tog vi turen 
tilbage og håbede piloten kunne 
flyve, da det regnede og skyerne 
lå tæt ned over bjergene. Det 
kunne han og vi fløj tilbage - 
uden jeg skulle brække mig. 

Ja, så gik turen i flot vejr nedover 
gennem indianerland og gen-
nem bjergene til beboede om-
råder, hvor vi købte en stor is og 
hørte om den forfærdelige mas-
sakre i Oslo. 
Fik sendt mail hjem og fik kon-
stateret, at alt stod vel til. 
Når man alligevel skal hjem kan 
det ikke gå stærkt nok, så turen 
til Frankfurt og Billund synes 
langt længere end på udturen.

Det var en drøm som blev til vir-
kelighed. Det vil vi altid glæde os 
over og være taknemmelige for. 
Et ordsprog siger: ”Ikke lægge år 
til livet, men liv til årene”.

Vi gjorde det. !!

Erland Sørensen
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Hald sø
detaljer

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



.

Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive
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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 
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e-mail: steffen@vsf.dk
Leo Hestbech ............................Tlf. 30 49 30 43
Peder Kokholm .........................Tlf. 60 38 20 52
Anders Nørgaard .....................Tlf. 40 21 88 67  

Pensionistgruppen
Kurt Borup
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Paul Hollesen
uph@mail.dk
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Fiskerikontrol  Afd. Nykøbing Mors 
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7218 5609 døgnvagt
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8800 Viborg
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Søren Bak
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e-mail: soren@vsf.dk
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vandplejeudvalget
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Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup
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Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, 
kontakt til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Kenneth Elkjær, formand Tlf: 28680605
kenneth@vsf.dk

Jordbro Gruppen
Poul Erik Kokholm Tlf: 97 54 16 09
kokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm,  Mobil: 60 38 20 52
p-kokholm@e-mail.dk
Erik Mikkelsen, Tlf: 97 54 16 33
Verner Ebbesen, Tlf: 97 54 21 10  
v.ebbesen@tdcadsl.dk
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Formand
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e-mail: formand@vsf.dk
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Tlf. 86 87 77 96 – 29 90 06 76 
e-mail: flemming@vsf.dk
Ansvarsområder: Karup Å.

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 20 43 01 35 e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder:
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Ndr.. Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 61 78 77 68 
e-mail: steffen@vsf.dk
Formand for juniorudvalget

Kenneth Elkjær
Elmevej 8, 9632 Møldrup
tlf 28 68 06 05
mail : kenneth@vsf.dk
Ansvarsområde: Skals å. 
Formand for vandplejeudvalget

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 86 64 55 96 – 30 48 79 02
e-mail: jensdrengsgaard@hotmail.com
Ansvarsområde: Jordbro å

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86 65 13 32 – 30 26 65 13 
e-mail: finn-margit-karlsson@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested Å

Eventuelle ændringer i  bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper, kan ses på vores hjemmeside


