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Formanden funderer

Hvad er lystfiskeren for en fisk ?

Fødevareministeriet har, som no-
gen nok har opdaget, gennemført 
en stor undersøgelse af lystfiskeriet 
i Danmark.
hvor man først og fremmest har 
forsøgt at finde frem til, hvor 
meget lystfiskeriet bidrager med 
i omsætning, valutaindtægter, be-
skæftigelse osv.. 
Interesserede kan finde hele under-
søgelsen på ministeriets hjemme-
side www.fvm.dk under  presse-
meddelelser  fiskeri 19.3.2010.  

Som en del af undersøgelsen har 
man bl.a. analyseret de danske 
lystfiskere. 
Det kunne være mægtig praktisk, 
hvis man kunne fastslå, at en 
lystfisker er sådan og sådan, og så 
var han beskrevet - klar til at blive 
bombarderet med relevante tilbud 
og veltillavet valgflæsk. 

Men så enkelt er det ikke -
lystfiskerne er en broget skare, og 
ud fra undersøgelsen har jeg her 
plukket nogle interessante tal.

Hvem fisker og hvad 
fisker de efter ?

18% af hele den voksne, danske 
befolkning har været på fisketur 
det seneste år. Det er mange, 
faktisk ca 600.000 personer, men i 
Sverige og Finland er lystfiskeriet 
dobbelt så udbredt, så der kan 
komme flere til.
Halvdelen af disse fiskere er af 
sted mindre end 5 gange om året. 
De ville egentlig gerne fiske noget 
mere, men har ikke tid på grund af 
arbejde og familie. 
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5 typiske lystfiskere
Ud af disse svar og en hel masse 
andre har man dannet 5 typer af 
lystfiskere. Det er meget interes-
sant at se å-fiskerne i forhold til 
landsgennemsnitter af lystfiskere.

Type

To forhold kendetegner åfiskerne. 
Dels er det meget vigtigt for dem 
(os) at komme ud i naturen, dels er 
åfiskeri ikke noget man kaster sig 
over for at få en hyggetur. 
Det er først og fremmest for 
hardcore fiskere og naturelskere. 

Konklusionen er, at man altså ikke 
fandt lige én typisk lystfisker, men 
mindst fem.

Men vi fandt mange gode 
redskaber til at udvikle vores for-
ening med, for eksempel:

Viborg kommune har lidt over 
50.000 indbyggere mellem 18 og 
65 år. 
Af dem har ca 18% eller 9.000 
været på fisketur det seneste år. 
Viborg Sportsfiskerforenig har 
ca 400 medlemmer mellem 18 
og 65 år, så vi behøver ikke søge 
landet rundt for at finde nye  
medlemmer.

Der er masser af P&T fiskere, og 
mange unge P&T fiskere. 
Nogle af dem må kunne gøres 
interesseret i åfiskeri. 

Åfiskere interesserer sig først og 
fremmest for natur.  

Det er naturen, vi skal passe på 
for vores nuværende medlemmer, 
og den der skal trække nye 
medlemmer til.

Hvad kan du gøre ?
Bestyrelsen kan ikke gøre ret meget 
for at skaffe nye medlemmer. 
Den kan sørge for, at foreningen 
fungerer godt, og at de medlemmer 
vi har, er glade og tilfredse, så de 
bliver i foreningen.
Men nye medlemmer skaffes først 
og fremmest ved mund-til-mund 
metoden.

Skaf et nyt medlem her op til 
sæsonen, hjælp ham godt i gang, 
og bidrag til vores forenings 
styrke og til at holde kontingentet 
nede. 
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                                                              Landsgennemsnit   Å-fiskere
Dem der først og fremmest 
vil fange noget                                                    26%               22%
Dem for hvem fiskeri er en livsstil                       8%               17% 
Dem der først og fremmest vil ud i naturen       26%               48%
Dem der især vil hyggefiske 
med venner og familie                                        20%                 8%
Godtvejrsfiskere, der kun 
fisker meget sjældent                                          14%                 6%

Fiskeriet fordeler sig på mange 
forskellige metoder, men det folk 
dyrker mest er:

  Kystfiskeri, spin og flue    27%
  Molefiskeri                         8%
  Søfiskeri efter rovfisk         8%
  Søfiskeri, mede                   3%
  Put & Take                        14% 

  Åfiskeri, havørred og laks   8%
  Åfiskeri i øvrigt                   8%
  Havfiskeri, pirk                    9%
  Øvrige                                15%

Det åfiskeri, vi til daglig beskæftiger 
os med i VSF, er altså ikke den store 
og altdominerende fiskeform, men 
overgås klart af kystfiskeri og P&T. 
Nu har vi i Viborg og omegn sam-
menlignet med det øvrige land 
helt usædvanligt gode forhold 
for åfiskeri, så her er forholdet 
sikkert et helt andet, men det er da 
tankevækkende, at P&T på ret få 
år er blevet så populært. 
Af analysen fremgår i øvrigt, at der 
blandt P&T-fiskerne er usædvanligt 
mange unge mennesker mellem 
18 og 30 år. Det er altså der, vi kan 
finde de yngre fiskere, vi mangler 
i vore egne rækker i VSF. 

Hvorfor fisker de?
Undersøgelsen har stillet spørgs-
målet ”hvad er det bedste ved at være 
lystfisker”, og har fået følgende svar:
  
  Spændingen og det 
  at få fisk på krogen            26%
  Muligheden for at 
  stresse af                            22%
  Glæden ved at komme 
  ud i naturen                        15%
  At fange fisk, 
  man kan spise                      9%
  At fange rigtig store fisk     2%
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Aktivitetskalender 
Vinteren 2010

Introduktionsaften den 6. maj 
Vi kalder traditionelt denne aften for en introduktionsaften for nye 
medlemmer. 
Det er det også først og fremmest, men rigtig mange kan have glæde 
af at deltage og høre de å-ansvarlige øse af deres erfaringer fra 
foreningens fiskevande. 
Her kan du få udpeget de ’sikre’ steder og få afsløret de bedste agn til de 
forskellige vande. 
Mødet er også en god lejlighed til at vurdere, hvilke af de efterfølgende 
ture til åerne, man vil deltage i. 

Vi starter kl. 19.00 i en af de store sale. Der er ikke tilmelding.

Lystfiskeriets søndag den 16. maj
På denne dag åbner Viborg Sportsfiskerforening sine fiskevande for alle 
interesserede. 
Fra kl. 8.00 til 10.00 udleveres der gratis dagkort ved Løgstørvej og ved 
Skalmstrup Dambrug, Skalmstrupvej 18, Stoholm. 
Dagkortene gælder til alle vore fiskevande. 
Vi er klar med kaffe, rundstykker og gode råd, så det er en god dag at 
invitere ikke-medlemmer ud og se på vore herlige fiskevande, så kender 
du nogen, der er interesseret, så giv dem et praj.

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, til at diskutere grej og 
teknik og til at se på parkeringsforhold.

Aktivitetsplan 
Forsommer 2010

Dato og tidspunkt for arrangementerne 
kan blive ændret - check derfor altid på hjemmesidens Forum, 

at arrangementerne afvikles som planlagt.

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.

Skals å tirsdag den 18. maj kl. 17.30 
Vi mødes ved Løgstørvej og vi har madpakker med. 
Turen afsluttes omkring kl. 20.30 og så kan der fiskes. 

Fiskbæk å torsdag den 20. maj kl. 18.00 
Vi mødes ved Nybro mellem Ravnstrup og Stoholm.

Vorgod å søndag den 23 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 laks i åen på dette tidspunkt!. 
Turledere Steffen Bruhn s-bruhn@email.dk  og Peter B. Sørensen 
peter@mepps.dk .

Karup å    tirsdag  den 25. maj. 
Vi mødes ved Høgild bro kl. 18.30

Jordbro å  torsdag den 27. maj kl. 18.00. 
Vi mødes ved Stoholm bro

Simested å torsdag den 3. juni kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej med madpakker

Jeg hedder Johnny Auchenberg 
og er 39 år. Jeg bor i Skive sam-
men med min ægtefælde og 4 
børn. Pt. To hjemmeboende, da 
de to andre så småt er ved at 
flytte hjemmefra. 

Jeg er født og opvokset i År-
hus, og har i mit voksne liv 
boet på forskellige lokaliteter i 
Danmark. 
Jeg er uddannet landbrugstek-
niker fra 1999. 
Jeg har haft forskellige jobs 
inden for landbrug, skovbrug, 
anlægsgartneri, samt entrepre-
nørbranchen. I dag har jeg job 
som kvæginseminør.
Jeg har været lystfisker siden 
jeg fik mit første sæt fiskegrej 
som tiårig, og har siden da, jag-
tet alt hvad der kunne svømme, 
og som kunne narres til at bide 
på blink, flue, levende skaller, 
eller orm. 
Ud over fiskeriet interesserer 
jeg mig også for foto, jagt og 
musik.

M.V.H. Johnny Auchenberg

Hej alle medlemmer i V.S.F. 
Mit navn er Jens Drengsgaard 
og jeg bor i Sparkær.
Jeg har været medlem af V.S.F. 
i ca. 6 år og er nu å ansvarlig 
for Jordbro å.
Jeg var selv ved Jordbro å d. 
1.marts men der var ikke nogen 
af dem jeg talte med der havde 
fanget noget.
Vedr. Jordbro å vil jeg me-
get gerne kontaktes, hvis der 
mangler gangbroer eller skilte.
Håber på et godt år ved åen.
Vi ses derude knæk og bræk.

M.V.H. Jens Drengsgaard.

For god ordens skyld er denne 
ikke fanget i Jordbro Å

2 nye medlemmer af 
bestyrelsen

MØDE 
OM 
FLUEFISKERI
Erfaringer, Grejet, Kastet, metoderne..
Affødt af nogle tråde i forum om bl.a. 
kastekursus for nybegyndere o.a., har vi 
besluttet at vi medlemmer må kunne gå i 
forening og hjælpe hinanden med mange af 
de spørgsmål der melder sig i vores hobby.

Første møde holdes hos PH-Grej den 11. maj kl. 18:30
Vi afholder derfor et møde hvor vi vil udveksle erfaringer med flue-
fiskeriet, kigge på fluekast og fiskemetoderne. Vi vil snakke om grej-
valg og grejtilpasning, fluevalg osv. osv. Tag derfor dit fluegrej med 
til mødet. 

Jakob Madsen, fra justonemorecast.dk, deltager også i mødet. Han 
vil bl.a. også være med at til øse af sin erfaring og hjælpe med ka-
steinstruktion.

Mødet er åbent for alle medlemmer uanset erfaringsniveau. 
Håbet er at de mere erfarne, vil øse af sine erfaringer og hjælpe de 
mindre erfarne. 
De meget erfarne vil få det ud af det, at de kan nørde om udrustning 
og metoder med andre erfarne.
Mødet kan også virke som et springbræt, for de medlemmer der har 
meldt sig til forbundets kastekursus ultimo maj. Så man ikke møder 
helt uforberedt op til den tid. 

Mødet er gratis, men af hensyn til PH-Grej bedes i sende en mail 
med tilmelding til lars.troels@fiberpost.dk, senest d. 9. maj. 
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, står jeg til disposition på både 
mail og telefon, som kan findes herunder.

Med venlig hilsen

Lars Troels

Lars Troels 
Østergade 5
DK-9632 Møldrup
Phone (+45) 22 42 43 61
e-mail: mailto:lars@larstroels.dk
Web: http://www.larstroels.dk
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På jagt efter 
flere gyde-
muligheder 

Skælprøver fra søørred 
fanget i Hald Sø
I forbindelse med en stor treårig undersøgelse af søørredbestanden 
i Hald Sø, har Danmarks Fiskeriundersøgelser - nu DTU - Aqua, 
mærket flere hundrede små ørreder med en lille sender, som kan 
give oplysninger om bl.a. tidspunkt for ørredernes vandring ind og 
ud af vandløbene, og hvor mange små ørreder der måske bliver ædt 
af skarv. 
Som en del af projektet vil biologerne også sammenligne gamle og 
nye skælprøver fra søørred, bl.a. for at se om der er sket ændringer 
i bestandens udvikling og vækstmønster i de sidste årtier. 
Lystfiskerne på Hald Sø har tidligere indsamlet skælprøver af 
hjembragte søørreder, og sendt dem til DFU. 
De vil nu blive fundet frem igen og sammenlignet med nye prøver. 
Biologerne vil derfor gerne have alle lystfiskerne til de kommende 
år at indsamle skælprøver af hjembragte søørreder fra Hald Sø.

Husk derfor: Fanger du en søørred, som du tager med hjem, så 
tag en skælprøve af den og send den eller aflever den til Viborg 
Fiskeriforening. 
Prøven tages ved med en kniv at skrabe mindst 10 skæl af midt 
på siden af fisken lige under rygfinnen. Skællene stryges af på et 
stykke papir, som foldes sammen, eller i en skælpose - aldrig i en 
plastpose eller andet lufttæt materiale, da de så vil rådne og blive 
ødelagt.
Det er også vigtigt at skrive mål, vægt og dato for fangst på.

Yderligere oplysninger og skælposer kan fås ved henvendelse 
til Jørn Kristensen tlf.: 8662 1516 eller på mail til mail@vib-
fisk.dk - jorn-k@post8.tele.dk

I vinterens løb har vi benyttet de 
fiskefrie måneder  til at kigge lidt 
på de mange småbække der løber 
til vore åer. 

Det har været en kold og strabase-
rende øvelse netop i denne vinter 
med den megen sne og kulde.
Trods det har vi været rundt en 
lang række steder, i forventning 
om at der måske kan skabes for-
bedrede gydeforhold og bedre 
fysiske forhold generelt for vore 
vandrefisk.

Det er almindelig kendt at forbed-
rede naturlige gydemuligheder er 
langt mere rentabelt end de nor-
male udsætninger og derfor er det 
vigtigt at vi får et godt overblik 
over hvad vi kan forbedre på de 
enkelte lokaliteter.

I vinterens løb har vi gennemført 
et fluebindingskursus med Orla 
Bertram Nielsen, som mange 
kender som redaktør af de lokale 
nyheder i Sportsfiskeren og på 
forbundets hjemmeside. 

Orla er en rigtig fiskenørd, som har 
fisket i alverdens lande og derfor 
altid er god for en historie, uanset 
hvilket aspekt af lystfiskeriet der 
er på tapetet. 

Fluebindingskursus 
med Orla

Vi fik da også nogle rigtig hyg
gelige bindeaftener, hvor vi både 
fik lært at binde fluer og fik mange 
gode tips til, hvordan de skulle 
bruges ved fiskevandet. 
Indledningsvis bandt vi simple 
fluer for at sikre, at alle kursusdel-
tagere mestrede de basale teknik-
ker, men ret hurtigt kom vi ud i 
større udfordringer. 
Især børsteormsfluer bundet med 
maraboufjer på tre sammenhæfte-
de kroge gav masser af problemer. 

Efter binding af geddefluer med 
flash i alle farver, måtte der fore-
tages en mindre hovedrengøring  i 
bindelokalet.
Vi sluttede af med det sjove. Char-
merende ”booby-flies” hvor de to 
runde ting forrest på fluen absolut 
ikke må forveksles med øjne, ul-
tragrimme skumbiller som man 
nødig vil ses i selskab med og en-

delig til allersidst den store sven-
deprøve – ”Thunder and Light-
ning”, bundet som en vaskeægte 
lakseflue med 11-12 ingredienser. 
Nogle af dem blev ret flotte, men 
de fleste lignede nogle, der havde 
været fisket med i lang tid.

Men trods besværlighederne et 
lærerigt og hyggeligt kursus.

Torsdag i uge 7 havde VSF invi-
teret til ”Fisk og pizza” på Sønder 
Mølle. 
Det kneb lidt med tilmeldingerne. 
Var det vinterferien, der trak til 
andre gøremål? 
I hvert fald kunne det strenge 
vintervejr da ikke andet end at 
indbyde til ophold lunt inden døre 

med lækker mad, en kølig pilsner, 
fiskefilm på skærmen og sidst men 
ikke mindst fællesskab med lige-
sindede lystfiskere.

Vi endte med at være 10 mand i 
alt. Som billedet viser med et be-
tydeligt aldersspænd fra 14 år til 
… skal vi sige til pensionsalderen. 

Fisk & Pizza

Pizzaer blev bestilt efter egen per-
sonlig smag, og dvd’en blev sat i 
arbejde. 
Først fulgte vi Bård og Lars fra 
Norge på fiskeri overalt i verden 
(også i lille Danmark). 
Gode kammerater i ”ædel” kappe-
strid om at komme før den anden, 
fange mere end den anden, fange 

større end den anden. Af og til 
med luskede trick, men altid enige 
om alligevel at være fælles om 
lystfiskerpassionen.

Filmen ”Åens havørreder - spin” 
vakte behørig opsigt. 
Fiskeren gik i adskillige tilfælde 
ved Jordbro Å og Simested Å og 
hev havørreder op. Det var ret 
spændende, da vi kunne genkende 
flere steder, vi selv havde fisket, 
her blot med den forskel at han 
fangede fisk! 
Vi sugede til os af ”nye” metoder 
og higede voldsomt efter sommer 
og fiskeri efter opgangsørreder.

Hvis vi næste år laver ”Fisk og 
Pizza” skulle du unde dig selv en 
hyggelig friaften. 

Vi ses derude.

Finn Karlsson

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ



Den 14. januar 2010 afholdt Vi-
borg Sportsfiskerforening gene-
ralforsamling. 
Der var mødt i alt blot 33 medlem-
mer inklusiv bestyrelsen. 
De indledende formaliteter blev 
hurtigt overstået: Kenneth Mor-
tensen som dirigent og Finn Karls-
son som protokolfører. 

Formand Jørgen Buch aflagde fyl-
dig beretning, den skriftlige ud-
gave finder du andetsteds i KRO-
GEN. 
Efter beretningen forsøgte diri-
genten at invitere til debat ved 
at resumere beretningen i punkt-
form. 
Det kom der nu ikke meget debat 
af. Der blev talt om det nye elfi-
skeudstyr, om hvorvidt vi skulle 
investere i dyrt udstyr, når udsæt-
ningerne forhåbentlig snart ophø-
rer som følge af, at mere og mere 
af vores vand bliver selvreprodu-
cerende. 
Bestyrelsen er meget opmærksom 
herpå og vil da også langt hellere 
satse på vandløbsrestaurering, der 
er langt mere effektivt end udsæt-
ninger. 
Verner Larsen mente Viborg Kom-
mune burde anskaffe et sæt elfi-
skeudstyr til fælles brug. 

Der kunne nok også blive brug for 
at kunne dokumentere udviklin-
gen også i forbindelse med salt-
udvaskningen fra kavernerne i Ll. 
Thorup. Endelig blev der udtrykt 
tak for det fantastiske arbejde med 
broudlægning. Ingen forening har 
noget bedre end VSF.
Beretningen modtog herefter ap-
plaus.

Regnskabsaflæggelse
Michael Højriis Afviklede sit 
sædvanlige audio-visuelle ”One 
Man Show”. Indtægter og udgifter 
tonede frem på skærmen i riiime-
lig overskuelig rækkefølge. Regn-
skabet viste et lille underskud på 
ca. 5000 kr. Foreningens aktiver 
er fortsat gode. VSF er en sund 
forening! Ingen spørgsmål eller 
kommentarer.

Indkomne forslag var der ingen 
af.

Kontingent
Bestyrelsen foreslår en stigning 
som svarer til stigningen i beløbet 
til DSF. Det er 20 kr. pr medlem. 
Juniorer er undtaget, da de får 
et markant fald i kontingent (se 
formandens beretning). Forslaget 
vedtaget uden debat.

Personvalg med applaus
Formand for næste år: Jørgen 
Buch genvalgt med applaus. Til 
bestyrelsen blev Michael klokker-
holm genvalgt med applaus. Peder 
Kokholm og Michael Toft Højris 
ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Johnny Au-
genberg, som har lovet at på-
tage sig kassererjobbet samt Jens 
Drengsgaard. 
De blev begge valgt med applaus. 

To suppleanter: Allan T. Christen-
sen og Finn Karlsson blev gen-
valgt med applaus. 
Revisor for 2 år: Claus Krogh 
Mikkelsen ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Michael Toft 
Højris. Valgt med applaus. Re-
visorsuppleant: Thorkild Holm 
Hansen blev valgt med applaus.

Eventuelt
Der blev spurgt om foreningen var 
aktiv i forbindelse med vandmil-
jøplanernes høringsfase. 
Bestyrelsen kunne oplyse, at vi 
havde afleveret ca. 31 sider for et 
år siden og at der følges op på det. 
VSF sidder med ekspertisen, når 
det gælder vores åer. 
Der blev spurgt til udvidelse af 
fredningsbælte ved Fiskbæk å. 
Forbundet har været med på syn, 
og der arbejdes på sagen.

Formanden takkede de afgående 
bestyrelsesmedlemmer og bega-
vede dem med Egon Langgårds 
unikke priests (Fiskegokkere) i 
knap færdiggjort udgave.

Fangstrapporterne fra hjemmesi-
den Jørgen gjorde rede for proce-
duren ved udtrækningen. 

Der var 10 præmier i alt: første-
præmien gik til Lasse Boesdal, og 
derefter fulgte Hans Eriksen, Hen-
rik Winkler, Niels Odgaard, Ivan 
Bjerregaard, Michael Mikkelsen, 
Per Johansen, Per Johansen, Kim 
Agerholm og Michael Mikkelsen.

Udtrækningen blev afsluttet med 
en kraftig opfordring til at bruge 
fangstrapporten rigtig flittigt.
Dirigenten takkede for god ro og 
orden, og det skriver jeg gerne un-
der på

Finn Karlsson

En meget stille 
generalforsamling

98
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FISKBÆK Å

Fiskbæk å er lige som resten af 
Danmarks vandløb fuld af smel-
tevand. 
Det har været en meget hård vin-
ter, med masser af sne, som er ved 
at smelte lige nu.
Det ser ikke ud til at der er kommet 
grønlændere op i større mængder 
end der plejer, det troede jeg ellers 
der ville når nu det var så koldt!

Jeg har ikke hørt om nogle fang-
ster, så der er kun at glæde sig til 
at det igen bliver sommer, og mas-
ser af fede havørreder kommer op 
i åen, og får Fiskbæk å`s vand til at 
bølge fra brink til brink. 
Det forhåbentlige varme som-
mer- vejr er på vej op over os, 
så jeg glæder mig til atter en-
gang at stå med fluestangen buk-
ket godt ned i håndtaget, og en 
rigtig flot havørred i den anden 
ende(forhåbentligt).

Hvis i ser noget med broer der 
ikke ligger hvor de plejer, eller 
helt mangler så må i endeligt kon-
takte mig.

Mvh.
 
Mikael Klokkerholm

Det rigtige udstyr til en vellykket fisketur finder du i vores ny-
indrettede Waders Shop. Kom op oplev de lækre sager fra 
og                            .

kom og Oplev 
fiskebeklædning
 i verdensklasse…

Find inspiration til din 
nye storfanger…

Hele dagen er der fluebindere i gang i butikken, kom og få masser 
af inspiration til årets storfanger.
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løb, og jeg fangede masser 
af aborrer, men næsten in-
gen, der kunne bruges på 
spisebordet. Vi skulle altid 
have været der ”i går”, ”i 
søndags”, ”i sidste uge” el-
ler noget i den retning - da 
var der masser af ½-kilos 
aborrer !. Jeg ved ikke, om 
det kun er mig, der altid 
kommer på et forkert tids-
punkt, men jeg synes, jeg 
kender denne melding fra 
mange andre steder også. 

Men der blev trods alt til 
en lille middag ved begge 
besøg, og det var skønt ef-
ter mange års pause igen 
at komme ud på de store, 
frosne flader sammen med 
en masse andre håbefulde 
fiskere. 

Endelig fik vi en ordentlig 
vinter, hvor vi kunne kom-
me på isen efter aborrer. 
Næppe havde frosten meldt 
sin ankomst, før de første 
SMS’er pippede ind. ”Kan 
isen bære på Nørresø?”, 
” Hvad med Glenstrup?”, 
”Har du hørt noget om 
fangster” o.s.v. 

Vi forsøgte os ret hurtigt på 
Nørresø, hvor vi tidligere 
har haft et godt og stabilt 
isfiskeri, når forholdene el-
lers var til det, men i år var 
det komplet umuligt at fin-
de fiskene, så vi måtte finde 
på noget andet. 

Glenstrup sø ved Hobro er 
altid et sikkert sted, så den 
fik et par besøg i vinterens 

Ud over isen
Isfiskeri er rigtigt hyggefi-
skeri, hvor man går rundt 
og snakker lidt, når der ikke 
rigtig er gang i fiskene. 
Men det kan også være rig-
tig koldt - så tager vi skitøj 
på, slår hætten op og står 
med ryggen til vinden lige-
som pingvinerne på Sydpo-
len!. 
Kulden forsvinder, hvis fi-
skene rigtigt hugger.

På Glenstrup sø hørte vi 
rygter om Sjørup sø ved 
Års, hvor der skulle gå nogle 
gigantiske aborrer. 
Den blev også besøgt et par 
gange med samme resultat 
som Glenstrup. En masse 
små aborrer og et par styk-
ker til stegepanden. 
Men at der var store abor-

rer, beviste en anden fisker, 
som op gennem et lille hul 
i isen halede en aborre på 
2,050 kg. Og det er ganske 
vist - Orla Bertram fotogra-
ferede den og satte bille-
det i Sportsfiskerens marts-
nummer.
Nu er grejet pakket langt 
væk - måske kommer det 
frem næste år, måske om 
10 år.

Jørgen

Knud Sørensen, Skalsådalens 
Lystfiskerforening med fin 
aborre på Glenstrup sø

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

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,-
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Der har ikke været mange aktiviteter i løbet af vinteren, p.g.a. den megen 
sne og frost.
 
Vi har her i foråret vores sædvanlige udsætninger af smolt, halvårs fisk 
og yngel. 

I løbet af foråret prøver vi, at lave et hold der skal ud og vedligeholde 
forskellige vandløb, det kan være grødeslåning eller gennemgravning af 
gydebanker/udlægning af skjulesten, og efter sommerferien har vi et par 
projekter vi skal have færdiggjort. 
Desuden er vi ved at få nogle lodsejeraftaler hjem vedr. Fiskbæk Møl-
lebæk, der er et rigtigt fint stykke vandløb der bare mangler nogle gyde-
banker og skjulesten.
 
Med venlig hilsen VPU

Mikael Klokkerholm
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SIDSTE NYT VEDRØRENDE DEN 
PLANLAGTE
SPILDEVANDSUDLEDNING VED 
VIRKSUND

Nyt borgermøde
På grund af politisk pres ikke 
mindst fra de lokale borgmestre i 
vores område er det nu lykkedes at 
få ændret og udskudt den oprinde-
lige indsigelsesfrist vedr. Energinets 
saltudledninger ved Virksund.

Derfor afholdes der nu et nyt bor-
germøde og offentlighedsfasen er 
forlænget til d. 18. maj. 

Mødet afholdes 
D. 3. maj kl. 19.00
Viborg Musiksal

Gravene 25
Viborg

Den tiltagende kritik af VVM-re-
degørelsen er blevet kritiseret af 
fagfolk for at være fyldt med vage 
formuleringer, talrige mangler og 
deciderede gætterier. På trods af 
dette har Miljøvcenter Århus hid-
til stået fast på både indhold og 
konklusion, samtidig med at man 
har afvist at undersøge alternative 
løsninger.
Det giver anledning til bekymring, 
også for vores miljø generelt, når 
miljøcentret øjensynlig ikke er 
klar over at en VVM redegørelse 
ikke ikke må være baseret på for-
modninger og fyldt med ubesva-
rede spørgsmål. 

Borgermødet i Skals 
d. 3. februar
Fremmødet var væsentlig større 
end arrangøren havde regnet med 
på denne dag, hvor man tidligere 
på dagen frarådede al unødvendig 
udkørsel pga. de store snemæng-
der. 
Man havde kun booket mødeloka-
let i 2 timer, hvilket var alt for lidt 
tid til at man kunne få svar på de 
mange spørgsmål der blev stillet. 
Den fornemmelse man sad til-
bage med efter mødet var derfor 
at forholdene kun i ringe grad var 
blevet belyst og at der i væsentlige 
spørgsmål var uenighed mellem 

Miljøcenter Århus/EnergiNet og 
konsulentfirmaet Rambølls bio-
log. 
Tallene vedrørende de miljøfrem-
mede stoffer i udledningen fra 
80´erne mente Miljøcenter Århus 
ikke var anvendelige og da biolog 
Ditte Marie Mikkelsen fra Ram-
bøll bekendtgjorde at hun ville 
lægge dem ud på nettet blev hun 
meget hurtigt stoppet.
Alle mere eller mindre kreative 
forslag til udnyttelse af saltet blev 
omgående skudt ned og ændrings-
forslag til til vandindtag og udled-
ningsplaceringer blev ligeledes 
omgående forkastet af EnergiNet, 

enten fordi det var for dyrt eller 
også bare fordi at det var besvær-
ligt.
Man fik umiddelbart det indtryk at 
der var en skjult dagsorden - vedr. 
alternativ udnyttelse af saltet kun-
ne man godt frygte af netop dette 
salt ikke måtte spredes på vejene 
pga. det ukendte indhold af mil-
jøfremmede stoffer og vedr. ud-
ledningsplaceringen fik vi at vide 
at en evnt. udledning til Kattegat 
havde de opgivet på forhånd !

Jeg finder det stærkt kritisabelt at 
en statsejet virksomhed undersø-
ger en anden med henblik på at 
give en tilladelse til at udlede disse 
kollosale mængder salt og andre 
stoffer, det virker som en bevidst 
omgåelse af de grundlæggende 
demokratiske spilleregler og hele 
projektet bærer da også præg af et 
politisk bestillingsarbejde.

VVM redegørelsen konkluderer at 
udledningen ikke vil have nogen 
væsentlig påvirkning på det om-
givende miljø, da de ikke kunne 
konstatere problemer i forbin-
delse med den sidste udledning i 
80´erne. Dette er ikke så under-
ligt da ingen undersøgte noget 
som helst og man mener ikke at 
lokalbefolkningens oplevelser fra 
dengang kan tilægges nogen som 
helst betydning, og iøvrigt findes 
der ingen brugbare undersøgelser 
af spildevandets indhold af mil-
jøfremmede stoffer. Miljøcenter 
Århus mener ikke at der er nogen 
fare i forbindelse med indholdet 
af de 5% af spildevandet som man 
ikke kan redegøre for, men erken-
der dog at der kan være et mindre 
indhold af miljøfarlige stoffer.

Det forhold at de 5% udgør en 
mængde på ikke mindre 900.000 
tons betyder at hvis for eksempel 
indholdet af miljøfarlige stoffer 
som bly og cadmium er bare 1% 
af resten, svarer det til 9000 toms, 
men det er mit private gætteri.

Den danske stat og forholdet til 
yderkantsområderne
Ingen privatejet virksomhed i det-
te land ville nogen sinde komme 
igennem med en ansøgning om 
at udlede så uhyrlige mængder 
affaldsstoffer til naturen og det 
virker særlig grotesk når man 
ovenikøbet erkender at man ikke 
kan redegøre præcist for hverken 
indhold eller mængder udover sel-
ve saltindholdet. Hvis man havde 
opstillet et lignende senarie for 
Roskilde Fjord havde der rejst sig 
en storm af protester, men det er 
straks betydelig mere spiseligt når 
det skal foregå dejligt langt væk 
fra Christiansborg, herregud det er 
jo bare et område hvor man tager 
på ferie, eller besøger faster Anna  
en gang hver andet år. 

Jeg citerer og kommen-
terer her nogle 
punkter direkte fra  
VVM redgørelsen: 

 1. ”De indpumpede mængder 
     af vand og biomasse ligger 
     i størrelsesordnen 10.000 m3 
     i timen eller 240.000 m3 i
     døgnet - i 25 år.”

Fuldstændig uhyrlige vandmæng-
der og da slusen ved Virksund 
ydermere lukkes ved en højvands-
stand på mere end 40 cm og derfor 

ofte er lukket i længerevarende pe-
rioder ved V/NV vinde, er det ikke 
svært at forestille sig at det vil slå 
fjorden helt ihjel da der under 
disse forhold ingen vandfornyelse 
finder sted, for ikke at tale om når 
vinden vender og dette meget salte 
vand lukkes ind i Hjarbæk Fjord.

 2. ”Det udpumpede saltvand
       vurderes i perioder at have
       en temperatur på 250 C 
       og det vurderes at der kan 
       ske en overskridelse af ud-
       ledningen af de tilladte 
       mængder af miljøfrem
       mede stoffer”.

Hvilke mængder er da tilladte ? 
- tja det ved man ikke, da man jo 
ikke kender mængderne. 
Og mon ikke denne variation også 
omfatter mængden af salt ?
Og hvad betyder det for miljøet at 
vandets temperatur er betragtelig 
meget højere end i de omgivelser 
man udleder det i ?

 3. ”I nærområderne vil der op
     bygges en saltkile specielt i 
     de meget store lave fjord-
     områder i Lovs Bredning, 
     en sådan saltkile vurderes
     at ville øge udbredelse og  
     varighed af iltsvind”.

Men man konkluderer fortsat at 
det vil have ringe eller ingen ind-
flydelse på miljøet !!
Forudsætningen for VVM redgø-
relsen er øjensynlig at alle tvivls-
spørgsmål og alle usikkerhedsmo-
menter taler for at give tilladelse 
til udledningen af spildevandet 
- en noget mærkværdig måde at 
anskue situationen på.

Redegørelsen fra Miljøcenter År-
hus er skrevet som var det efter en 
drejebog affattet i Energiministe-
riet. Alt hvad man påstår ikke at 
have nogen viden om, bekræfter 
efter deres mening det synspunkt 
at det er uskadeligt for miljøet, 
en noget særegen konklusion i en 
rapport der skulle være saglig og 
neutral, men mest minder om et 
bestillingarbejde.

Og hvor kommer 
protesterne så fra ?
Fra første færd har formanden for 
Virksund og Omegns Fritidsfisker-
forening, Sigvald Phil været på bar-
rikaderne og har formået at få både 
presse og almenheden til at interes-
sere sig for denne lurende miljøka-
tastrofe. 
Også Danmarks Naturfredningsfor-
ening, ornitologerne, lokale grupper, 
muslingefiskerne  og ikke mindst 
Borgmester Knud Kristensen fra 
Vesthimmerlnds Kommune. 
Formanden for Teknisk Udvalg i Vi-
borg Kommune, Søren Gytz Olesen 
der kalder hele sagen for en poten-
tiel, national miljøkatastrofe i Lim-
fjorden. 

Direktør Leif Hansen fra Energinet 
DK som skal stå for udledningen, er 
i et læserbrev til Skive Folkeblad ci-
teret for at ”udledningen er på 0,1% 
af de 16 mio. tons”. 
Skeptikerne anfører et væsentligt hø-
jere tal. Ingen ved det præcist fordi 
det givetvis afhænger af hvorfra man 
tager stikprøverne i salthorsten. 
Selv hvis direktør Leif Hansens 
egne tal tages for gode varer vil det 
svare til 16.000 tons giftstoffer over 
en 20-årig periode, siger Søren Gytz 
Olesen.
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D. 31. oktober afholdt 
Daniel Holm og Jakob Madsen 
geddefluekursus

var en syngen og kalden. Lyde der 
er foråret særegen. 
Lærker, viber, stære, ænder bidrog 
til lydbilledet. 
Lyset, solen og duftene (dog blan-
det med lugten af gylle) satte gang 
i optimismen. 

Måske ville der også være fisk at 
fange? 
Jeg gik langt opstrøms for at bade 
en orm ned langs åen. 
Pludselig var der bid! 
Tænk at man kan savne fornem-
melsen, af en fisk der kæmper for 
friheden, så meget. Jeg var nær-
mest helt salig. 

Det var en havørred på knap 60 
cm, så ud igen skulle den jo. 
Det var da også en typisk nedgæn-
ger - lang og tynd efter vinterens 
anstrengelser. ”Kom igen til som-
mer” fik den strengt påbud om. 
Jeg tror den gør det.

Med sådan en herlig første fiske 
dag vil jeg ønske jer alle mange 
minderige oplevelser ved Sime-
sted Å.

Vi ses derude.

Finn Karlsson

Først midt i marts slap sne og frost 
sit greb om naturen. Den 20. marts 
var jeg ved åen for første gang 
i år. Jeg skal love for, det kunne 
ses, at det havde været vinter, en 
usædvanlig hård en af slagsen: For 
hver ca. 100 m lå et svanekadaver, 
totalt afpillet af ræven eller andre 
ådselsædere. Fjerdragten spredt 
omkring mere eller mindre deko-
rativt. Naturen er grum - vinteren 
har kostet liv, som så igen har gi-
vet liv til andre. 

Hvordan vinteren har påvirket 
fiskene, har jeg ingen anelse om. 
Hvad gør ørrederne, når fjordene 
er helt dækket af is? 
Trækker flere mon op i åerne? 
Svarene må du selv ud for at fin-
de.

Foråret viste sig i sit allerbedste 
lys den dag. 
Et par hundrede sangsvaner havde 
samlet sig på engen mellem Løgs-
tørvejsbroen og Låstrup kirke. Der 

NYT FRA 
SIMESTED Å

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

Danmarks Sportsfiskerforbunds 
engagement i sagen
Protesterne kommer ihvertfald ikke 
fra Sportsfiskerne
DSF´s hidtidige indsats i sagen be-
grænser sig til nedenstående svar 
på et indlæg på forbundets egen 
hjemmeside i dec. 2009.

Jeg citerer:
”Vi er i forbundet meget opmærk-
somme på denne sag, der jo rejser 
en lang række miljømæssige pro-
blemstillinger i forhold til Lim-
fjorden, - herunder specielt Lovns 
Bredning, der er udlagt som Na-
tura 2000-område. 
Udover udledningen af de vold-
somme mængder salt, så vil der 
også blive udledt en lang række 
andre forurenende stoffer. 
Dertil kommer natur- og miljø-
påvirkningen fra de meget store 

vandmængder, der skal pumpes 
ind fra Hjarbæk Fjord.
Foreløbig har vi kun Energinet’s 
miljøansøgning at forholde os til, 
samt et forslag fra Energinet til 
monitering af fysiske, kemiske og 
marinbiologiske forhold i Lovns 
Bredning og Hjarbæk Fjord. 
Bolden ligger derefter ved Miljø-
center Århus, der skal foretage en 
VVM-undersøgelse.
Før miljøcentrets udspil forelig-
ger, er det ret begrænset, hvad 
vi kan foretage os for at stoppe 
ansøgningen. Måske stopper den 
allerede i miljøcentret. Men ellers 
vil vi naturligvis følge sagen helt 
til dørs, og bruge alle de mulighe-
der vi har for at sikre, at der ikke 
gives en miljøtilladelse, der vil be-
laste natur og miljø i Limfjorden.”

Det er beklageligvis ikke altid nok 
at skrive veldokumenterede breve 
til de indvolverede myndigheder 
som jeg ikke betvivler at forbun-
det vil gøre - nogen gange må man 
markere sig via medierne, men 
selvfølgelig kun hvis man mener 
at sagen er væsentlig.

Viborg Sportsfiskerforenings 
interesse i sagen
Endnu mere pinligt er det efter 
min mening at vi i Viborg Sports-
fiskerforening der forvalter fi-
skerettighederne i størstedelen af 
tilløbsåerne, ikke er i stand til at 
mobilisere en fælles og markant 
holdning i bestyrelsen til denne 
sag. 
I april nummeret i 2009 havde 
jeg en 4 siders artikel om emnet 
i Krogen og bad om reaktioner fra 
vore medlemmer, det resulterede i 
2 (to) seriøse indlæg på forum.

Enten bliver bladet øjensynligt ik-
ke læst overhovedet, eller også er 
vore medlemmer bare fuldstændig 
ligeglade med denne trussel mod 
både fisk og miljø i vores område 
- en trussel  der efter min mening 
vil have langt mere vidtrækkende 
konsekvenser end tidligere tiders 
skamfering af Fiskbæk å.
Men reaktionen fra vore medlem-
mer er stort set ikke eksisterende, 
men jeg forventer da at borgermø-
det d. 3 maj bliver et stort tilløbs-
stykke, også for VSF´s medlem-
mer.

Skulle nogle vøre interesserede i 
at læse mere om sagen kan jeg an-
befale et par hjemmesider:
www.fjordvenner.dk
www.pdfnet.dk

Niels Roesgaard



Lørdag den 10 april samledes10-
12 mænd og to damer ved Skalm-
strup Dambrug i Stoholm for at 
foretage årets udsætning af smolt. 

Vejret var pragtfuldt forårsvejr, 
og mandskabet stillede op med 
tre trailere med store transportkar, 
iltudstyr og alt hvad der eller skal 
til. 

Men der var lige et problem!. Når 
vi kiggede ned i de to damme, 
hvor vore udsætningsfisk skulle 
være, var der ikke en eneste at se.
Det havde nu sin gode forklaring. 
Sammen med dambruger Søren 
Eskerod har vi opfundet nogle 
plader, der ligger i dammene, så 
fiskene kan søge skjul lige som i 
naturen. 

Det betyder, at de er i sikkerhed 
for fiskehejrer, isfugle og hvem 
der ellers har smag for fisk, men 
det betyder først og fremmest, at 
fiskene er vant til at søge skjul, så 
når vi sætter dem ud, smutterde 
lynhurtigt væk og gemmer sig. 
Vi tror på, at vores fisk derved får 
en adfærd, så de har langt større 

Mere end 
30.000 fisk 
sat ud 
i vore åer 

overlevelseschancer end fisk, der 
er vokset op i åbne damme.
Men da pladerne blev taget op, 
var der masser af fisk, og de havde 
klaret den hårde vinter rigtig fint. 

Vandet blev først lukket ud af den 
dam, hvor fiskene til Skals å gik. 

De er alle sammen børn af de fisk, 
vi fangede i Skals å ved elfiskeriet 
i november for 1½ år siden. 

Det var så meningen, at fiskene 
skulle følge med vandet ud af 
dammen, og ende i nogle net ved 
udløbsrøret, men igen viste fiskene 
deres evne til at gemme sig. 
De fleste løb godt nok ud sammen 
med vandet, men mange måtte 
findes under græs- og grødetotter 
i dammen.

De bruges til udsætning i Jordbro 
og Fiskbæk å. 
Man har fundet ud af, at det er 
meget vigtigt, at  udsætningsfiskene 
stammer fra forældre, der kommer 
fra den å, hvor fiskene skal sættes 
ud, men her snyder vi en lille 
smule, idet vi bruger Jordbro-fisk 
til udsætning i Fiskbæk å. 

Det er vi nødt til, da der skal 
udsættes så få fisk i Fiskbæk, at 
det økonomisk ikke kan lade sig 
gøre at opdrætte disse separat, 
og det har da også gennem årene 
vist sig, at det fungerer helt fint 
med udsætning af Jordbro-fisk i 
Fiskbæk å. 

Proceduren med Jordbro-fiskene 
var naturligvis den samme som 

med Skals-fiskene, og da dagen 
var omme, var der udsat 10.500 
stk. smolt i Jordbro å og 2000 stk. 
smolt og 1100 stk. mindre fisk i 
Fiskbæk å.

Fiskeskjulet tages op af dammen

Strandet i grøden

De er søde, de små

Mandskabet klar til indsats

De sidste ørreder fiskes ud af 
græs- og grødetotter

Ørrederne sorteres efter størrelse

Men ud kom de, og så blev de 
sorteret efter størrelse. Det foregår 
ganske simpelt ved at fiskene 
hældes op på nogle riste, hvor kun 
de små kan smutte igennem.
Derefter kom fiskene i det store 
kar på Flemmings trailer, og så 
gik det af sted til Skals å, hvor 
11.500 smolt blev søsat gennem et 
plasticrør. 

Samtidig var andre af sted med 
6.500 stk. mindre fisk, der blev 
udsat i de mindre bække i Skals-
å-systemet, nogle helt oppe ved 
Glenstrup sø.

Over10.000 fisk til Jordbro å
I den anden dam gik der fisk, der 
var afkom af ørreder fra Jordbro å. 
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Endnu en gang syntes forår og 
forsommer uendelig lang, kold og 
blæsende. De få gange det indbød 
til fiskeri, skete der ikke en dyt.

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

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

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

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

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

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

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

Vi fangede sammenlagt 8 havørre-
der, alle i intervallet 45 til 55 cm, 
altså i intervallet 1 til 2 kg. Forde-
lingen mellem deltagerne var dog 
skæv, idet det var Fredes lod i år 
ikke at få nogen, selv om han va-
nen tro var den ivrigste fisker med 
den bedste teknik.

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

Så kom 2010 sæsonen i gang.
Det har ikke været helt ufarligt at 
fiske ved åen efter d.16. jan. hvor 
Skalså åbnede for fiskeri fra Ej-
strup bro og til fjorden. 

Mange har haft nogle spændende 
sekunder hvor de mistede fodfæste 
på isen og var på vej i åen, men hel-
digvis gik det godt for dem alle.
Jeg var ikke selv ude ved åen d.1. 
marts, men jeg kunne se i snen at 
der havde været flere, men jeg har 
ikke hørt om fangster.
Jeg kender dog en som har fanget 
en masse og det er skarven, nu hvor 
fjorden var dækket af is har Skalså  
haft besøg af denne ”fine” fugl 
også oppe i Skravad Møllebæk har 
den været for at finde føde, så vi 
håber at næste vinter bliver mild.
Mens vi venter på de første havør-
reder checker TEAM NORD brosi-
tuationen, om de stadig er der eller 
om der er nogle skader , det skulle 
jo gerne være sådan at alle kunne 
færdes ved åen, så ser i et problem 
så sig endelig til.
Der bliver afholdt ” kend din å ” 
her til foråret, som i kan læse om 
her i Krogen, så er der mulighed 
for at se lidt af Skalså og måske få 
lidt fif med på vejen.

Vi ses der ude til endnu en god sær-
son i skalså.

Mvh. Kenneth

NYT FRA 
    SKALS Å

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

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 2840 4831
2840 6836

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

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

KUN 229,-

KUN 300,- 

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

 NU 3 stk 50,- 7 stk 100,-

MIDT DÆK & FÆLGE
Hovedgaden 90 . 8831 Løgstrup . 30 24 30 52
Hj.side: 8831midt.dk . Mail: leo@8831midt.dk Leo Hestbech

10% RABAT TIL ALLE 
MEDLEMMER AF VSF DÆK

OLIESKIFT
FÆLGE
LYDPOTTER
SERVICE

Dit professionelle dækfirma klarer alle opgaver indenfor dækskift, 
nye flotte fælge og mindre bilreperationer til fordelagtige priser. 

Ring og få et tilbud!

Vi skifter dine dæk, mens du nyder en kop kaffe i vores lille café.
Moderne værkstedsfaciliteter, hvor vi kan klarer alle mindre 
reperationsopgaver, olieskift, tændrør, udstødning osv....

På www.alushow.dk kan du se alle vores spændende alufælge 
monteret på netop din bil



Først vil jeg ganske kort konsta-
tere, at foreningen ser ud til at 
være sund og rask. 
Vi har ifølge kassereren og revi-
sorerne styr på økonomien, og 
medlemstallet har de seneste 4 
år været næsten konstant. 
Dog har vi i 2009 manglet ca. 10 
medlemmer i forhold til årene 
før.

Om fiskeriet.
Det startede egentlig rigtig dårligt 
med en masse blæst og kulde fra 
sæsonstarten og ind i april måned. 
Vinterfiskerne fik ikke meget ud 
af det. 
Vi hørte om den første opgangs-
fisk allerede i april måned, men 
det var vist en enlig svale. 
Opgangen begyndte så småt midt 
i juni, men efter en god gang regn 
og rusk omkring den 10. juli gik 
det rigtig stærkt. 
Der blev fanget masser af fisk alle 
steder, og især var der mange fine, 
blanke fisk på 50-55 cm. 
Det gode fiskeri fortsatte indtil sæ-
sonafslutningen. Her blev fiskene 
naturligvis mere og mere farvede, 
og nogle mener, det er dårlig mo-
ral at fange farvede fisk, der ikke 
er meget værd i køkkenet.  
Men det er ved at blive helt almin-
deligt, at vore medlemmer genud-
sætter farvede fisk, og så har vi i 
bestyrelsen bestemt ikke noget 
imod, at vore medlemmer får mest 
muligt ud af sæsonen.

Vores kendskab til fiskeriet i de 
enkelte åer er egentlig ret begræn-
set. 
Sidst på året fik vi gang i den nye 
fangstrapport på hjemmesiden, 
og der kom da også en del bidrag, 
men ikke noget, der svarer til det 
antal fisk, der blev fanget. 

Derudover er vi i bestyrelsen hen-
vist til ”rygtebørsen”, og ud fra 
disse to tvivlsomme kilder har vi 
dannet os følgende opfattelse af 
sæsonen:
I Simested å var sæsonen pæn, 
uden at give de helt store eksem-
plarer. 
Der er 25 rapporter til fangstrap-
porten med de tre største på ca 5,5 
kg, men jeg kender da to slukøre-
de fiskere, der i sæsonen har fået 
rettet deres kroge ud af fisk, der 
var større - meget større.
Nu vi er ved Simested å, må jeg 
fortælle jer, at samarbejdet med 
Ålestrup Lystfiskerforening des-
værre halter noget for tiden. Der 
er noget med udsætningerne, vi 
ikke er enige om. 
Vi håber, sagen kan bringes på 
plads i løbet af foråret.

Skals å har fisket rigtig godt, med 
en masse havørreder på 50 - 55 
cm, men også her har vi kun hørt 
om de rigtig store på rygtebasis. 
Største registrerede fra vores styk-
ke er på 4,3 kg., men der er en på 
5,8 kg på fangstrapporten. Den 
er dog hentet længere oppe. Til 
fangstrapporten blev der rappor-
teret 20 fisk.
Elfiskeriet viste samme tendens. 
Der var rigtig mange mindre og 
mellemstore fisk, men kun et par 
rigtigt store.

Fiskbæk å er årets solstrålehisto-
rie. Indtil for et par år siden var 
åen ikke rigtig regnet for noget, 
men især sidst på sæsonen er der 
fanget mange fisk i åen. 
18 havørreder er nået fangstrap-
porten med en på 2,8 kg. som den 
største. 
Jeg talte i sommer med en garn-
fisker ved Hjarbæk som fortalte 
mig, at han havde fanget en på ”26 
pund” lige på den lovlige side ved 
udløbet af Fiskbæk å.

Jordbro å har givet 14 indberet-
ninger til fangstrapporten med en 
fisk på 6,2 kg som den største. 
At årets største skulle komme fra 
Jordbro, skal I ikke blive overra-
sket over. 
Ved elfiskeriet var der masser af 
fisk. På et ret kort stykke, hvor det 
oven i købet er let at færdes, fik vi 
fem på mellem 85 og 90 cm, altså 
fisk på 8-9 kg.

Karup å har givet 2 indberetninger 
til fangstrapporten. Vi har i øvrigt 
lige fået kontrakt på yderligere 
1100 meter vand i Bøgelund. 
Indtil passageforholdene ved Ager-
skov dambrug bliver bedre, er det 
mest bækørred- og regnbuevand, 
men det er et usandsynlig flot sted, 
og det kan blive rigtig godt.

Fra Vorgod å er der rapporter om 
en havørred og to laks, og så ken-
der vi til yderligere et par laks, der 
ikke er kommet på hjemmesiden. 
Statistikken for Skjern-å-sammen-
slutningen siger, at der er taget 41 
laks i Vorgod Å.

Sammenfattende må vi sige, at det 
har været en rigtig fin sæson med 
masser af fisk, og det er glædeligt, 
at de er fordelt så godt på åerne, 
som de er. 
Viborg Sportsfiskerforening har 
125 km fiskeret, og er sandsyn-
ligvis den forening i Danmark, 
der har mest fiskevand, så der er i 
al almindelighed rigtig god plads 
ved vore åer. 
De tal der er anført for rapporte-
rede fangster svarer slet ikke til de 
reelle fangsttal - jeg vil tro, at de 
skal ganges med 20, så vi har haft 
omkring 1500 fisk på land.

Bestyrelsen har besluttet, at fangst-
begrænsningen strammes, så der 
fra næste sæson dagligt højest må 
hjembringes 3 havørreder eller 
bækørreder - tilsammen. 
Vi har den opfattelse, at 3 fisk er 
nok - en tur mere til åen er bedre 
end en fyldt fryser.

Fra næste sæson vil jeg opfordre 
alle til at bidrage meget mere til 
fangstrapporten på hjemmesiden. 
Ikke kun for at blive berømt eller 
for at vinde præmier men nok så 
meget for at inspirere de øvrige 
medlemmer i foreningen, så vi 
kan fastholde et godt medlemstal 
og dermed et rimeligt kontingent.

Vi har for øvrigt besluttet, at der 
skal være større forskel på, hvor 
man må fiske på dagkort, og hvor 
man må fiske som medlem. 
Der skal være betydelige fordele 
ved at være medlem. 
Fremover er Simested å mellem 
Borup bro og Løgstørvej, Skals å 
opstrøms Ejstrup bro og Fiskbæk 
å opstrøms Nybro, lukket for dag-
kortfiskere.
Dagkort er en service overfor til-
rejsende og ikke noget, der skal 
kunne erstatte et medlemskab.

Det gode fiskeri fører naturligt til 
spørgsmålet om, hvorfor der er så 
mange fisk i åerne, og her kan jeg 
for 2009 berette, at tidligere tiders 
udsætninger er fortsat - de er hver-
ken blevet større eller mindre de 
senere år. 

Dertil kommer, at der nu er ved at 
være god gang i vandløbsrestaure-
ringerne i vore vandsystemer. 
Ved Simested å har Rebild kom-
mune fjernet to meget betydelige 
spærringer.
  

Vores egne medlemmer har i 2009 
vedligeholdt og udbygget restau-
reringen af Løvel Møllebæk og 
gennemført nye forbedringer i 
Hørup og Skravad bæk. 
Både i Løvel og i Hørup er der nu 
for første gang i mange år konsta-
teret gydning, så vi giver her et 
lille bidrag til en større, naturlig 
bestand.

Grundlaget for denne indsats er et 
nært kendskab til tilløbene til vore 
fiskevande. 
Derfor traver vi i vintertiden lange 
ture langs bækkene, og i 2009 
kom vi igennem Rævind bæk, 
Keldbæk, Gårdsdal bæk, Agate-
lund bæk og Hørup bæk fra kilde 
til udløb. Denne indsats fortsætter 
i år.

Men de vigtigste årsager til det 
gode fiskeri er nu nok nogle milde 
vintre, hvor ørrederne i havet har 
haft det godt og en begrænsning 
af det ulovlige garnfiskeri i Hjar-
bæk Fjord, hvor vi i 2009 ikke har 
konstateret et eneste ulovligt net, 
skønt vores patruljering er fortsat.

Vi har fuldstændig undgået for-
ureninger, og vi har da set både 
sæler og skarver i vore vandløb, 
men ikke flere, end vi er vant til. 
Og vi har efterhånden oddere alle 
steder, men heldigvis ser det ud 
til, at der er fisk nok til alle, så vi 
bare kan glæde os over naturens 
mangfoldighed.

Én sag har optaget os meget i 
2009, EnergiNets planer om at ud-
pumpe store mængder salt i Lovns 
Bredning. 
Vi har været inviteret til gaslage-
ret i Ll. Thorup for at få projektet 
forklaret, og vi har diskuteret det 
intenst i bestyrelsen, hvor vi over-
hovedet ikke er enige. 

Nogle mener, at der slet ikke skal 
gives lov til den slags udledning, 
andre mener, at hvis det fra høje-
ste sted er besluttet, at Danmarks 
gaslagre skal udvides, så kan VSF 
ikke standse det, men måske få en 
lille indflydelse på, at det kommer 
til at foregå så skånsomt som mu-
ligt.
Vi har haft EnergiNets konsulent 
med på elfiskeri for at dokumen-
tere, hvor stor bestanden er i 2009. 
Så er der noget at sammenligne 
med, hvis vi senere mener, saltud-
ledningen volder skade på havør-
redopgangen.
En anden stor sag – men på den 
positive side - har været, at Viborg 
Kommune har fået fjernet Ravns-
trup dambrug. 
Dermed blev der lukket op for 
fri adgang til Keldbæk, Jegstrup 
bæk og Gårdsdal bæk, efter at der 
havde været delvis spærret siden 
1453. 
Nu har der ikke været helt spær-
ret. De senere år har dambruget 
været indrettet, så havørrederne 
har kunnet komme op, hvis de var 
lidt gode til at springe. Andre fi-
skearter har ikke kunnet komme 
forbi, og om havørredsmolten er 
kommet helskindet ned gennem 
dambruget, ved vi ikke noget om, 
men nedlæggelsen af spærringen 
kan kun have gjort forholdene 
meget bedre.

I det hele taget har vi haft et godt 
år med Viborg kommune. 
Kommunen fandt en smidig måde 
at godkende vore vandløbsprojek-
ter på, så vi selv skaffer alle god-
kendelser fra lodsejere og naboer. 
Det kan vi gøre på en dag eller 
to, og så kan den kommunale be-
handling gå meget hurtigere end 
ellers. 

Formandens 
beretning for 2009

I efteråret klagede vi over en 
for hårdhændet grødeskæring i 
Jordbro å, og det resulterede i, at 
kommunen inviterede os med på 
en sejltur gennem hele åen, hvor 
vi kunne diskutere forholdene på 
stedet.

VSF har som sædvanligt haft et 
omfattende aktivitetsprogram i 
2009. 
I vinter støbte vi blink under kyn-
dig ledelse af Egon Langgaard og 
i efteråret afholdt vi et fluebin-
dingskursus med Orla Bertram 
Nielsen. 
Begge var rigtig gode kurser - 
synd at kun ca 10 medlemmer del-
tog i hvert kursus.
Vi havde som sædvanlig en hyg-
gelig premiere på Sønder Mølle 
og en velbesøgt grejauktion midt i 
marts. Efter en del flytninger fik vi 
også gennemført en kysttur.

Mange af de nye medlemmer og de 
medlemmer, der gerne ville have 
nogle gode tips, deltog i vores in-
troduktionsaften og i Kend-din-Å 
turene til de 6 forskellige åer. 

Turen til Vorgod å blev helt spe-
ciel, da turlederen Peter B Sø-
rensen efter 20 minutters fiskeri 
snuppede en flot 7 kgs. laks. Så 
var det da bevist, at vi har et godt 
laksevand !.

I efteråret underholdt Kaare Ebert 
fra forbundet med et levende fore-
drag om fiskeri i Amazonas og ved 
Mexicos kyster, og vi rundede af 
med den traditionelle juleafslut-
ning i klublokalerne.

Sportsfiskerforbundet benyttede 
vore faciliteter til to kurser. 
Dels et geddekursus, hvor der blev 
bundet fluer på Sønder Mølle og 
fisket i søen ved idrætshøjskolen 
og dels et juniorkursus, hvor der 
blev fisket i Simested å. 

Desværre deltog ikke et eneste 
VSF-medlem i de to arrangemen-
ter, forstå det hvem der kan!
I det hele taget er juniorarbejdet 
det eneste, der slet ikke fungerer 
for tiden. Vi har igen i 2009 prøvet 
at sætte noget i gang, men forgæ-
ves. Nu sætter vi i 2010 kontin-
gentet ned til 195 kr., det er under 
det halve af det tidligere kontin-
gent. Så er prisen i hvert tilfælde 
ikke problemet.

Så er der kun tilbage at sige tak 
til alle dem, der har gjort en stor 
indsats i årets løb. 
Der er udlagt mange broer, der er 
slæbt mange sten og meget gyde-
grus, og der er ryddet op i mange 
bække. Der er gjort et stort arbej-
de med elfiskeri, strygning af fisk 
og fordeling af udsætningsfisk, og 
Niels har ud over sit sædvanlige 
fremragende arbejde med Krogen 
fundet tid til at udarbejde en ny 
brochure for VSF.
Walther har igen holdt styr på vo-
res medlemskartotek og Egon har 
som nævnt gennemført et godt 
kursus og afskudt kanonen med et 
vældigt brag.

Bestyrelsen har udført sit arbejde 
i god ro og orden, og det er med 
beklagelse vi må sige farvel til 
Michael Højris og Peder Kok-
holm, som i dag udtræder af be-
styrelsen. 
Det er lidt trist, når de gamle støt-
ter sådan forlader skuden, men der 
er åbenbart nogle, der mener, at 
der er andet i verden end fisk - jeg 
forstår det ikke.
Men de skal under alle omstæn-
digheder have en stor tak for de-
res gode indsats gennem årene, og 
de har begge lovet mig, at de ikke 
forsvinder helt fra VSF’s arbejde, 
men er klar til fortsat at gøre en 
indsats.
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Oversigt over foreningens 
fiskevande 2010
Foreningen har lejet sig ind på yderligere et stykke af Karup å, opstrøms 
vores stykke ved Agerskov dambrug og har også fået en bid mere på østsisen 
af Jordbro å, lige syd for broen ved Skivevejen.

Båden på Hald sø kan kun benyttes af de medlemmer der har tilmeldt sig bå-
dordningen, hvis du ønsker det kan du komme på venteliste til bådordningen. 
Tilmelding: www.formand@vsf.dk 

Regler for brug af båd og ekkolod kan ses på siden til venstre.

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

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

Båden kan bruges af de medlem-
mer, 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 el-
lers er ledig. 
Lige nu er der lukket for tilgang til 
bådordningen, men vi skriver dig 
gerne på venteliste. 

Båden ligger ved bådpladsen ved 
Dollerup i den sydlige ende af 
Hald Sø. 
Du parkerer ved mølledammen, 
går lidt op mod Dollerup og går 
ned mod søen, der hvor der er en 
bom over stien. 
Ved søen går du til højre, indtil du 
finder plads BH.  Båden har num-
mer 215. 
Båd, årer og boks med rednings-
veste er sikret med kodelåse. 
Medlemmerne får oplysninger om 
koden pr mail.

Båden kan bookes for en halv dag 
ad gangen - enten ”morgen” fra 
kl. 01.00 til 13.00 eller ”aften” fra 
13.00 til 01.00. 
Booking foregår over internettet 
på adressen http://vsf.bookingpor-
tal.dk/index.asp . 
Deltagerne i bådordningen får bru-
gernavn og password meddelt i 
en mail fra foreningen, og får be-
sked, når koden til nøgleskabet 
ændres.
Du kan kun have een booking stå-
ende ad gangen - når den reserve-
rede tid er udløbet, kan du straks 
reservere en ny. 
Båden vil være til rådighed fra 1. 
april til 1. november.
Når du har båden, har du samtidig 
fiskeret for 2 personer. 
Den ene person skal være den, der 
har booket båden, den anden be-
høver ikke være medlem af VSF, 
men skal have statsligt fisketegn. 
Der må anvendes 2 stænger pr. 
mand.

Lån af Viborg Sportsfiskerfor-
enings Ekkolod
(kun til brug for VSF’s båd på 
Hald sø)

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

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

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

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

Opladning: 
Ove sørger for opladning af bat-
terierne (Ekkoloddet bruger 8 stk. 
AA batterier ad gangen).

Fastgøring til båd: 
Transduceren, der er forbundet til 
ekkoloddet, fastgøres vha. suge-
koppen bag på båden (fastgørin-
gen skal ske under vandspejlsni-
veau). 
Selve ekkoloddet anbringes på bå-
dens agter sæde, hvorefter skær-
men vippes op. Den lille sikker-
heds strop monteres til kæde eller 
øje mhp. at sikre, at transduceren 
ikke forsvinder i dybet.

Ibrugtagning:
Ekkoloddets startes ved at trykke 
på Power-/menu-knappen på ek-
koloddets forside. 

Umiddelbart efter start kan en 
simulator aktiveres ved at tryk-
kes på knappen til højre (pil). 
Ved at trykke flere gange på Po-
wer-/menu-knappen kan man 
bladre igennem de forskellige 
opsætningsmuligheder - og ved at 
trykke på enten højre eller venstre 
knap (pile) kan man ændre i ek-
koloddets opsætning. 
F.eks. kan man vælge ZOOM, 
der giver en mulighed for at for-
større et bestemt dybdeinterval 
f.eks. området lige over bunden. 
Vanddybden i meter kan aflæses i 
skærmens øverste venstre hjørne, 
sammen med temperaturen.
 
Ekkoloddet viser fiskesymboler 
- jo større fisk, jo større symbol. 
Ekkoloddet er udstyret med en 
dobbelttransducer - en 20 graders 
og en 60 graders. Fisk markeret 
med sorte fiskesymboler findes ret 
under båden, mens fisk markeret 
med hvide fiskesymboler findes til 
en af bådens sider. Tallet der står 
ret over de enkelte fiskesymboler 
er afstanden i meter ned til fisken.

Ekkoloddets slukkes ved at trykke 
på Power-/menu-knappen i ca. 4-5 
sekunder.

Rengøring: Ekkolod og kabler 
tørres af med en fugtig klud, så-
ledes at det er helt frit for snavs, 
(fiske)blod etc.

Knæk & Bræk

VSF

Sejlads er helt på medlemmets 
eget ansvar - foreningen kan ikke 
på nogen måde gøres ansvarlig i 
forbindelse med sejlads og fiskeri 
fra båden. 
Der er 2 redningsveste i båden, 
men de er ofte både våde og klam-
me, så vi anbefaler, at brugerne 
selv medbringer redningsveste.
Der er årer og 2 stangholdere.

Efter brug skal båden rengøres, 
fortøjes og låses korrekt. 

Skader på båd eller fortøjninger 
eller andre problemer med båden 
skal straks meddeles til Ove Elga-
ard på telefon nr. 8666 1970.

Nyttige links:   
Søkort med fredningszoner og 
regler om fiskeri i søen finder du 
på dette link: 
h t t p : / / w w w. s k ovo g n a t u r.
dk/NR/rdonlyres /AAAAE-
A 0 B - 9 9 A 3 - 4 F 0 9 - A D 5 D -
0 9 E 3 F 4 0 6 5 8 C 5 / 2 8 0 6 1 /
HaldSoe.pdf 
                        
Mindstemål og 
fredningstider er:
Ørred: 40 cm, fredet 1. november 
- 31. marts
Gedde: 40 cm, fredet 1. april - 30. 
april
Ål: 45 cm, ingen fredningstid
Agnfisk må kun bruges, hvis de er 
fanget i Hald sø.

Båden i 
Hald sø
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

Materielgruppen

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer 
Søren Bak
Leo Hestbech

Fiskeriopsynsmænd

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

Juniorgruppen

Kontakt mellem junior og 
senior afdelingen. 

Juniorudvalget

Kim Agerholm (Formand)
Allan T. Christensen 

Fiskeriinspektorat Vest 

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

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

Arbejdsgrupper

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

Redaktionsudvalget

Redaktør: 
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf. 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

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

VSF´s hjemmeside

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

Vandplejeudvalget

Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt 
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Mikael Klokkerholm
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Jørn Kristensen
Kim Agerholm
Leo Hestbech
Kenneth Elkær

Jordbro Gruppen

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

www.vsf.dk

Bestyrelsen

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

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

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 2043 0135 e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

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

Niels Roesgaard
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf: 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring

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

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

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

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


