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Hvis er fiskene ?

Som det fremgår af en artikel 
inde i dette blad, har Viborg 
Sportsfiskerforening besluttet sig 
for at gøre en stor indsats indenfor 
vandløbsrestaurering. 
Det er ikke noget, vi har opfundet i 
Viborg Sportsfiskerforening, men 
noget der i de seneste 4-5 år er 
foregået i stor stil landet rundt, for 
til sidst at nå til Viborg. 
Vi forventer hvert år at udføre 
restaureringsprojekter i 3-4 tilløb 
til de åer, hvor vi har fiskeretten, 
og det skulle gerne føre til, at 
fiskeriet forbedres år for år.

Samtidig arbejder Viborg Kommu-
ne på at løse spærringsproblemerne 
ved de dambrug, der er i kom-
munen, så fiskene fremover uhin-
dret kan vandre op og ned gen-
nem vandløbene. 
Mange insekter og stationære 
fisk har vandringsmønstre, som 
vi knap nok kender til, men vi 
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kender kun alt for godt ørredernes 
problemer med at komme op til 
gydepladserne og de udtrækkende 
smolts problemer med at finde ned 
forbi spærringerne, når de skal ud 
i havet. 

Lystfiskernes indsats vil alene i 
Viborg kommune komme til at 
løbe op i mange hundrede timers 
frivilligt arbejde hvert år, mens 
kommunens bidrag allerede med 
den nuværende indsats er flere 
millioner kroner om året..
Når de nye vandplaner skal gen-
nemføres, bliver de offentlige in-
vesteringer langt større, end vi 
kender dem i dag. 
De første overslag over omkost-
ningerne til gennemførelsen af 
vandplanerne er på 11 milliarder 
pr år. 
Det er over 2000 kr pr. dansker 
hvert år. Det er nok ikke realistisk, 
men dyrt, det bliver det for alle - 
også for Viborgs skatteborgere. 

Med denne kæmpe indsats er det 
vel ikke forkert at regne med, at 
fiskeriet i åerne fremover vil blive 
langt bedre, end det er i dag. 

Måske så godt, at det bliver 
interessant for pengestærke grup-
per, herunder udenlandske, at leje 
fiskeretten til helt andre penge, 
end vi kender det i dag. Vi har set 
en lille tendens til dette ved Karup 
å og de åer, der er ved at få en 
laksebestand. 

En anden tendens er, at velhavende 
bylandmænd køber landbrug op 
i naturskønne omgivelser, ikke 
mindst hvor der kan fås en å 
med i købet. Og mange af disse 
bylandmænd vil ikke have andre 
til at færdes på deres jord, så 
foreningerne mister fiskeretten. 
Ikke fordi bylandmændene er sær-
lig interesseret i fiskeri, eller fordi 
de vil tjene penge på fiskeriet, 
men simpelthen fordi de vil have 
fred på deres jord, mange gange af 
hensyn til jagten.

Blandt traditionelle ”bønder” mø-
der vi heldigvis næsten altid den  
opfattelse, at foreningen da sag-

tens kan leje fiskeretten, da det 
er fint, at mange kan få lejlighed 
til at få en god naturoplevelse, 
og at landmændene ikke har den 
opfattelse, at de ejer naturen.
Mange mener oven i købet, at 
fiskeriet burde være frit for enhver, 
og der får foreningens medlemmer 
lov til at fiske gratis sammen med 
alle andre.

Men hvordan ser verden ud om 
15-20 år, når store arealer er 
opkøbt af enkelte, store landbrug 
eller af bylandmænd, og når (hvis) 
åerne er fulde af fisk?. 
Kan lystfiskerforeningerne stadig 
leje fiskeretten, så ”almindelige 
mennesker” kan få lov at gå ved 
åen nogle gange om året, eller 
bliver det lige så dyrt som at gå på 
jagt, så kun de mest interesserede 
holder fast og betaler prisen, mens 
de mindre engagerede holder op?

Disse problemer kommer ikke 
lige i næste uge, men det er tiden, 
nogle begynder at fundere over 
sagen. 
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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.

6b. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 
      for 2 år. 
      På valg er Niels Roesgaard og 
      Per Olesen. 
      Flemming Hansen er indtrådt i 
      bestyrelsen efter Keld Mortensens
      udtræden, men ønsker ikke
      genvalg som bestyrelsesmedlem.

6c. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
      På valg er Allan t. Christensen. 
      Den anden suppleantpost er p.t. ikke
      besat, da Flemming er ’avanceret’ til
      bestyrelsen. Flemming er villig til igen 
      at blive valgt som suppleant.

�

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til 
ordinær generalforsamling i Sdr. Mølles store mødelokale

d.�15�januar�2009�kl.�19.00

Indkaldelse�til
ordinær�generalforsamling�

6d. Der vælges en revisor for 2 år. 
      På valg er Henning Markussen

6e. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.
      Der er p.t ingen på posten.

7.   Eventuelt.

Kommentarer�til�dagsordenen

    
      Forslag der ønskes behandlet af
      generalforsamlingen skal i skriftlig form være 
      formanden i hænde senest 8 dage før
      generalforsamlingen.     
            
      Jørgen Buch modtager genvalg 
      som formand.

Niels Roesgaard modtager genvalg.

Per Olesen modtager ikke genvalg.

Allan t. Christensen modtager genvalg. 

Flemming Hansen modtager genvalg. 
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WWW.GREJBIKSEN.DK
Klik ind på Grejbiksen’s nye hjemmeside, 
og fang de seneste :

   Nyheder
    Tilbud
     Fangstrapporter
      ... og meget mere !! 

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og vær blandt de første der 
ser vores tilbud, hører om vores arrangementer, og deltag i 

spændende konkurrencer.

WWW.GREJBIKSEN.DK    -   Opdateres løbende 
mange gange om ugen !! ... Og har du selv fået en 
spændende fangst, så send gerne et billede og en lille 

historie på :  info@grejbiksen.dk

Ny Spændende laksebog
af :  Pelle Klippinge

Flot illustreret bog, med
mange historier, og mange
lærerige tricks.

299,-

Havørredens Hemmeligheder
3 og 4  /  Forår

  169,- / stk

D.A.M. Quick Classic
Fås i størrelserne :  1000,
           2000, 3000 og 4000.

Fra :  1599,-



AKTIVITETSPLAN�
VINTER�OG�FORÅR�2009

Generalforsamling�
d.�15.�januar�kl.�19.00
Generalforsamling på Sønder Mølle. 
Se dagsorden på side 5.

Blinkstøbning�d.�22�og�29�januar�
samt�d.�15�og�19�februar.�
Alle�dage�kl.�19.00
     
Egon Langgaard tager en af de gamle succes’er op 
igen og lærer os at støbe blink og pirke. Egon guider 
jer gennem alle processerne med fremstilling af 
siliconeforme, støbning af blink i de forme, vi har lavet, 
boring af huller, montering og maling af blinkene. 
Materialer til blinkstøbning er efterhånden kostbart, så 
deltagelse vil koste 150 kr. pr mand, men så får I også 
1-2 forme og 10-15 blink med hjem, hvis I bestiller 
noget!
Der er plads til max. 12 deltagere. 
Tilmelding til Jørgen Buch på jbuch@privat.dk

Sæsonpremiere�d.�1.�marts�kl.�8.00�
  
Sæsonen skydes ind. 
Traditionen tro mødes vi på Sønder Mølle til 
morgenkaffe med rundstykker og en lille skarp. Egon 
skyder sæsonen i gang med vores egen lille kanon, og 
så tager vi ellers ud til åen for at få lidt luft. 
1. marts falder på en søndag, så mon ikke vi får fuldt 
hus på møllen ?

Grejauktion�d.�12�marts�kl.�19.00�    
Grejauktion kl. 19.00 i den store sal 
på Sønder Mølle. 
Grejauktionen er den helt rigtige lejlighed til at få 
ryddet op i grejskabet eller til at få anskaffet sig noget 
mere grej til en fornuftig pris. 
Samtidig er grejauktionen en god lejlighed til at træffe 
andre medlemmer fra foreningen. 
Hvis du vil sælge, så mød op kl. 18.00 og få dine 
effekter indskrevet Foreningen tager 10% i salær - det 
dækker kun lige leje af salen. 
Hvis du vil købe, kan du se på sagerne fra kl. 18.00. 
Tag kontanter med - vi tager ikke kort.

Film�og�Pizza�
fredag�d.�27.�marts�kl.�18.00�
Vi snakker kystfiskeri, bobleflåd og alt muligt andet, og 
vi ser friske film om kystfiskeriet. Vi starter kl. 18.00 
med at nedsvælge nogle pizzaer, så vi er klar til en 
spændende aften. Deltagelse koster 50,- kr. 
Tilmelding til Michael Højris på kasserer@vsf.dk 
senest den 22/3. 

Kysttur�til�Kalø�Vig�
søndag�den�5.�april�kl.�6.00
Michael Højris leder en kysttur til hans hjemmevand, 
hvor der nok først og fremmest fiskes med bobleflåd og 
flue, men det er helt frivilligt. 
Det tidlige forår er højsæson i Kalø Vig, så chancen for 
fisk bliver ikke større.

Ny t  f r a  f o r e n i n g e nNy t  f r a  f o r e n i n g e n
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Kend�din�å
Som sædvanlig afholder vi først på sæsonen ture 
til alle vore åer, hvor der bliver lejlighed til at se på 
spændende steder, diskutere grej og teknik og til at se 
på parkeringsforhold.
Turene er gratis og der er ikke tilmelding. På turene 
gennemgås åen uden at der bliver lejlighed til at fiske, 
men vi er færdige så tidligt, at der fint kan blive et par 
timers fiskeri på egen hånd efter gennemgangen.
Programmet ser ud som følger (men check lige 
hjemmesiden inden du tager af sted, der kan komme 
ændringer). 
Tilmelding er ikke nødvendig, bortset fra Vorgod-turen.

Jordbro å onsdag den 6. maj kl. 17.30. 
Vi mødes ved Stoholm bro

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

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

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

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

Karup å dato fastlægges senere, se hjemmesiden.

AKTIVITETSPLAN�
VINTER�OG�FORÅR�2009

Vi mødes kl. 6.00 hos Michael på Stærkærvej 12, 
Bjerringbro. Turen er gratis bortset fra et benzintilskud 
fra dem, der vil have kørelejlighed. Tilmelding til 
kasserer@vsf.dk senest den 22. marts.

Kysttur�til�Mariager�Fjord�
d.�19.�april�kl.�6.00�   
Denne tur arrangeres af Allan, som vil tage os med 
til Mariager Fjord, som normalt fisker godt på denne 
årstid. 
Vi kan fiske med blink, flue eller bobleflåd efter behag. 
Vi mødes kl. 6.00 ved Sønder Mølle. Turen er gratis 
bortset fra et benzintilskud fra dem, der vil have 
kørelejlighed. 
Tilmelding til allan-edna@mail.tele.dk senest den 5. 
april.

Inroduktionsaften�d.�14.�maj�kl.�19.00
Vi kalder traditionelt denne aften for en introduk-
tionsaften 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. 
Der er ikke tilmelding.

Arrangementer kan blive flyttet, 
eller nye kan komme til,

så�hold�godt�øje�med�hjemmesiden�www.vsf.dk
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I erkendelse af at foreningens påhængsmotor stort set aldrig 
bliver benyttet sættes den under hammeren ved grejauktionen d. 
12. marts.
En uvildig vurdering af fagfolk fastsætter mindsteprisen.
Det er en 3-4 år gammel 4 takts 4 hestesYahama. Den er næsten 
ikke brugt - måske har den sejlet 10-20 timer i alt. 
 
Nypris er lige omkring 10.000 kr.

Frit fiskeri hos forsvaret�
Forsvaret har åbnet for fiskeri på de militære arealer ved Holste-
bro og ved Mønsted. 
Der kræves statsligt fisketegn af alle mellem 18 og 64 år, men der 
kræves ikke medlemskab af en  lystfiskerforening. 
Arealet ved Mønsted kaldes officielt for Finderup Øvelsester-
ræn, og her er der åbnet for fiskeri i Mou sø, ’Banansøen’ og i et 
stykke af Mønsted å. 

I Mønsted å må der kun fiskes fra ’jernbroen’ og ned til landeve-
jen, det er nok cirka en kilometer, der åbnes for fiskeri. 

Alt fiskeri i Mønsted å skal foregå efter Viborg Sportsfiskerfor-
enings regler m.h.t. mindstemål, fredningstider, fangstbegræns-
ninger etc. 
Ved prøvefiskeri lige nedstrøms landevejen viste det sig i 2007, 
at der er en bestand af små bækørreder - vi så ingen, der nåede 
mindstemålet på 30 cm, så det er nok ikke så interessant for jer, 
der har medlemskort til VSF’s vande.
I åen må der kun fiskes i dagtimerne.
Vi ved ikke noget om fiskemulighederne i søerne så det er bare 
at prøve lykken.

På det militære areal ved Holstebro åbnes der for fiskeri i dele 
af Gryde å og Bovtrup sø. Vi ved ikke noget om fiskeriet i disse 
vande, men de regler der er gældende for Holstebro og Omegns 
Fiskeriforening skal overholdes, så kig på Holstebros hjemme-
side. 

Fiskeriet er lukket, når der er øvelser i terrænet. 
Der vil så være opsat skilte, eller indkørslen vil simpelthen 
være spærret med en bom. Forsvaret har planer om at opret-
te en hjemmeside med yderligere information, men foreløbig 
er denne service ikke etableret. 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til major K.K.Madsen på 
mailadressen kkmadsen@mil.dk.

Foreningens�bådmotor�
kommer�under�hammeren�
på�grejauktionen

HUSK�!�
Sæsonpremiere�
Søndag�d.�1.�marts�kl.�8.00�
  

Sæsonen skydes ind. 
Traditionen tro mødes vi på Sønder Mølle til morgen-kaffe med 
rundstykker og en lille skarp. 
Egon skyder sæsonen i gang med vores egen lille kanon, og så 

tager vi ellers ud til åen for at få lidt luft. 

HUSK�!�
Grejauktion�
Torsdag�d.�12.�marts�kl.�19.00
Tag kontanter med - vi tager ikke kort.�
  

Muslinger�på�Møllem

Den 1. november var en lille skare mødt op på Møllen for at deltage i 
mulingeturen. Først skulle dyrene imidlertid fanges og vi drog i samlet 
trop til Lundø hvor der på en given lokalitet efter sigende skulle være 
rigeligt med store fede muslinger. 
Det var der sikkert også, men der var også en tæt iskold tåge og is på 
vandet. At finde muslinger under de omstændigheder var mere end be-
sværligt og efter en times tid måtte vi opgive og besluttede os for at prøve 
ved den lille havn i Sundstrup.
Her gik det bedre, vejret var klaret op, solen skinnede og i løbet af ret 
kort tid havde vi de muslinger vi skulle bruge. Hjemme på Møllen va-
rede det ikke længe før de var omdannet til lækker luxusmad og hverken 
leverpostej eller rullepølse der var indkøbt  for en sikkerheds skyld blev 
rørt. uuuhm.

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

En�gammel�nyhed�måske...
men hvilken flot fisk
 
Casper Gregersen fra Århus, fortæller, at han sidste år fangede en flot, 
flot havørred på Viborgs stykke i Simested å. 
Fisken der ses her til venstre var 85 cm lang og vejede 9 kg rent - den 
blev taget på flue. 
Casper fiskede på dagkort, men har efter den oplevelse naturligvis meldt 
sig ind i VSF. 
 

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

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

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

Industriparken 5 · 8832 Skals · Tlf. 8669 4298 · Bil 4045 8650
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Ærøvej 21 . 8800 Viborg . Tlf. 8660 0036

Den nemmeste vej
til det store udvalg i grej 

til lystfiskeren

Holstebrovej
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SELTA JAFI

Siden jeg sidst skrev nyt fra VPU 
er der sket flere ting. 

Der er blevet gennemført et par 
mindre projekter i nogle af de små 
bække (mere herom andetsteds i 
bladet). Der er blevet sat ½-årsfisk 
ud og så er vi blevet færdige med 
elfiskeriet i Skals og Jordbro Å.  

I starten af efteråret blev der sat 
½-års fisk ud i Fiskbæk og Skals 
Å systemerne samt i Gjørup bæk. 

NYT�FRA�
VANDPLEJEUDVALGET

November måned er tid for elfi-
skeri, og i år elfiskede vi Skals å 
søndag den 2. november og Jord-
bro Mølle å lørdag den 8. novem-
ber. Dette viste positive tegn for 
vore vandløb. 
I Skals å fik vi nok fisk på bare 
denne ene befiskning, og vi skal 
ikke som normalt op i Skravad 
Møllebæk flere gange, for at få 
nok fisk til at udfylde udsætnings-
planen. I Skals å hjemtog vi 67 
hunfisk og 26 hanfisk. 

I Jordbro Mølle å kunne allerede 
stoppe fiskeriet ved Gammelstrup-
lejren, og ikke som normalt ved 
Birkesølejren, her er det normalt 
hanfiskene vi har problemer med 
at få nok af. I år har vi hjemtaget 
61 hunfisk og 34 hanfisk. 

Disse fisk går nu på Skalmstrup 
Dambrug til de er klar til at blive 
strøgen for rogn og mælk, hvilket 
normalt foregår i løbet af decem-
ber.  

Desuden blev det efter sidste år 
besluttet at droppe indsendelse 
fangstrapporter, pga. manglende 
indsendelse af samme. 
De sidste 2-3 år er det kun 30-35% 
af medlemmerne, der har indsendt 
deres fangstrapport. Derfor skal i 
ikke indsende denne. 

På vegne af VPU

Peder Kokholm
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Der har fra tid til anden været 
diskussioner i VSF gående på, 
hvorfor der ikke længere var 
større bækørreder i foreningens 
vande, og hvad der kunne gøres, 
for igen at kunne fange denne 
fisk i en størrelse, som ikke ville 
være direkte sammenlignelig med 
silden.

Det bør erindres, at bækørreden er 
havørreden overlegen hvad smag 
angår, og den fighter helt på højde 
med den. 

Den naturlige løsning ville være i 
foreningen, at sætte mindstemålet 
op, men indtil videre, er det ikke 
blevet til mere end snakken. 
Jeg har haft den glæde i løbet af 
sæsonen 2008, at have fanget 
nogle af pæn størrelse.

Hermed beretningen 
om én af dem

Stedet er Simested Å ved Fruer-
gård svingene lidt ovenfor Skive-
vejs broen. Det var en sommerdag 
med drivende skyer og en let 
brise.

Stangen er en 37 år gammel split-
cane 12,5 fod klasse 9,  2 hånds, som 
jeg i dens tid havde stor fornøjelse 
af. De nærmere omstændigheder 
var følgende:

Sammen med min ældste søn og 
hans tvillingedrenge på 17 år, 
havde vi ”vendt ryggen til” det 
pulveriserende liv og koncentrere-

Ren nostalgi

de os 100% om Simested Å i fire 
dage i begyndelsen af august.

En eftermiddag, hvor det blæste 
lidt fandt jeg stangen frem og 
riggede den til for endnu en gang 
at føle dens seje bundaktion, der er 
meget ulig de moderne stængers 
hurtige aktion, som er ”skubbet 
op” i toppen.

Drengene prøvede at få stangen i 
hænderne, trak lidt på smilebåndet 
og spurgte, om man også kunne 
fiske med sådan en træstamme og 
måske endda fange fisk med den.

Bemærkningerne blev overhørt 
med ophøjet ro, og jeg gik ned til 
åen for at udføre mine gøremål. 

Af�Jørgen�Knudsen

Jeg genfandt hurtigt, hvordan den 
langsomme aktion skulle udnyttes 
og fik lagt nogle gedigne kast ud. 
Læg mærke til den perfekte line-
bue på vej ud over åen, samtidig 
med at stangspidsen endnu er 
”nedadbøjet” på grund af den 
gamle stangs langsomme aktion, 
-en moderne stang ville længst 
være rettet ud på dette tidspunkt i 
forløbet.

Efter et kvarters tids forløb, så 
åens overflade således ud.

Jeg troede først, at det var en 
havørred på ca. den halve meter, 
- men blev glædeligt overrasket.

Efter yderligere 5-7 minutter var 
nettet rigget til og fisken var klar 
til at blive vendt og kanet ind i 
netåbningen.

En perfekt bækørred i topkondition 
og fuldstændig uskadt. Et smuk-
kere syn findes næppe. Den var 
45 cm og vejede 1,1 kg, - ikke en 
hyppig fangst nu om stunder!

Dette var én af adskillige ople-
velser undervejs, som gjorde de 4 
dage uforglemmelige.



1514

Så er sæsonen 2008 ovre, og åen 
skal have fred. 

På stykket fra Vesbækbro, og ud 
til fjorden, må fiskeriet starte al-
lerede d 16/1, men husk at der er 
fredning på blankfisk over 55cm 
fra d.16/1 til d.28(29)/2, og at alle 
nedgængere er totalfredet.
Fiskbæk å producerede i år en 
betydelig mængde pindsvineknop, 
måske som følge af det våde forår 
og den varme vinter, og allerede 
d. 25/08 var man godt i gang 
med tredje skæring, det betyder 
for-mentlig at der er foretaget 
yderligere en skæring, det har jeg 
dog ikke fået bekræftet.

Fiskeriet, er det gået over alt 
forventning og der er fanget en 
masse fisk i sæsonen, de fleste på 
1-1,5 kg, men også større fisk er 
det blevet til.
Hele sommerperioden var der 
stabilt fiskeri, det vil sige ikke en 
tur uden at rejse eller se fisk, ikke 
nødvendigvis med fangne fisk, 
men efter 3 grødeskæring skete 
der noget. 

Efter den værste grøde var flydt 
væk var jeg en aften så heldig 
at fange hele 3 fisk inden for en 
time, de to første fisk var farvede 
(egentlig utroligt hvor tidligt de 
blev farvet) de blev nænsomt 
genudsat, men den sidste var en 
rigtig fin fisk på 2,5 kg med blanke 
sider.
Så det var ikke uden spænding 
jeg næste aften igen var ved åen, 
nu skulle slaget stå, det ville bare 
være så let at fravriste åen et par 
blanke ørreder - men jeg blev 
meget klogere, faktisk har jeg 
ikke fanget en fisk i åen siden, lige 
meget hvad jeg har forsøgt af fluer, 
spinnere, blink, ja selv en lille 
lækker rapala wobbler kunne de 
pludselig modstå, så min selvtillid 
var næsten på nulpunktet. 
Men så tog jeg den beslutning, at 
hvis de ikke ville fanges kunne 
de også få ro, så næste år ser jeg 
frem til at krydse klinger med 
dem igen, forhåbentligt i en mere 
massiv størrelse.
Jeg kan kun glæde mig over at 
Fiskbæk å endnu en gang skulle 
vise sig som et fremragende 
havørredvand. 

Selv om at den næppe står mål 
med tidligere tiders Fiskbæk å, 
har den alligevel stadig karisma 
når man går ved åen og jo mere 
man opholder sig derude, desto 
mere kommer man til at holde af 
naturen og vandet som med sin 

sindige strøm jo nærmest er skabt 
til fluefiskeri efter ørred.

Hvis der er nogen der ser at der 
mangler gangbrædder eller andet 
så kontakt mig lige, så vi kan få 
det bragt i orden. 

NYT�FRA��
FISKBÆK��Å

God jul og godt nytår Mikael Klokkerholm
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Vinteren er over os. Novembers 
regn og rimtåger præger en trist 
vejrudsigt. 
Det er mørkt, når man står op 
og mørkt, når man kommer 
hjem. Det er ikke den mest 
morsomme årstid, vi er i gang 
med!
Så er det nu, man skal leve på 
minderne! 
For lystfiskeren ved Karup å 
er det minderne om en 2008-
sæson, der har kastet flere fisk 
af sig end tidligere sæsoner. 
Om det skyldes flere fisk eller 
flere fiskere er usikkert. Men 
der er ingen tvivl om, at der har 
været flere lystfiskere langs åen 
på Carlos eng og Margrethes 
stykke.
Forklaringen er formentlig et 
forbedret fiskeri de senere år 
og det faktum, at man nærmest 
kan køre helt ned til åen.
Det sætter bl.a. mange af vore 
ældre medlemmer stor pris på.
Det er ret enestående, at man 
kan køre ned til en rar hytte, en 
dejlig å, der er let at fiske i og 
en natur, som er en fornøjelse 
at færdes i.
Alt dette gør fisketuren til en 
minderig oplevelse, som man 
ser frem til at gentage om ikke 
så mange måneder.

Indtil da, ønskes I en rigtig god 
jul og et festligt nytår. 

Flemming F. Hansen

NYT�FRA�
KARUP�Å
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Vandløb kan inspirere til stridig-
heder, og vandløb kan inspirere 
til poesi. Shakespeare har kom-
bineret dem i en scene fra Hen-
rik IV, hvor Hotspur beklager sig 
til Glendover over at floden tager 
hans land:

Hedspore:
Se hvordan floden slår en bue her

Og skærer mig 
en stor halvmåne ud

En mægtig skive 
af mit bedste land

Det sted vil jeg 
have strømmen dæmmet op

Og her skal den blanke, 
sølvgrå Trent 

gå lige i sin nye rende
Og ikke sno sig 

med så lang en bugtning 
Glendover: 

Ikke sno sig?
Jo den skal

I ser den gør det

Så poetisk kan den kendsgerning 
siges, at vandløb flytter skel, og at 
vandløb ikke vil løbe lige ud. Det 
er både en naturlov og en juridisk 
lov, og det kan undre at den ikke er 
med i vandløbsloven, al den stund 
den støttes af en højesteretsdom.

Der var ikke meget Shakespeare 
over landbrugsminister Peter 
Larsens tale da han fremlagde 
den forrige vandløbslov 1968:
 ”Vi må sørge for at oprense og 
regulere vore vandløb, så forure-
ningen hurtigst muligt kan komme 
til havs.” 

 
 Poesien forsvandt 

også i den regulerede 
bæk. Her kunne den med knust 

hjerte ikke længere finde trøst.
Reguleringen havde taget  strøm-
men og stenene. Froudes tal kunne 
ikke længere sætte musik til Jeppe 
Åkjærs bæk:

Her kommer de og titter ned
Hver som fik sorg i kjærlighed

Og bækken ingen hindrer.
Om yngling eller pigelil,

De lytter tænksomt til dit spil
Og græder hjertetungt dertil

Og synes, at det lindrer.

Før reguleringerne var det ikke 
kun bækken der var musik i. 
Også åens omgivelserne sang 
med. Over engene trommede bek-
kasinen og over heden trommede 
hedeskratten. Bryodema tubercu-
latus hedder den på latin og ”hie-
skrat” på jysk. Den er nu en meget 
sjælden græshoppe, der ”skratter” 
voldsomt mens den flyver.
At ikke alle syntes om musikken 
i ådalen fandt Dalgas ud af ved et 
møde i Skals kro 1875: 
Han ville have bønderne til at 
plante skov, men Jens Krænsen 
ville hellere have Dalgas til at re-
gulere Skals å: ”Det var møj mier 
vær”. 
Det var Dalgas nu ikke meget for, 
for sådan noget beskæftigede He-
deselskabet sig ikke med. 
Men Jens Krænsen blev ved, og 
han mente det kunne finansieres 
ved at han betalte 500 daler. Så 
kunne hans nabo Laust Østergaard 
nok betale 1000 daler.

Sådan noget siger man ikke ustraf-
fet, og slet ikke når man som Jens 

Krænsen ikke var barnefødt på 
egnen. Barnefødt her var derimod 
naboen Laust Østergaard, og han 
fandt det værste skældsord han 
kendte: ”Så`n en hieskrat ska nok 
te aa gjør sæ bemærket, hva`!” 
Det endte med at Dalgas gik åda-
len igennem og nogle år senere 
fik ”hieskratten” sænket sit vand. 
(kilde: Hedeselskabets tidsskrift    
           1938 s. 49). 

Vandsynsmanden fra Popgaard er 
måske inspireret af Shakespeare 
da han sendte denne besked til de 
grundejere der endnu ikke havde 
vedligeholdt deres vandløb: 

Løbe seddel
Til de grundeiere, der endnu ikke 
har renset alle deres vandløb:

Alle bække, store, små
Pænt for grøde renses må
Også vil jeg jer erindre

Dæmning ej må vandet hindre
Der er alvor med i spil
Hvo sit bæk ej rense vil

I de første fire dage
Imod følgerne skal tage.

Popgaard d. 10 juli 1911
Andreas M. Jensen
Vandsynsmand
Omsendes uden ophold.

Dengang var det lodsejernes op-
gave selv at vedligeholde vand-
løbene. Og at det ikke altid blev 
overdrevet viser løbesedlen. Det 

var den tids skånsomme grøde-
skæring. Men nogle var nidkære, 
og det var ikke velset af dem der 
hentede lidt ekstra til hushold-
ningen fra åen. Der levnedes ikke 
standplads til fiskene. 
Således står der i Ferskvandsfiske-
ribladet 1907 (s. 318): ”Jeg bilder 
mig ind, efter mine Iagttagelser, at 
der hist og her godt kan tåles en 
vis Plantemængde uden at skade 
strømforholdene.” 

100 år senere meddeler Eyvind 
Wesselbo at han er uenig: 
”Miljødebatten kører på følelser, 
ikke på fakta, og det ser jo roman-
tisk ud at der stikker en hel masse 
vækster op ved et vandløb.
Men faktisk er det ikke til gavn for 
miljøet. Grøden suger ilten ud af 
vandet, så flora og fisk dør. 
Så det er et latterligt argument at 
den forringede grødeskæring sker 
af hensyn til miljøet.

Det er ganske vist, thi det står i 
Landbrugsavisen 25 marts 2006.

Ja, man skal høre meget før man 
falder i vandet. Som denne her om 
bræmmerne, der også kunne give 
problemer i gamle dage. 
I et brev til Hr. Holting, Langå fi-
skeklub, dateret 1938, der er sendt 
”med megen agtelse” fra forenin-
gen af lodsejerne ved Lilleåen.
Foreningen har fra flere medlem-
mer” fået besværinger over at 
Brinken langs Aaen gang på gang 
trædes ned. 
I den anledning skal vi anmode 
Dem om at der indføres en Vægt-
grænse for Deres Klubs Medlem-
mer. Man har tænkt sig højest 80 
kg. I modsat fald må Kontraktfor-
holdet desværre anses for at være 
i Fare”. 
Kilde: Ferskvandsfiskeribladet 
           nov. 2006)
           Aquamontanus

       Hieskratten 
   og overvægtige 
       lystfiskere

Jens Krænsen, Skals, også  kaldet 
hieskratten.

                  Bent Lauge Madsen beretter om



Ved et møde i Vandplejeudvalget 
blev vi enige om at dele udvalget 
op i 2 ansvarsområder som hver 
skal tage sig af forskellige opga-
ver, men selvfølgelig fortsat sam-
arbejde. 
Jeg udpeget til at  at løfte den ene 
afd., medens Peder skal styre den 
anden. 
Peder gør et kæmpe stykke arbejde 
for VPU, men da han som bekendt 
også er travl næstformand i for-
eningen får han nu muligheden 
for at komme ud og fiske, bare en 
gang imellem.

Jørgen havde indkaldt til et fælles-
møde med bestyrelsen , her deltog 
udover VPU, Jan (Jan er biolog 
og vores støtteperson inden for 

biologi og vandløbspleje) samt 
Kaare Ebert (Kaare kommer fra 
Danmarks Sportsfisker Forbund 
og ved en masse om vandløbs re-
staurering).
På det møde blev fremtidens 
miljøindsats drøftet. 
Baseret på den viden man har idag 
er konklusionen entydig, nemlig at 
den mest optimale metode til for-
bedring af ynglemuligheder i vore 
vandløb er at restaurere vandløb.
Ikke nødvendigvis genslynge å-
strækninger, men forbedre en lang 
række små ting, der betyder en mas-
se for åernes selvreproduktion.

Alle der har set et vandløb med 
gydegrus og fisk og masser af 
natur, ved instinktivt hvad der ser 
rigtig ud, og hvad der ikke gør. 

På mødet blev der gjort opmærk-
som på, at der var nogle små ”lette” 
ting, som man ville kunne nå her i 
2008, hvis det gik lidt stærkt. 
Som sagt så gjort - allerede næste 
weekend var Jan og jeg ude for 
at se på et sideløb til Jordbro å, 
nemlig Harrestrup bæk. 
Efter en kort men præcis gen-
nemgang, fandt vi, at der bla. var 
tale om en rørgennemføring, der 
ikke lå tilstrækkeligt dybt, hvilket 
resulterede et lille fald på ca. 10 
cm. og en meget lille vandføring 
igennem selve røret. 

Projekt Harrestrup bæk 
ved Jordbro å

Dette ville kunne afhjælpes ved 
at opstuve vandet med store sten, 
og fore med gydegrus lige efter 
faldet.

Vi lavede så en lille rapport, som 
Jørgen tog med til møde med 
kommunen. På det møde fik han 
at vide, at vi bare kunne fortsætte 
med planerne omkring løsning af 
gydegrus i Fiskbæk møllebæk og 
Mønsted å, og hvis vi kunne få 
lov af lodsejeren ved Harrestrup 
bæk, kunne vi bare fortsætte, men 
vi skulle være færdige inden d. 1 
nov. hvor elfiskeriet begynder. 

Horst samlede 2 hold der allerede 
den efterfølgende weekend skulle 
gennemgrave gydebankerne.

Alle stod klar til at grave kl. 9.00 
ved Fiskbæk Møllebæk og efter en 
kop kaffe og en bid brød gik vi i 
gang - et hold ved Fiskbæk Mølle- 
bæk, og et ved Mønsted bæk. 
Ved Fiskbæk Møllebæk gik det 
relativt nemt at grave sig igennem, 
selvom det var et slidsomt. 
Ved Mønsted bæk måtte man op-
give at få gravet noget som helst, 
da det viste sig at bunden bestod 
af  kalk og flintesten. 
I stedet tog vi rundt og besigtigede 
bækken for at vurdere om der var 

basis for udlægning af gydegrus. 
Vi fandt flere velegnede lokaliteter 
hvor vi kan tage fat næste år.

Horst besluttede sig for, at ville 
hente gydegrus og et par store 
sten i grusgraven. Jeg håber ikke, 
at det gav alt for meget uvejr på 
hjemmefronten at det netop faldt 
samen med hans fødselsdag. 
Vi var således klar til at lave et 
par gydebanker  den efterfølgende 
weekend. 

Efter et solidt morgenbord med 
kaffe og kage, gik vi i gang.
Peder var traktorfører i den traktor 
som lodsejeren meget venligt 
havde stillet til rådighed, med fire-
hjulstræk og det hele. 

Vi fyldte første læs på skovlen 
og så gik det ellers ned ad bakke 
i en næsten glansbilledagtig skøn 
natur. Netop her havde ravnen sin 
rede, og ikke ret langt derfra rejste 
sig først to flotte rådyr, og siden 
tre mere. De sprang lystigt ud over 
marken og forsvandt efter lidt tid i 
den nærmeste skov. 

Vejrudsigten havde lovet regn-
byger, men stik imod alle vejr-
profetier blev det rigtigt godt vejr 
- køligt, men med solskin hele 
formiddagen. 
Da vi var kommet så langt ned 
vi turde, måtte vi i gang med at 
slæbe. Peder ville lige instruere 
i kørsel med overlæs på trillebør, 
men det var dømt til at gå galt, og 
det gjorde det så. 

Vi andre holdt os for gode til at 
gøre alt for meget grin med det, 

da vi jo helst skulle have ham til 
at hjælpe resten af dagen (men 
mellem os sagt, så var det ret un-
derholdende at se på). Nå, men 
det første læs kom godt derned, 
så skulle vi jo have det placeret 
rigtigt i forhold til vandstanden, 
og dette arbejde blev livligt dis-
kuteret, men efter et lille møde 
blev det besluttet at prøve os frem 
og så se på vandstanden i forhold 
til, hvordan vi placerede stenene. 
Tredje gang mente vi at have 
ramt plet, og begyndte at fylde 
gydegrus på for at fore stenene, 
både foran og bagved - næsten to 
hele læs gydegrus blev udlagt på 
og ved stenene, det sidste læs blev  
så fordelt nedstrøms sammen med 
nogle skjulesten.

Da vi efter endt arbejde gik en 
tur langs vandløbet kunne vi med 
stolthed se, at det faktisk så rigtigt 
godt ud og at det havde været hele 
sliddet værd. 
Vi glæder os nu til at komme 
tilbage i december for at se, om der 
er fisk, der går igennem stryget.

Hvis du skulle få lyst til at se vær-
ket, går der en vandrerute fra Møn-
sted Kalkgruber omkring højen 
og fortsætter forbi overgangen og 
lidt længere fremme krydser den 
Jordbromølle å, stien ender ved 
Smollerup kirkes p-plads.

Mvh Mikael Klokkerholm
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Nu er fiskesæsonen kommet til 
sin ende, og nu kan man under 
vinterens sysler med reparation af 
fiskegrej og fluebinding sidde og 
tænke tilbage på sæsonen 2008. 

Når jeg ser tilbage, tænker jeg at 
der i sæsonen 2009, skal blive tid 
til mange flere ture end i år, for 
fiskene har været der, men det 
kræver jo man kommer ud.

Mit indtryk er at Jordbro Mølle å 
har fisket jævnt hen over året. Men 
der bliver gået stille med dørene, 
og så er der ikke så forfærdeligt 
mange, der fisker derude. 

Det er ikke den mest fremkom-
melige af vore åer, men dem 
der kæmper sig derned, får en 

NYT�FRA�
JORDBRO�Å

naturoplevelse af de særlige, der 
er isfugle, oddere, råvildt, ja jeg 
kunne blive ved, og vigtigst af alt, 
så er der rigtigt fine chancer for 
at få en god fisk på tasken - ja, 
elfiskeriet taler jo sit helt tydelige 
sprog. 

Vore åer har i år generelt været 
begunstiget af gode forhold ude 
i fjorden. Der har ikke været 
registreret de store forekomster af 
iltsvind i Limfjorden, så trækket 
op i åerne er kommet forholdsvist 
jævnt i år.    

Med ønsket om en glædelig jul og 
et godt nytår, ønsker jeg jer alle 
knæk og bræk i sæsonen 2009. 

Håber vi ses derude, 
med venlig hilsen 
Peder Kokholm.

Langt, langt væk - nede hos kine-
serne - er der nogen, der ligefrem 
holder af skarven. Og de er oven i 
købet fiskere. 
Her omkring er vi da enige i, at 
skarven skal have lov at være 
her, men ligefrem at have den 
som husdyr, og holde af den som 
af en god hund, det virker lidt 
overdrevet. 

Men jeg har set, at skarven kan 
være en god ven og et nyttigt hus-
dyr. 
I det sydlige Kina fisker man 
med skarver. Det foregår på den 
måde, at fiskerne om aftenen sej-
ler ud på floder og søer på smalle 
bambusbåde, nærmest tømmer-
flåder. 
Med ombord har de hver 4-5 
skarver og to stærke bluslygter af 
samme type som de Petromax’er, 
vi blussede ål med i gamle dage.

Skarverne svømmer rundt om-
kring bambusbådene, og når de 
finder en fisk i bluslampernes skær, 
snupper de den - naturligvis. 

De små fisk æder skarverne lige 
på stedet, men de store giver pro-
blemer, for ejerne har givet skar-
verne en ring om halsen, så de 
ikke kan sluge fisk over ca 15. cm. 
Når skarverne får fat på sådan en 
større fisk, forsøger de længe at 
sluge den, men da det ikke går, 

Min ven skarven
må de springe op på båden for at 
bede ”far” om hjælp. 
Det gør ejeren meget resolut ved at 
snuppe skarven og ryste den over 
en stor kurv, så fisken ryger ned i 
kurven. Så er det tilbage i baljen 
med skarven, som fortsætter jag-
ten.

Men nu kommer det mest mær-
kelige: Skarverne er ikke i snor 
eller på anden måde tøjret, de 
bevæger sig frit omkring, som det 
passer dem !. 
Forklaringen er, at ejerne selv 
har stået for udrugningen - i dag 
i rugemaskiner - tidligere sikkert 
på et hjørne af komfuret. 
Så snart skarvungen er ude af 
ægget, tager ejeren sig af den, 
fodrer den, snakker med den og 
pusler om den, så det ender med, 
at skarven tror, ejeren er dens mor. 
Den bliver præget på sin herre, 
som biologerne vil sige, og følger 
ham i tykt og tyndt.

Når fiskeren er ude, vil skarverne 
egentlig gerne have lov at hoppe 
ombord på flåden og nyde livet, 
men fiskeren lemper dem hurtigt 
over bord, så de kan passe deres 
arbejde. Når fiskeriet er slut, 
sidder de 4-5 skarver nok så stolt 
på bambusflåden og sejler med 
hjem.

Inden der er medlemmer, der får 
gode ideer må jeg lige advare!.
Det så ikke ud til at være spor 
effektivt, og uden et godt tilskud 
fra turisterne tror jeg, den sidste 
skarv var kvalt og spist. 

Jørgen Buch
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C.V. Otterstrøm (1881 – 1962) var 
for ferskvandsfiskeriet hvad We-
senberg-Lund var for ferskvands-
biologien. 
Begge ydede en uforglemmelig 
indsats inden for hvert sit felt. 
Fælles var deres indædte kamp 
mod den tiltagende ødelæggelse 
af de ferske vande.

Otterstrøms indsats for bedre vil-
kår for den fiskerimæssige udnyt-
telse af de ferske vande faldt i en 
tid hvor der var brug for hver øre 
der kunne klemmes ud af de få na-
turlige råstoffer vi har i Danmark.
Fiskeri i søer og åer var en levevej 
for mange, og dambrug var en af 
de nye muligheder Otterstrøm var 
med til at udvikle.

Men det var også en tid hvor det 
blev vanskeligere at drive disse 
erhverv. 
Å efter å blev reguleret og uddy-
bet. Okker strømmede ud fra man-
ge nydrænede marker og gjorde 
vandløb fisketomme og ødelagte 
dambrug. 
Både søer og vandløb blev mere 
og mere forurenede. 

Hør hvad han skrev om Viborg-
søerne, som Viborg byråd havde 
anmodet ham om at undersøge: 

”Det er fra rensningsanlæg en 
velkendt ting a visse emner ikke 
bundfældes og heller ikke op-
løses; sådanne emner er kork 
(propper) og visse gummivarer 
(såkaldte ”franske artikler”), 
der ofte vil indeholde luft og 
derfor ligesom propperne flyder 
i overfladen. 

Disse i overfladen flydende gen-
stande skummes i rensningsan-
læggene af og kommer og kom-
mer således ikke til syne i det 
anlæggene forladende, rensede 
vand. Når man som i Viborg 
lader kloakvandet gå direkte 
i søen vil imidlertid disse mod 
forrådnelse meget modstands-
dygtige emner i længere tid 
svømme om i søens overflade el-
ler lejre sig ved søbredden, hvor 
vinden driver dem ind. 
Allerede nu kunne det konstate-
res , at der ovre ved Asmild skov 
hyppigt sås ”franske artikler” 
ved søbredden, og det fortaltes 
at der efter visse vinde kunne 
ligge talrige sådanne langs lan-
devejen. En forøget tilslutning 
af WC-er vil antagelig medføre 
en yderligere forsyning af søen 
med sådant affald. Det virker 
ikke pynteligt, og det er næppe 
heller moralsk forsvarligt over-
for ungdommen at garnere søen 
med det menneskelige seksual-
livs affald”. 
(Viborg Søerne. En fiskeribio-
logisk undersøgelse foretaget i 
1925)

Otterstrøm var i mange år redak-
tør af Ferskvandsfiskeribladet og 
her kan man finde mange eksem-
pler på hans kamp mod ødelæg-
gelserne. 

Efter han blev uddannet som bio-
log ved Københavns Universitet 
rejste han til Tyskland, der var me-
get langt fremme med at udvikle 
de ferske vande til rationel fiske-
avl, og hvad han lærte her blev 
til uvurderlig gavn for det danske 
ferskvandsfiskeri.

Han blev assistent hos Statens til-
synsførende ved de ferske vande, 
og det gav ham rig lejlighed til 
at komme både søer, vandløb og 
ikke mindst ferskvandsfiskeriets 
folk på nært hold. 
Her i livets skole suppleredes det 
han havde lært under sine studier.

Siden blev han leder af afdelingen 
for ferskvandsfiskeri ved Biolo-
gisk Station. 
Fra 1914 til 1947 arbejdede han i 
Frederiksdal, hvor undersøgelser-
ne fik til huse i et vaskehus, indtil 
Wesenberg-Lunds gamle labora-
torium ved Furesøens bred blev 
ledigt i 1917. 

At være fiskebiolog dengang var 
mere end et arbejde. 
Det var en livsstil.
Otterstrøm var i mange år stort set 
ene om arbejdet. 
Senere flyttede den meget lille af-
deling til Charlotenlund slot, hvor 
den blev større. Men i de oprin-
delige meget små rammer, blev 
grunden lagt til hans store viden 
om de danske ferske vande. En vi-
den han ligesom Wesenberg-Lund 
delte ud af gennem utallige fore-
drag og artikler. 
Ikke sært at Ferskvandsfiskerifor-
eningens formand i en hyldestarti-
kel i Ferskvandsfiskeribladet nr. 2 
i 1961 skrev: ” Gennem en men-
neskealder har Otterstrøm arbej-
det utrætteligt for at bevare vore 
ferske vande rene og sunde og 
samtidig ved udsætning af yngel 
at opretholde vore lakse- og ør-
redstammer”

En af de første og større opgaver 
han arbejdede med var om Guden-
åens laks og ørreder, men hvert 
hjørne af de danske ferske vande 
har han været i. 
Transporten var tog og cykel. 

Der skulle i arkiverne på Dan-
marks Ferskvandsfiskeriundersø-
gelser ligge en kopi af et brev han 
under krigen skrev til sit ministe-
rium, hvor han måtte meddele, at 
hvis han ikke fik bevilget to nye 
cykeldæk måtte han indstille sine 
undersøgelser for resten af året.

En af Otterstrøms store fortjene-
ster var at han fik udsætningerne 
af fisk ind i mere fornuftig ramme, 
hvor  udsætningerne blev tilpasset 
den ”bæreevne” der var i de en-
kelte vandløbsstrækninger. 
Det var ikke et arbejde der blev 
løst fra det ene år til det andet. Det 
byggede på meget omhyggelige 
undersøgelser og vurderinger af 
vandløbene, og det blev revideret 
i takt med de nye erfaringer, et ar-
bejde der endnu ikke er afsluttet.

Han så mulighederne i at vand-
løbene til en vis grænse kunne 
rense sig selv. Der må have været 
væsentlig bedre fysiske forhold i 
vandløbene dengang, for Otter-
strøm kunne i Ingeniøren 1930 
skrive, at kloakvandet kunne ren-
ses når det blev grundigt blandet 
op:” Her er altså ingen mangel på 
ilt”. Ak, det skulle ende anderle-
des.

Han peger også på en anden for-
udsætning for selvrensningen. 
Vandløbet skal være forberedt 
på spildevandet. Og som billede 
bruger han  den underofficer, der 
møder op i Høveltelejren 2 uger 
før soldaterne for at sætte gang i 
rensningsanlægget! 
Hans erfaringer viste at selvrens-
ningen var bedst når der er en vis 
forurening. Så er bakterierne til 
stede i en sådan mængde at de kan 
klare spildevandet. 
Men dermed ikke sagt at magister 
Otterstrøm så det som en løsning 
at ende spildevandet ud i vandlø-
bene: ”Var det blot så retfærdigt 
indrettet at den der forurenede 
vandløbet også kom til at mærke 
ubehagelighederne - men det er 
naboerne længere nede ad åen der 
får fornøjelsen”. 
Selvrensningen går først i gang 
når spildevandet har løbet et langt 
stykke vej. Det forurenede vand 
ødelægger ikke blot et stykke af 
åen, men det rækker videre: ”De 
forurenede strækninger kan virke 
som en prop i vandløbet, som van-
drefiskene ikke kan eller vil pas-
sere”.

Hans skriverier i Ferskvandsfiske-
ribladet er mangfoldige, og ikke 
alle om fisk. Der blev også plads 
til digteren Otterstrøm:

”Ved Mossø sig breder et 
bakkedrag

jeg fra min barndom kendte
der klatred jeg om forleden dag

mens sommersølen brændte
Vel fyrretyve år henrandt 

siden jeg sidst var deroppe
Erindringen mig dog tryllebandt

Til den frem for andre toppe”

Der blev også plads til at anmelde 
andre digtere, når de skrev om 
bækken og åen.  
Naturligvis  meget begejstret und-
tagen når Jeppe Åkjær  taler om at 
skåne odderen og dens viv.
Her siger fiskerimanden Otter-
strøm stop. Odderen, ferskvandets 
ulv skal være fredløs!

Magister Otterstrøm har efterladt 
sig et uhyre velordnet arkiv af bå-
de tekster og billeder. 
Her er en guldgrube for den der 
vil dykke ned i en snart fjern for-
tid i vore ferske vande.

En�artikel�af
Bent�Lauge�Madsen

Magister 
Otterstrøm

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

TILBUD I
GREJKÆLDEREN 

Åndbare Waders   KUN  599,-
Stripper/Hansen- 
blink 5 stk for            KUN    99,-
Scierra 10 rum 
reelcase                      KUN    79,-
Vadestøvler fra
Kinetic                      KUN  149,-

Se vores nye 
hjemmeside

Man-Tirsdag    

15 - 17.30
Ons-Fredag

10 -17.30

Åbningstider
Lørdag
10 -13

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 8661 3048
Mobil 2840 6831

www.xn-grejklderen.dk
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