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Slut med udsætninger…..
Slut med grødeskæring…..

Disse to nyheder er ikke aktuelle 
lige nu, men det er nok noget, der 
bliver realiteter i en ikke alt for 
fjern fremtid. Måske ikke fuldt 
ud, men i meget høj grad. 

Udsætningerne er jo helt klar en 
nødløsning, der bruges fordi vore 
vandløb på grund af forurening, 
opstemninger og reguleringer ikke 
er i stand til at producere det antal 
fisk, der burde leve i vandløbene. 
Forureningen har man ved en 
kæmpe indsats fra kommuner og 
virksomheder næsten fået styr på. 
Der forekommer af og til nogle 
enkeltstående katastrofer - især 
med gylle - men det burde være 
til at løse. 
Spærringerne fjernes lidt efter 
lidt. Dels ved at de offentlige 
kasser betaler for at få fjernet 
spærringer eller bygget omløb ved 
dambrug og tilsvarende steder. 
Dels ved at mindre dambrug 
simpelthen nedlægges på grund af 
dårlig økonomi og endelig ved at 
lystfiskere landet over får fjernet 
småspærringer, der ikke ser ud af 
noget særligt, men som ødelægger 
opvækstmulighederne for mange 
kilometer fint gydevand. 

I de senere år har man fået 
mulighed for at følge fiskenes 
vandring via satelit og ved hjælp 
af andre mærker, der aflæses, når 
fisk passerer en tæller, opsat for 
eksempel i åerne. 
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Resultaterne har vist, at fisk der er 
naturligt klækkede i vandløbene, 
har en meget højere overlevelse 
end udsatte fisk. I forhold til en 
udsat ørred, er der 4-5 gange større 
chance for, at en naturlig klækket 
ørred vender tilbage til sin å som 
voksen. 

Disse nye opdagelser stemmer fint 
overens med, at man i løbet af de 
seneste år i bl.a. Vejle, Kolding 
og Ribe å har oplevet det bedste 
fiskeri i nyere tid, på trods af at 
man fuldstændig er stoppet med 
udsætninger. Til gengæld har 
lystfiskerne, amt og kommuner 
gjort meget for at forbedre gyde- 
og opvækstforholdene i bække 
og åer. I Ribe å-systemet har man 
udlagt 3.500 kbm. gydegrus.

Vi må se i øjnene, at bl.a. denne 
viden vil føre til, at den offentlige 
støtte til udsætninger i løbet af 
nogle få år vil blive drejet over 
til at være støtte til forbedring 
af opvækstforholdene i vore 
vandløb. Naturgenopretning har 
meget mere politisk medvind end 
fortsat symptombehandling ved 
udsætning af fisk. Som lystfiskere 
kan vi kun være tilfredse med 
denne udvikling. Ikke alene får vi 
nogle bedre bestande, men vi får 
samtidig en bedre natur, især ved 
vandløbenes øvre dele.  

Men - naturgenopretningen kom-
mer ikke af sig selv. En stor del 
skal gennemføres af lystfiskerne 
selv ved frivilligt arbejde med 
udlægning af gydegrus, gennem-

gravning af fastkittede gydeban-
ker, fjernelse af små spærringer 
og lignende. 
Resten skal udføres af kom-
munerne, og her er det vigtigt, at 
lystfiskerne er aktive i at påpege 
problemerne ved vandløbene og 
medvirke til løsninger sammen 
med kommunerne. 
Hvis vi ikke gør noget, mister vi 
udsætningerne uden at få noget 
andet i stedet.

Grødeskæringen er politikerne 
helt klart ”ude efter”. Der kan 
spares mange penge, og der er ikke 
mange stemmer i grødeskæring, 
som foregår langt ude på landet, 
og endda under vand, så vælgerne 
ikke rigtigt kan se det. Biologer og 
naturinteresser trækker i samme 
retning, de vil gerne have en mere 
naturlig udvikling, som giver 
flere arter af dyr, fisk, insekter og 
planter.

Men det er ikke så enkelt at 
dreje tiden baglæns. Vi får ikke 
Jeppe Åkjærs snoede åer, græs-
sende kvier og syngende lærker 
tilbage, bare ved at stoppe grøde-
skæringen. 

Den dræning, der er foregået for 
50 - 100 år siden har medført, at 
engene mange steder er sunket 
ca 50 cm. Enkelte steder over 
en meter. Så hvis man stopper 
grødeskæringen, vil der komme 
langt større oversvømmelser, end 
dem man søgte at undgå, da man 
lavede afvandingen. 

Allerede i dag er landbruget holdt 
op med at udnytte rigtig mange af 
engene, og det vil kun blive endnu 
mere udbredt, hvis der bliver 
hyppigere oversvømmelser.

Vi lystfiskere er ikke særlig glade 
for, at engene ikke længere bruges. 
I første omgang kommer de til at 
ligge hen med halvlangt græs, 
men inden længe kan vi frygte, at 
engene gror til i siv, højt ukrudt og 
måske i pilekrat. 
Vi ser allerede lidt af tendensen 
ved Skals å, og ved Jordbro å er 
lange strækninger næsten ufrem-
kommelige. 
I første omgang vil en mindre 
grødeskæring også betyde, at 
det bliver vanskeligere at fiske 
i åerne, men efterhånden vil 
der sikkert dannes nogle rigtig 
spændende strømrender og huller, 
hvor fiskene vil stortrives.

Ved de mindre bække vil en ind-
stilling af grødeskæringen give 
bedre naturforhold og bedre op-
vækstforhold for fiskene, så det 
kan vi kun være tilfredse med. 
Ved åernes hovedløb kan vi som 
antydet få nogle betydelige ulem-
per med i købet, men alt i alt må en 
begrænsning af grødeskæringen 
være i lystfiskernes interesse. 

Vi må acceptere, at en mere 
naturlig udvikling også har sin 
pris. Så må vi fiske, der hvor vi 
kan komme til det, og glæde os 
over naturen, der hvor sump eller 
krat umuliggør fiskeriet.

Krogen



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

Mikael Klokkerholm Jensen

Jeg er 40 år ung, og er gift på 18 
år med min kone Solveig.
Vi har sammen to raske drenge 
Kim på 20 år og Rene på 15 år, 
og en gravhund på 6 år.
Ude i det pulveriserende er-
hvervsliv beskæftiger jeg mig 
med gas/vand/varme i parcel-
huse og erhvervsbygninger.
Jeg har fisket i over 30 år, både 
med flue og spin.
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AKTIVITETSPLAN 
FORÅR/SOMMER 2008
Introduktionsaften d. 24. april kl. 19.00
Introduktionsaften for nye medlemmer.
Vi gentager sidste års store succes, hvor de å-ansvarlige 
medlemmer af bestyrelsen fortæller om hver deres åer - om 
generelle fisketips, parkeringsmuligheder og måske også om deres 
hemmelige steder.
Vi kalder det introduktionsaften, men det er en rigtig god lejlighed 
for alle til at få et dybere kendskab til åer, man måske ikke kender 
særlig godt, så mød op, hvad enten du er nyt eller gammelt medlem 
- og tag gerne andre med, der er interesseret i at blive medlem af 
vores forening. 

 
Kysttur d. 26. april kl. 8.00 fra Sønder Mølle    

Kysttur, sandsynligvis til Mariager Fjord. 
Allan Christensen leder en tur til den skønne Mariager Fjord, hvor 
der på den tid plejer at være godt med fisk i fjorden. 
10-12 grams langkastende blink og ophængerflue, samt bobleflåd 
og flue kan - med lidt held i sprøjten - give fantastisk godt fiskeri. 
Men skulle fiskene ikke være der, er en tur til Danmarks smukkeste 
fjord jo aldrig spildt. 
Tilmelding senest den 23. april til Allan på atc@dge.dk eller på 
telefon eller SMS 2019 63 83

Lystfiskeriets dag d. 18. maj    

Vi holder en slags “åbent hus”, hvor alle denne ene dag får lov til 
at fiske gratis i vore åer. Desuden bliver der lidt fest i gaden ved 
Skalsåen ved Løgstørvej og på Skalmstrup dambrug ved Stoholm. 
Formålet med det hele er at få nye medlemmer, så hvis I kender 
nogen, der kunne tænke sig at blive medlem, så tag dem med på 
fisketur denne dag.
Gratis dagkort udleveres fra kl. 10-16 de to nævnte steder. 

Tur til Vorgod å d. 25. maj
Turen til Vorgod å er endnu fastlagt i detaljer så hold øje med 
hjemmesiden hvor nærmere informationer om turens afvikling vil 
dukke op i løbet af maj måned 

Havtur med Bonito fra Hanstholm d. 16. aug.
Nærmere information følger på hjemmesiden

Arrangementer kan bliver flyttet eller aflyst, eller 
nye kan komme til, så hold øje med hjemmesiden 

Allan T. Christensen

Jeg er 44 år gammel, er gift, 
har tre børn, og er bosiddende 
i Løgstrup. 

Jeg er uddannet Civilingeniør 
fra DTU (DTH) i Lyngby, og 
arbejder indenfor rådgivnings-
branchen primært med pro-
blemstillinger der har med 
jord- og grundvandsforurening 
at gøre. 
Jeg er opvokset i Viborg og om-
egn. Min far lærte mig at fiske 
da jeg var ca. 5 år, og turene gik 
typisk til Skals å, hvor skaller, 
aborre og horker blev hevet på 
land, for derefter at blive opbe-
varet og hjembragt i en spand 
- indtil katten havde ædt dem 
alle. 
Jeg kan vel kaldes all-round fi-
sker, da jeg har fisket efter det 
meste med finner, og har afprø-
vet mange metoder lige fra kon-
kurrencemedefiskeri (f.eks. del-
tog jeg i verdensmesterskabet i 

Strassburg i 1986), karpefiskeri 
(med ugelange udenlandske 
sats i bl.a. Holland, Frankrig 
og Ungarn), havfiskeri på det 
Gule Rev og Færøerne (største 
rødspætte er på godt og vel 4,5 
kg), geddefiskeri i sø og mose 
(største ca. 11 kg), å og kyst-
fiskeri efter ørreder i Sverige 
og Danmark, samt nymfe og 
tørfluefiskeri (bl.a. i måneskin) 
efter New Zealandske regnbue-
ørreder og browntrouts...

Desværre tager arbejdet for me-
get tid, så der bliver ikke fisket, 
så meget som jeg gerne ville.

Velkommen til 2 nye medlemmer af 
bestyrelsen i Viborg Sportsfiskerforening
Vi lader vore 2 nye bestyrelsesmedlemmer Mikael og Allan præsentere 
sig selv herunder.
Mikael bliver å-ansvarlig for Fiskbæk å, formand for juniorudvalget og 
indtræder i vandplejeudvalget.
Allan bliver å-ansvarlig for Simested å og indtræder i juniorudvalget.

Allan og Mikael træder ind i stedet for Steffen Bruhn og Peter Bilgrav 
Sørensen.  Både Steffen og Peter fortsætter dog med at løse opgaver for 
foreningen og Peter forbliver på posten som webmaster. 

Det var ikke med de store forhåb-
ninger, vi satte fluebinding på vin-
terens program, da denne aktivitet 
i de seneste år har haft vanskeligt 
ved at trække deltagere. 
 
Men i år havde vi fået fat på for-
bundsinstruktør Simon Lundorff, 

og vi besluttede at målrette kurset 
direkte efter de virkelige begyn-
dere. Vi regnede med 5 deltagere 
og håbede på 10, men der kom 
faktisk 18, så deltagelsen var en 
ren succes. 
 
Takket være Simons valg af over-
kommelige fluer og hans pædago-
giske evner tillader vi os at mene, 
at også undervisningen blev en 
succes. Alle læret de basale fær-
digheder til fluebinding, og det 

Begynderkursus 
i fluebinding

var lige præcis det, der var me-
ningen. Så kan man selv arbejde 
videre derhjemme eller møde op 
til mere avancerede kurser senere. 
En af deltagerne snuppede iøvrigt 
6 ørreder i en P&T på den “Flam-
me”, han havde bundet på kursus 
nogle dage før.
 
Det så også ud til, at kursisterne 
hyggede sig - både ved fluebin-
dingen og ved den efterfølgende 
filmforevisning. 

Grejauktionen
Efter at grejauktionen er blevet 
åbnet for offentligheden havde vi 
egentlig forventet et større frem-
møde end de godt 35 der mødte 
op. For bare 3 år siden kunne vi 

nemt fylde den store sal på Møl-
len, det går ikke mere. Men folk 
fik hvad de kom efter, godt grej til 
billige priser og foreningen fik sig 
et net lille tilskud.

KEND DIN Å 
Vores introduktionsaften d. 24. april følges op af 5 aftener ude ved 
åerne, hvor fiskemulighederne gennemgås på stedet. 

Programmet er som følger:

Skals å torsdag den 8. maj - Mødested: Broen ved Løgstørvej

Fiskbæk å torsdag den 15. maj - Mødested: Nybro

Simested å tirsdag den 20. maj - Mødested: Broen ved Løgstørvej

Jordbro å torsdag den 22. maj - Mødested: Stoholm bro

Karup å torsdag den 29. maj - Mødested: Høgild bro

Alle dage startes kl. 17.00 og varer til ca 20.00 hvorefter der er mu-
lighed til at fiske på egen hånd. 
Der bliver ikke lejlighed til at fiske under selve gennemgangen af 
åerne. Tag madpakke med. Se efter eventuelle rettelser i program-
met på hjemmesiden, men sæt allerede nu kryds i din kalender på de 
datoer, du vil være med.

300 m² butik med stort udvalg af grej til 
lystfiskeren. Stænger, hjul, blink, woblere og 

beklædning. 
Også jagt og fritidsbeklædning til damer. 

Kom og gør en god handel
Line påspoles i butikken 

ÆRØVEJ 21, 8800 VIBORG, TLF. 8660 0036

Ny sportsfisker 
forretning i Viborg



Endelig !
Den lange mørke vinter er forbi, 
foråret og en helt ny fiskesæson 
ligger foran os.
Fremmnødet denne 1. marts var 
usædvanelig stort, over 30 var vi 
på Møllen, men det var selvfølge-
lig også en lørdag.
Spændende var det da Egon skulle 
fyre kanonsalutten af, nogle holdt 
sig for ørene, andre dukkede sig 
og skævede nervøst til kanonens 
uheldsvangre sorte munding...
Pluuuuf - sagde det, og kanonkug-
len trillede ud af løbet henover 

bordet hvor den stoppede ved 
sammenstødet med et glas gam-
mel dansk, der ikke så meget som 
skvulpede.

Spændingen blev afløst af latter 
over dette antiklimaks, formentlig 
også i håbet om at en dårlig gene-
ralprøve ville give en god premi-
ere.
Så skiltes vi for at tage ud til hver 
vores favorit å.
Efterhånden som dagen skred frem 
blev det mere og mere stormende, 
det var ihvertfald ikke nogen flue-
fiskerdag. Ude ved Karup å holdt 
de fleste sig også til hyttens skær-
mende læ og Egon´s pølser, men 
vi var da flere der trodsede vejret 
og prøvede en halv times tid ved 
åen, dog uden de store resultater.
Ifølge pålidelige kilder blev der 
fanget nogle mindre bækørreder 
i Karup å, Simested å gav et par 
mindre blanke havørreder plus-
nogle nedgængere, og i Fiskbæk 
blev der taget en mindre regnbue. 

Den absolut bedste fangst var i 
Jordbromølle å, hvor Jeppe Bay 
Kristensen på kun 12 år, fangede 
en flot regnbueørred på 50 cm.

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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Premieren 2008

Jeppe med sin flotte regnbue fra 
Jordbromølle å

Kanonkongen

Martin Bay fik en regnbue på 51 
cm d. 7/3. Fanget på wobbler i 
Joedbromølle å

Wilhelm Bøgevig med en nedgæn-
ger på 58 cm fra Simested å
fra d. 1/3

Redaktøren fik en blank regnbue 
på 45 cm og 1 kg d. 9/3 i Jord-
bromølle å.

Ved Karup å hyggede de udstoppede mænd sig både ude og inde, mens 
stormen rasede

Juniortur til Nørre Rind p&t vand ved Skals
19. April / Mødetid 12 - 17 på Sdr. Mølle
Husk madpakke støvler og alm. fiskestang, nogle små spinnere, 
woblere, orm, fluer, ja næsten alt kan bruges bare man tror på det.
Pris 90 kr der er for 4 timers fiskeri og transport 
Tilmelding: Mikael Klokkerholm 20 88 50 54 
Senest d. 17. April evt. pr. sms

Junior tur til Kåshoved ved Limfjorden
17. Maj  Mødetid kl. 7 - ca. 18 på Sdr. Mølle
Lystfiskeriets dag junior tur til Kåshoved ved Limfjorden , husk mad 
og drikke, waders. Der er chance både for hornfisk og havørred. En 
alm.stang små spinnere str. 2-3 små aflang blink 8 -15g og evt. et 
bobleflåd med fluer.
Pris 20 kr. til benzin
Tilmelding: Mikael Klokkerholm 20 88 50 54 
Senest d. 16. maj evt. pr. sms.

Juni
Hvis spontantur så får man besked  pr sms (husk at tilmelde til sms)

17. August
Havørredsats til et af vore egne vande
Mere information på et senere tidspunkt (hold øje med hjemmesiden )

September
Karpetur til viborgsøerne
Mere information på et senere tidspunkt (hold øje med hjemmesiden)

Oktober
Abboretur til Gudenå
Mere information på et senere tidspunkt (hold øje med hjemmesiden)

November
Kysttur til hvor det nu fisker bedst
Mere information på et senere tidspunkt (hold øje med hjemmesiden)

December
Juleafslutning på et forhåbentlig godt år.

Junioraften d. 13. marts 2008
Torsdag d. 13. marts skulle starten på juniorenes fiskeår starte.
Det var planen, at vi skulle se fiskefilm og snakke. 
Det var spændende, at se hvor mange juniorer der ville dukke op 
denne aften, da vi ingen tilmelding havde. 
Kl. 18.00 kom Anders og Alexander   - og så kom der ikke flere. Men 
det forhindrede os ikke i at have en hyggelig aften vi lagde ud med 
at se film og snakken gik samtidigt. Der blev fortalt ”røverhistorier” 
og spist kage. 
De to juniorer blev efter en lille times tid til en, da Alexander havde 
en anden aftale og måtte forlade selskabet.
Det er meningen, at vi skal have flere med, på både smslisten og 
e-maillisten (de skal bruges til at melde fisketure i fremtiden, så det 
er vigtigt at juniorerne tilmelder sig. hvis de vil have besked på nye 
tiltag eller fisketure hvor muligheden pludselig melder sig for en 
tur).
Derfor håber vi, at flere vil melde sig. 
Dette kan man gøre på Viborg Sportsfiskerforenings hjemmeside 
under juniorer.

Aktivitetskalender 
for juniorer

Jesper Kjeldsen med en havørred 
på 48 cm og en bækørred på 43 
cm. Begge fanget i Jordbro å d. 8/3 



Formanden åbnede generalforsam-
lingen med at byde velkommen til 
53 fremmødte medlemmer incl. 
bestyrelsen. 
Kenneth Mortensen og Finn Karls-
son blev foreslået som henholdsvis 
dirigent og protokolfører. 
Vi blev traditionen tro valgt med 
applaus, hvorefter dirigenten er-
klærede generalforsamlingen lov-
ligt indvarslet og beslutningsdyg-
tig, og gav ordet til formand Jør-
gen Buch

Formandens beretning

Beretningen finder du i skriftlig 
form andetsteds i KROGEN.
Konklusionen på det forgangne år 
må være, at vi havde et fantastisk 
fiskeri, hvor der var fisk til mange, 
der vovede sig ud i blæsten og på 
de oversvømmede enge. 
Eneste lille skår i succesen var 
den meget lille interesse for den 
nye båd i Hald Sø. 
Den blev brugt tre! gange i 2007. 
Fremmødte på generalforsamlin-
gen fik en aller, aller sidste chan-
ce for at tilmelde sig den nye båd-
ordning. 
Det var vi et par stykker, der be-
nyttede os af.

Debatten om formandens beret-
ning blev kort. 
Det blev foreslået at foreningens 
forslag til vandmiljøplaner blev 
lagt på vores hjemmeside. Det blev 
støttet med en bittersød kommentar 
fra Jørn Kristensen om, at man 
kunne håbe at Viborg Kommune så 
også ville læse planerne.

Viborg Sportsfiskerforenings 
Generalforsamling 

Torsdag den 10. januar 2008

Et medlem gjorde opmærksom på 
et initiativ med pleje af gydebanker 
i Jordbro Å ved Jordbro Mølle.
Det drejede sig om gravning i 
tilsandede gydebanker for at få 
gydegruset frem på bunden igen. 
Herefter blev formandens beret-
ning afsluttet med applaus.

Kassererens beretning

Michael Toft Højris fremlagde 
beretning. 
Udgifterne for det forgangne år 
blev stort set som budgetteret. 
Indtægterne var til gengæld bedre 
end forventet. Især et flot salg af 
dagkort både på internet og ved 

vores salgssteder bidrog til dette 
med en 100 % stigning.
Økonomien er således fornuftig, 
som en kasserer altid udtrykker 
det forsigtigt, med fornuftige hen-
læggelser til lodsejerfesterne hvert 
andet år. 
Et forventet budgetteret underskud 
blev vendt til et overskud, så årets 
resultat blev et plus på ca. 2500 
kr. 
En oplysning om at reklame på det 
rigtige tidspunkt, virker - f.eks. 
en artikel om gode fangster lige 
inden sommerferien, resulterede 
i 3408 besøg på hjemmesiden i 
løbet af 1 ½ uge. 
Efter enkelte afklarende spørgsmål 
og debat om dagkortsalg og gæste-
kortsalg sluttede beretningen med 
applaus.

Indkomne forslag

Der var to forslag fra bestyrelsen 
om vedtægtsændringer og et for-
slag fra et medlem.  

Første ændringsforslag drejede 
sig om kontingentbetalingsvilkår, 
hvis man meldte sig ind mere eller 
mindre sent på sæsonen. 
Efter første september kunne man 
således betale halvt kontingent, 
hvis man samtidig betalte for hele 
næste år.

Andet ændringsforslag var om 
indvarsling af generalforsamlingen 
- bestyrelsen ønskede tilføjet, at 
man også kunne indvarsle ge-
neralforsamlingen på vores hjem-
meside.

Som altid ved vedtægtsændringer 
blev der en lang debat om enkelte 
ord og vendinger og om deres 
betydning og fortolkningsmulig-
heder, så man blev virkelig i tvivl 
om, hvordan holdningen var i 
forsamlingen, begge forslag blev  
vedtaget enstemmigt

Tredje forslag fra medlem Leif 
Christiansen drejede sig om 
ændring af mindstemål på bæk-
ørreder plus et alternativt forslag.
Forslagsstilleren begrundede sine 
forslag, og der udviklede sig en 
livlig debat om bækørreder og 
havørreder. 
Der var indlæg fra adskillige bio-
loger, samt fra andre - på andre 

måder - eksperter i fisks biologi 
og opførsel. Afstemningen viste 
stort flertal for at beholde de 
bestemmelser, vi allerede har.

Personvalg

Jørgen Buch blev genvalgt til 
formand. 
Til bestyrelsen modtog Michael 
Højris genvalg og bestyrelsen fore-
slog Peder Kokholm og Michael 
Klokkeholm til bestyrelsen. 

Forsamlingen tog en pakkeløsning: 
Alle tre blev valgt på en gang. 
Til suppleant modtog Flemming 
Hansen genvalg og bestyrelsen 
foreslog Allan Tougaard Christen-
sen som afløser for Peder Kok-
holm. 
Pakkeløsning: begge valgt på en 
gang. Som revisor blev Claus 
Krogh Mikkelsen genvalgt og 

som revisorsuppleant blev Villy 
Larsen genvalgt.

Eventuelt

Jørgen Buch præsenterede nyt 
fiskevand opstrøms Løvelbro til 
Skravad Bæks udløb i Skals å. 

På sydsiden og på nordsiden dog 
med en lille stump, der mangler. 

Formanden måtte herefter i gang 
med at takke de afgående be-
styrelsesmedlemmer. 

Udover de pæne ord modtog Peter 
B. Sørensen og Steffen Bruhn 
hver en smuk priest - unikke 
stykker håndværk udført af Egon 
Langgaard.

Aftenens højdepunkt, for protokol-
føreren, blev lodtrækningen blandt 
de indkomne fangstrapporter.
Junior Kasper Kærgaard var så 

venlig at trække Finn Karlssons 
rapport ud - og den var endda med 
nul fisk og nul fisketure! 
En dejlig skjorte sponsoreret af 
Grejbiksen var præmien. 
Peter Hald fik den anden præmie 
- en fleecejakke også fra Grej-
biksen.
Børge Jensen, den ærværdige 
pensionist, er måske knapt så 
”still going strong”, for han bad 
så mindeligt om at få fjernsynet 
i klublokalet flyttet, så de mindre 
rørige pensionister slap for ryg-
skader. 

Herefter takkede Kenneth Morten-
sen for god ro og orden, og for-
manden takkede dirigenten og 
protokolføreren for deres indsats. 
Dejlig Wienerbrød til kaffen -
sponsoreret af Skivevejens Bageri.

Finn Karlsson
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Elfiskeriet i Jordbro- og Skals Å blev gennemført. 
For Jordbro å var der som sædvanligt ingen problemer med at 
opfylde rognkvoten. 
Det var værre med Skals å.
Her var vi nødt til at tage af sted to gange til Skravad Møllebæk, 
efter vi var færdige i Skalsåens hovedløb. Men vi fik dog tilstræk-
keligt til at kunne opfylde udsætningsplanen. 
Strygningen af fiskene gik godt, vi skulle kun igennem Jordbro-
fiskene en enkelt gang, før vi havde nok. Men da vi skulle have 
mest muligt ud af Skals Å fiskene måtte de gennem møllen tre 
gange, inden vi havde nok.   

I løbet af marts og april blev der sat yngel, 1-års fisk og smolt 
ud i vores fiskevande, og grundet den milde vinter, var ”vores” 
fisk blevet så store, at de har de bedste muligheder for at klare 
sig ude i det virkelige liv. 

I Løvel Møllebæk har der på de nyudlagte gydebanker været 
registreret aktivitet i år. 
Ikke det store, men ørrederne har taget vel imod de nye og for-
bedrede forhold der er blevet i bækken.  
Ellers er vores nuværende projekt at få genetableret en traktor-
passage og et par drikkesteder i Borup Møllebæk, hvilket vi 
forventer at have på plads i løbet af foråret/sommeren 2008.          

På vegne af vandplejeudvalget

Peder Kokholm      

NYT FRA 
VANDPLEJEUDVALGET

Gylleudslip i 
Skravad bæk
Om formiddagen d. 14. marts gik 
alarmen: GYLLEUDSLIP igen 
igen.
På en gård ved Spøttrup glemte 
man at slukke gyllepumpen og 
gyllen fossede ned over marken 

mod Skravad bæk, det vigtigste 
gydevandløb i hele Skals å syste-
met.
Heldigvis var gårdejeren hurtig, 
han fik ringet til brandvæsenet og 
satte umiddelbart gang i arbejdet 

med at inddæmme gyllen inden 
den nåede bækken, hvilket betød 
at kun meget beskedne mængder 
havnede i Skravad bæk.
Iflg. brandchefen havde der været 
2 biologer ude og tage prøver ned-
strøms udslippet. De kunne ikke 
konstatere nogen påvirkning af 
vandløbet, de havde fanget hun-
destejler og kunne iøvrigt ikke på-
vise nogle skader på faunaen.
Dette er senere blevet bekræftet af 
biologerne fra Viborg Kommune, 
så denne gang er vi øjensynlig 
sluppet utrolig billigt, men det er 

altså tredie gang indenfor et år at 
Skals å systemet forurenes, nu må 
man altså se at få styr på det.

Fiskbæk å

Havørred 8 stk
Største  2,0 kg
Vægt i alt  10,1 kg
G. snitvægt  1,26 kg
Regnbuer 8 stk
Største  1,9 kg

Jordbro å

Havørred 42 stk
Største  6,05 kg
Vægt i alt  71,0 kg
G. snitvægt  1,61 kg
Bækørreder  5 stk

Skals å

Havørred 102 stk
Største  9,4 kg
Vægt i alt  212,2 kg
G. snitvægt  2,08 kg
Regnbuer 8 stk
Største  2,4 kg
Bækørreder  1 stk

Vorgod å

Havørred 4 stk
Største  3,2 kg
Vægt i alt  9 kg
G. snitvægt  2,25 kg

Karup å

Havørred 5 stk
Største  3,7 kg
Vægt i alt  10,5 kg
G. snitvægt  2,1 kg
Regnbuer 3 stk
Største  0,8 kg
Bækørreder  13 stk

Simested å

Havørred 97 stk
Største  6,7 kg
Vægt i alt  201,0 kg
G. snitvægt  2,07 kg
Regnbuer 7 stk
Største  3,0 kg
Bækørreder  10 stk 

Fangstrapporter for 
vores åer i 2007
I år er der desværre ikke indrap-
porteret nogen laks fra vores 
stykke af Vorgod å, men flere af 
vores medlemmer har gjort fine 
fangster af både laks og ørred i 
Skjern å. 
Når de kan fanges der, kan de også 
sagtens fanges på vores vand. 
Der blev bl.a. fanget en laks 
umiddelbart opstrøms vores styk-
ke på 120 cm og 14 kg, denne fisk 
kunne lige så godt have gået til en 
VSFer… 
Der er kun kommet 194 fangst-
rapporter ind, svarende til ca. 37% 
af dem der burde have sendt ind, 
mod ca. 43 % i 2006. 
Da der ikke er meget ide i at 
beregne fiskeriet fra år til år på 
et så spinkelt grundlag, har vi 
fra bestyrelsens side besluttet, at 
man fra 2008 ikke skal sende sin 
fangstrapport ind mere. 
Derimod er vi ved at gøre det 
nemmere at indsende fisk til vores 
hjemmeside, så man kan uploade 
sine fisk direkte. 

Som erstatning for de lodtræk-
ningspræmier vi har til fangstrap-
porterne på generalforsamlingen, 
vil vi lave en lodtrækning blandt 
de fisk, der bliver meldt ind på 
hjemmesiden løbende hen over 
sæsonen. 
Jo flere fisk (store som små) du 
sender ind, jo større er chancen for 
gevinst til generalforsamlingen. 

Af de 194 fangstrapporter der er 
kommet ind, er der 45 medlemmer, 
der slet ikke har været ved vores 
åer i løbet af 2007. Af de resterende 
149 rapporter er der fanget fisk på 
74 af dem. Af havørreder over 
målet er der i alt indrapporteret 
232 med en snitvægt på 1,99 kg, 
26 regnbuer med en snitvægt på 
1,2 kg, 17 bækørreder, 11 aborre, 
3 gedder, 2 stalling, 1 helt samt 1 
sandart. Der er også kommet lidt 
gang i Hald Sø med 3 søørreder på 
mellem 1,2 og 2,6 kg.  

Da hovedparten af de fangne bæk-
ørreder er genudsat, hvilket er 
godt, er der ikke opgivet vægt på 
disse, og derfor er de kun opgivet 
i antal og ikke i kg. 

Der er for få der indrapporterer 
antallet af fisketure til at lave en 
fornuftig statistik over dette. 
Men umiddelbart vil jeg vurdere, 
at mængden af fisk og antallet af 
fisketure i de forskellige vandløb 
hænger meget godt sammen. 

Året 2007 har budt på et fiskeri, 
der ligger omkring middel. 
Her i sommer har vi været vel-
signet med rigtigt godt vejr (set 
med lystfisker briller).
Det har bevirket at optrækket har 
været mere jævnt end i år med 
meget lange varmeperioder. 

Peder Kokholm

Fiskesæsonen 2007 har for vo-
res åers vedkommende været be-
tydeligt bedre end sæsonen 2006. 
Sæsonen kommer ikke op på 
højde med årene for 3-4 år siden, 
men den har dog været ganske 
hæderlig.  

Årets største fisk er en smuk 
havørred på 9,4 kg fra Skals å. 
Herudover er der taget en håndfuld 
fisk i vores vande på + 5 kg. 
Ellers fordeler størrelserne sig 
jævnt fra de 5 kg og ned efter, med 
en overvægt af fisk på mellem 1 
og 2 kg. 



 

Tilbage på mit hotelværelse var 
begge minesokker godt gennem-
blødte og jeg var meget træt. 
Utroligt hvad lidt hjælpsomhed 
overfor andre lystfiskere kan 
give af oplevelser, man slet ikke 
regnede med. 

Skulle jeg så komme til Portland 
igen sagde Jerry. ”Just give me a 
call Michael”. 

I sensommeren startede jeg på et 
nyt job hos Vestas. 
Det går i sin enkelthed ud på at 
jeg skal uddanne en masse men-
nesker i at anvende et bestemt IT 
system, som man er i gang med at 
implementere over hele Vestas. 

I den forbindelse var jeg allerede 
efter 14 dage på vej til Portland i 
staten Oregon i USA.
Da jeg ankom kunne jeg se at 
byen er beliggende ved Colombia 
floden, et rigtigt godt lystfisker-
område, fandt jeg ud af. 
Nå, arbejdet fyldte meget og jeg 
havde desværre ikke tid til at finde 
ud af hvilke fiskemuligheder der 
var i området. 

En måned senere var de første 
elever på visit i Randers og en af 
dem blev henvist til mig. 
Hun havde fået en huskeseddel 
med hjemmefra, hvorpå der stod 
at hvis der var mulighed for det, 
skulle hun købe nogle fluer til at 
fiske med. 
Hun sagde pænt goddag og spurgte 
på bedste amerikanske vis om jeg 

kunne hjælpe med at finde en 
butik hvor hun kunne købe nogle 
”fiskefluer” som hendes mand 
ønskede sig. 
Hun fortalte at han havde læst i et 
amerikansk lystfiskerblad at man 
fiskede med fantastiske fluer i hele 
Skandinavien. 
Jeg sagde med et glimt i øjet at jeg 
desværre ikke kunne hjælpe hende 
med at købe fluerne. 
Hun kiggede mærkeligt på mig og 
sagde så ”Why ?” (Hvorfor).  

Jeg sagde at jeg derhjemme havde 
flere hundrede fluer som hun kun-
ne vælge helt frit imellem.
Straks kunne man se at det var 
mere end hun forventede. 

MY AMERICAN 
FRIEND 

Hun sagde at det var alt for meget 
og at det kunne hun ikke tage 
imod. Men jeg insisterede. 
Næste dag havde jeg en hel pose 
med til hende. Hun takkede mange 
gange og vi sagde farvel fredagen 
efter, hvor hun skulle hjem igen. 
I december skulle jeg på visit til 
Portland igen. Da jeg ankom, stod 
Mary og sagde velkommen. 

Hun sagde hun havde en over-
raskelse til mig. Min nysgerrighed 
var stor og hun fortalte at hendes 
mand var blevet utrolig glad for 
fluerne og at han havde sagt at, 
hvis der var noget han kunne 
hjælpe med imens jeg var i 
Portland, skulle jeg bare sige til. 
Jeg sagde tak for tilbudet og kunne 
ikke lige finde ud af, hvornår 
arbejdstiden var overstået på mit 
ophold. 
En dag kunne jeg se at der var et 
hul til ”lidt kiggen på byen” så 
jeg ringede til Mary og spurgte 
om hun troede at Jerry -hendes 
mand - ville med ud og se på en 
lystfiskershop, som jeg var blevet 
anbefalet. 

Næste dag var jeg parat og Jerry 
hentede mig efter arbejde. 
Vi fandt snart ud af at vi var 
på bølgelængde og Jerry tog 
mig med til 3 forskellige fiske-

grejsforretninger. Den ene var 
mere enorm end den anden. 
En af dem var lige så stor som 
Randers Halllen. Jeg blev så over-
rasket, at jeg kunne ikke fokusere 
på om det var det ene eller det 
andet jeg skulle kigge på. 
Det endte med at jeg bla. købte et 
Pflueger President. Et fastspole-
hjul der kommer på det danske 
marked i efteråret 2008. 
Vær på udkig efter det. 
Det minder en del om Shimano (De 
dyre af slagsen) men koster kun 
ca. 25% af Shimano modellerne.
Tiden gik og mit indkøbsnet 
var ret tung da jeg var hjemme 
omkring kl. 20. 
På vejen hjem sagde Jerry at hvis 
jeg kom til Portland igen så ville 
han arrangere en fisketur efter 
Stør eller Kongelaks, og jeg tog 
selvfølgelig imod tilbuddet.
 
Midt i Februar skulle jeg af sted til 
Portland igen. 

Jeg mailede til Jerry for at høre 
om tilbudet stadigvæk var åbent. 
Jerry svarede at selvfølgelig var 
det det. Med svaret sendte han et 
billede med sin søn, som stod med 
en stør på ca. 1,20 m. 
Jeg kom til Portland og fisketuren 
var blevet arrangeret. Dagen kom 
og Jerry skulle hente mig kl. 7 
søndag morgen. 
Det blev en herlig fisketur med 
4 stør på min stang. Ikke særlig 
store men mine første. 
Vejret var fantastisk. 

Vi hyggede os i Jerrys båd med 
hjemmesmurte sandwiches og 
masser at frisk luft.

En lille fin båd til Stør og 
Kongelaksfiskeri med en motor 
på 240 hk og 4 cylindre

Hvis det kneb med lugten på 
agnen kunne man smøre det med 
forskellige lugte

Udstyret er meget lig havfiskegrej 
som vi kender det herhjemmefra

Jerry slapper af 
i morgensolen

Min første Stør kom på land. 
Ikke stor, men nok til mærke 
at de har mange kræfter Agnen kan købes og syes næsten på.

Nå vi er vist ikke de eneste 
der syntes vejret er fint til at 

tage på fisketur i 

Så er Støren Kroget. 
Som man kan se 

ligger man faktisk inde 
i havnen og fisker

13

Michael Højris
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Børges Høl

En lille historie hentet fra min bog 
”Med tegneblok og fluestang”.

Jeg var engang i fordums dage 
inviteret med en lille flok nu 
hedengangne, garvede lystfiskere 
på havtur. 
Blandt deltagerne var vandværks-
bestyreren med det borgerlige 
navn Ole, i omgangskredsen kal-
det Vand Ole.

Det var meningen, at vi skulle udgå 
fra Grenå med kutteren Amrit og 
dennes fortræffelige skipper, men 
da vi kom til Grenå, var vejret for 
hårdt til, at han ville sejle ud med 
sådanne landkrabber som os. 
Det var en streg i regningen. Vi 
havde tilbagelagt godt 100 km 
for at komme ud at fiske, så fiskes 
skulle der, og vi blev enige om at 
forsøge lykken i havnebassinet.

Det gav lidt småtorsk og ising, 
men pludselig fik Vand Ole sit 
livs hug, et hug der spændte 
grejet til bristepunktet.  Vi råbte 
opmuntrende til ham, at han skulle 
give line - ” gi’ mere line, Ole - 
hold stangen oppe og gi’ line”.

Alle disse opmuntrende tilråb 
var overflødige - dyret trak selv 
linen ud. Til sidst røg hjulet af og 
rev alle stangøjerne med sig ud i 
havnen. 
Vand Ole kunne ikke udtrætte 
Grenå- Hundested færgen, som 
dampede af mod Sjælland med 
hans fiskegrej omkring skruen.
”Det var så det”, sagde Vand Ole, 
”så er det på tide at få lidt frokost”, 
hvorpå han satte sig hen i læ bag 
molens brystværn, skænkede sig 

en gedigen snaps og lukkede op 
for sit overflødighedshorn af en 
madkasse, der indeholdt alt godt 
fra havet, specielt nogle fyldige 
rejemadder. 

Ole sad og gned sig i hænderne ved 
synet af indholdets overdådighed, 
og vi andres misundelige øjekast, 
da en voldsom sø slog ind over 
bolværket, og for en stund fjernede 
Ole fra vort synsfelt. 
Da han igen blev synlig for vore 
øjne, siddende ved bolværket, var 
det en drivvåd og slukøret Vand 
Ole, der sad med sin madkasse 
fyldt med havvand - rejerne og alt 
andet godt fra havet var returneret, 
inklusive en stor snaps til Kong 
Neptun. 
” Nu vil jeg fan’me hjem”, sagde 
Vand Ole.

Vand Ole
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    Mine lyse 
øjeblikke

Siden 1990 har jeg ført dagbog om 
mine fangster og generelle oplevelser ved åen. 

De hedder ”Mine Lyse Øjeblikke”.

Jeg besluttede efter sæsonens afslutning 2006 
at lave en sammenhængende, emneopdelt 
beskrivelse af ”Mit Fiskeri”, noget, som har 

været en afgørende del af mit liv. Jørgen Knudsen

Fortsat fra sidste nummer

Mit Grej 
og min Teknik
På én eller anden måde er der en 
sammenhæng mellem det tekniske 
stade på det grej, som man har er-
hvervet og den fisketeknik, det er 
muligt at anvende.

Til daglig tænker vi ikke meget i 
disse baner. Vi har fisket længere 
eller kortere målt i tid, og vi har 
forhåbentlig noget grej, som passer 
til os og vort fiskeri…..       Dette er 
vist tågesnak, - så lad os dykke et 
stykke længere ned.

En gang for et par år siden mødte 
jeg tilfældigt en, hvor familien 
havde været på tur til Nordkap. I 
de indledende, venlige åbningsre-
plikker faldt en bemærkning om, at 
de også havde fisket et par steder 
undervejs.

Dette pirrede naturligvis min nys-
gerrighed, fordi jeg selv havde en 
lang fortid som lystfisker og også 
været på laksefiskeri i Namsen 
flere gange. Det viste sig hurtigt, 
at man blandt den øvrige oppak-
ning til turen, havde medtaget no-
get tilfældigt fiskegrej, som man 
havde liggende, - skulle der blive 
lejlighed til at bruge det. Det blev 
der og ikke overraskende, -  uden 
resultat.

I princippet var oplysningen egent-
lig ligegyldig, men for første gang 
begyndte jeg at tænke over, hvil-
ken enorm udvikling mit lystfiskeri 
havde gennemløbet fra tiden med 

mine våde sandaler ved Fiskbæk Å 
i 1947/48 og til i dag.

Som indenfor alle andre former 
for aktivitet er der sket en voldsom 
specialisering af lystfiskeri efter 
havørred i to retninger. 
 
1.  Hvor fiskes der?
2.  Hvad fiskes der med?

Det kan næsten lyde som en spøg, 
- men hør bare her:

Hvorfor fanger jeg ingen havørred 
i saltvand en af de få gange i løbet 
af vinteren, hvor jeg tager ned til 
Århus bugt med mit fluegrej, købt 
til å-fiskeri?  (Jeg bor ca. 200 me-
ter fra Århus bugt, og der er et par 
glimrende rev lige nedenfor). Nok 
fordi min erfaring er for ringe!

Hvorfor følger jeg ikke fiskeriet i 
Hald Sø op? Jeg var derude et par 
gange først i 1960’erne med min 
onkel Knud, som havde fanget ad-
skillige gode søørreder. Nok fordi 
det ikke siger mig tilstrækkeligt til 
at gøre det!

Hvorfor har nogle Skals Å som fa-
voritvand, mens andre foretrækker 
Jordbro etc.?

Hvorfor fisker jeg med lige stor 
glæde i Karup, Simested og Jord-
bro Å?

Hvorfor fisker jeg aldrig Simested 
nedenfor Borup Bro?

Disse spørgsmål går på, hvor fiskes 
der? Er der da i dag en større spe-
cialisering her end tidligere? Helt 

klart ja, specielt på grund af, at den 
rivende økonomiske udvikling har 
forøget mobiliteten, og gjort det 
økonomisk muligt at være mere 
kræsen ved valg af fiskevand. Per-
sonligt kører jeg i sæsonen gerne 
180-90 km to-tre gange om ugen 
til mine favorit åer plus en uges tur 
750 km op i Norge. Hvad, der kon-
kret bliver valgt, er dog fortsat be-
stemt af succes eller fiasko. Hvad 
giver den bedste samlede oplevel-
se, når der ses ikke blot på fangst, 
men også helhedsoplevelsen. Vi er 
gået langt ind i en oplevelseskultur, 
fordi vi har fået den økonomiske 
frihed til at vælge.

På min årlige tur til Fiskbæk Å 
”går” jeg  tur ved åen. Selvføl-
gelig fisker jeg også, men det er 
uden  egentlig entusiasme. Vandet 
er uden liv, og der er ingen skjul 
for fiskene. Jeg nyder simpelt hen 
ikke fiskeriet, men af nostalgiske 
årsager er sceneriet stadig en op-
levelse.

Lad os se på spørgsmålet, hvad fi-
skes der med? Den helt grove sor-
tering her er: Orm, blink eller flue.

Orm kan af praktiske årsager 
omformuleres til ”naturlig” agn. 
Spændvidden er her fra saltvand 
med sandorm, over medefiskeri 
i søen til ormefiskeri i vandløb. 
Tænk på forskel i grej og udstyr og 
tilsæt også et stænk power-bait.

For blinks vedkommende er selve 
fiskeredskabet udviklet fra de 
tunge Devon spinnere og  skeblink 
til woblere, lette strømlinede blink 

og ABU toby, droppen og de alt-
dominerende mepps i utrolig lette 
udgaver. Det samme med  stænger, 
liner og hjul. Det er i dag muligt at 
finde en stang, et hjul og en line, 
som er velegnet til ethvert formål, 
forstået som et meget specifikt for-
mål. Ikke noget med gamle dages 
kombistænger. 

For fluefiskerens vedkommende 
bliver mulighederne endnu mere 
mangfoldige. Alene fluerne kan 
mindst inddeles efter tør/våd, salt-
vand/ferskvand, rør/krog og hår/
fjer. Stænger og liner er et studium 
for sig.

Hvor vil jeg hen med al den tørre 
snak? To steder, - i forskellige ret-
ninger.

Først vil jeg konstatere, at vi lyst-
fiskere i dag er individualister. Vi 
har mere eller mindre bevidst valgt 
en vej, og den følger vi. Hvorfor? 
Fordi erfaring har vist, at det giver 
en god oplevelse total set. 

På den anden side er et levende 
lystfiskeri en søge- læreproces, 
som man aldrig bliver færdig med, 
- og heldigvis for det. 

Hvis nybegynderen kommer i 
gang ved at få en hurtig succesop-
levelse, vil en verden af oplevelser 
blive åbnet. Der sker altid noget 
nyt derude. Men uden at få væk-
ket nysgerrigheden, så øjet for det 
åbnes, vil interessen dø ud. Jeg vil 
vove den påstand, at ingen fanger 
fisk nok til, at det alene kan fast-
holde interessen. Til gengæld vil 

omstændighederne ved den tidlige 
succesoplevelse blive en referen-
ceramme for den pågældendes 
fiskeri. Succes søger succes, også 
når der er tale om lystfiskeri.

Som mere øvet kan man med stor 
glæde eksperimentere både med 
fiskevand, grej, teknik og agn, 
men målestokken vil altid være 
den erfaring, som er opsamlet gen-
nem summen af oplevelser, der er 
observeret, bevidst lagt mærke til 
og lagret netop i erfaringen.

Jeg begyndte at fiske i Simested ca. 
15 år henne i mit ”fiskeliv”, efter at 
have fået adskillige havørreder på 
land andre steder. Alligevel tog det 
ca. 3 år, før jeg fandt rytmen også 
der. Lad dette være en trøst for be-
gynderen. 
Jeg fandt først Simested Å netop 
som dæmningen ved Virksund 
blev bygget, og fiskeriet stort set 
faldt fra hinanden. Derfor fik jeg 
først rigtig glæde af det langt se-
nere.

Det forhold, at  vi lystfiskere er 
individualister, sammenholdt med 
det antal fisk, der bliver fanget ved 
elektrofiskeri, kan ikke afholde 
mig fra at skose de af mine med-
fiskere, som nødigt eller slet ikke 
vil fortælle om hvor, på hvad og 
hvordan, de fangede fisken. Dette 
er en dyb hemmelighed.

For det første er det ligegyldigt, 
alene fordi fisken ER fanget. For-
ud for det, har fisken formentlig 
utallige gange snøftet hånligt af 
alskens værktøj, som er kastet i 
hovedet på den.

For det andet fanges der, der hvor 
jeg har været med til elektrofiskeri, 
så mange fisk i alle størrelser ved 
dette, at man undres over, at det i 
det hele taget er muligt at  undgå 
at fange noget ved fiskeri hen over 
stykket.

Man kan fiske til 50-75 havørreder, 
uden at noget som helst sker.

For at få chancen, skal fisken 
lokkes til at reagere. Her er det 
afgørende, at agnen præsenteres 
ordentligt og dermed gøres uimod-
ståelig ved skjulestederne. Jeg har 
2 børnebørn, - tvillingedrenge. De 
er i dag 16 år og er habile lystfi-
skere, - også fluefiskere.

Her er den ene, - Frederik en dag i 
eftersommeren 2005 ved Simested 
Å. Jeg tror, at han nyder det!

Jeg har haft fornøjelsen at lære 
dem fluefiskeriets krinkelkroge, 
herunder også affiskningsteknik 
(for at bruge et fint ord). 

Når de på steder, hvor der burde stå 
en fisk, ikke har rejst den til fluen, 
har jeg af og til ”lånt” deres stang 
for at forsøge at vise, hvordan fluen 
skulle præsenteres på det aktuelle 
sted. 

De få gange, hvor det er lykkedes 
at få fisken frem, har bare været 
lykken, - for både dem og mig.

Denne her klarede han nu selv.

Det efterfølgende er en tidsmæs-
sigt opdelt beskrivelse af, hvor jeg 
har fisket og med hvad samt også 
grundreglerne for hvordan. Opde-
lingen er omtrentlig og er lige så 
meget et udtryk for faser i den ud-
vikling, som jeg har oplevet. I næ-
ste kapitel følger en mere detaljeret 
beskrivelse af den fisketeknik, som 
jeg benytter i dag.

Afslutningsvis er der nogle yderli-
gere kommentarer til fluer og flu-
eliner.

1947 – 1954.
Efter disse indledende bemærk-
ninger springer vi nu noget tilbage 
i tiden. Når jeg tænker tilbage på 
starten, må det have set pudsigt ud, 
når jeg ”førte mig frem” ved åen.

Fiskeriet var med orm. Min første 
stangs klinge var af ubehandlet 

bambus, men dog med løberinge. 
Den var endda lakeret. Der var 
et korkhåndtag med to ringe, der 
kunne skubbes op over hjulets sok-
kelfødder. 

Fra min onkel, Knud, havde jeg 
”arvet” et messinghjul, som var vel 
5-6 centimeter i diameter, altså et 
helt håbløst instrument, - selv den-
gang, i en længst svunden tid. På 
hjulet en spundet line af formentlig 
bomuld, som vel var 15-20 meter 
lang. Yderst et forfang af gut med 
krog og bly.
Til transport af diverse fornøden-
heder brugte jeg min skolemappe, 
som dinglede ved hoften i livrem-
men.

Min onkel havde lært mig teknik-
ken med forsigtigt at affiske kanter 
og brinker ved at lade krogen med 
ormeklatten drive langsomt og af-
søgende ved bunden. Han havde 
nøje forklaret, at man skulle være 
tålmodig, når der blev bid. Man 
skulle vente, indtil fisken løb med 
ormen. Varede det lidt, uden at der 
skete noget, kunne man forsigtigt 
mærke til det. Hvis fisken stadig 
var der, ville det ofte føre til, at den 
ville stikke af med maddingen. Når 
det skete, skulle modhug være øje-
blikkelig, kort og kontant!

Anderledes i åens store, dybe hø-
ller. Jeg husker f. eks. tydeligt de 
4 fantastisk store sving startende 
lidt nedstrøms Vesbæk Bro og slut-
tende med Kurgårdssvinget ( se 
side 16).

 Svingene var 90 grader eller mere, 
og ude i midten af åen kørte vandet 
rundt. Der skulle agnen, foruden 
affiskning af kanten i sving på egen 
bred, også ud i midten og ligge og 
køre rundt med strømmen. Ved bid, 
var teknikken her den samme.
I begge tilfælde gjaldt, at havde fi-
sken mistet interessen, kunne kro-
gen ”repareres” med nye orm og  
stedet prøves igen.

Sådan gik der nogen tid. Jeg havde 
en noget ældre fætter, som også 
havde prøvet lystfiskeriets glæder. 
Han havde dog opgivet. ”Heldig-
vis” havde han fået købt en lille 
rygsæk til remedierne. Da han jo 
ikke havde brug for den, blev der 
på én eller anden måde indgået en 
handel, således at jeg kom i be-
siddelse af dette helt uundværlige 
stykke udstyr.

Da så endelig jeg fik sparet sam-
men til et af tidens kvalitetshjul, 
Bjerringbro-hjulet, følte jeg, at jeg 
var veludrustet og parat til de store 
oplevelser. Tiden var ca. 1950, og 
nogenlunde samtidig kom nylonli-
nen i almindelig handel til en pris, 
som kunne betales, - hvilket frem-
skridt.
Jeg begyndte at komme med til 
Jordbro og en sjælden gang også 
Karup Å, hvor VSF dengang havde 
et fortrinligt stykke fiskevand ved 
Fårbæk. Desuden begyndte jeg at 
cykle ud til Fiskbæk Å alene. 

Jeg husker en sådan tur for det 
største tordenskrald, jeg selv i dag 
mindes at have oplevet. Turen gik 
som så ofte ud gennem Romlund 
og nedad mod Vesbæk. Hvor vejen 
lige før åen drejer skarpt til venstre, 
kørte jeg ligeud ad markvejen ned 
til den gård, som ligger på ådalens 
skrænt. 

Vel ankommet til åen, begyndte jeg 
hjemmevant at fiske. Efter nogen 
tid fik jeg åbnet for den medbragte 
sodavand, selv om jeg nok syntes, 
at det var ved at trække op til uvejr 
vestpå. Der kom et lyn noget væk, 
og lidt efter rullede tordenen.

Det var noget væk, - jeg talte…, 
men de truende skyer kom lang-
somt nærmere, og til sidst tænkte 
jeg, at det bedste nok var at gå 
op til gården. Der var jo kommet 
et lyn, og det tungeste af skyerne 
ville trække lige hen over, der hvor 
jeg stod.

Altså lagde jeg stangen og begynd-
te turen op imod gården. Jeg tog 
sodavanden med, den kunne jeg jo 
drikke, mens jeg ventede.
Der var en indhegning ca. 100 me-
ter henne lige ved foden af ådalen, 
hvor gårdens ungkreaturer gik. Da 
jeg skulle til at forcere pigtråden 
til indhegningen, blev alt lyst om-
kring mig, og samtidig hørte jeg 
det skærende og øredøvende brag 
af tordenskraldet. 
Jeg satte mig på halen og tabte so-
davanden. Om det var lufttrykket 
fra lynet, eller det var af skræk, 
ved jeg ikke. Der var kun én ting, 
der stod mig i hovedet, og det var 
at komme op til gården. Jeg forlod 
sodavanden, men undervejs i fuldt 
firspring lagde jeg dog mærke til, at 
ungkreaturerne havde løbet hegnet 
ned i et hjørne af indhegningen, - 
det var altså ikke rent indbildning.



1918

På stedet er der ikke meget til-
bage andet end udsigten. Hegn og 
antydning af kreaturer er væk, og 
hulvejen op til gården er vokset til. 
Der er vist ikke megen aktivitet på 
den gård længere …….

Da jeg kom op på gården, var 
der heldigvis nogen hjemme. Der 
stod jeg så i døren bleg som et lig 
og spurgte, om jeg måtte komme 
indenfor, mens det tordnede. Jeg 
blev modtaget med åbne arme og 
trøst af konen. Manden var kom-
met ind lidt tidligere, og de havde 
netop talt om, at det vist var tæt på 
det seneste lyn. 
Jeg fortalte om kvierne og hegnet, 
men manden mente nok, at det 
kunne vente, indtil uvejret var dre-
vet over. I mellemtiden var konen 
endda så rar at byde på sodavand 
og kage. 

Efter tordenvejret var der for alvor 
gang i de utallige, gode bækørreder, 
som åen dengang rummede…….

Efterhånden blev min bambus-
stang en hemsko, for jeg ville også 
gerne fiske med blink eller spinner. 
Den var alt for stiv til det og derfor 
aldeles umulig i den henseende. 
Mine lommepenge var ikke enor-
me, men Voss Hansen i Vesterga-
de, som på dette tidspunkt var det 
bedste bud på godt grej i Viborg, 
havde pludselig udstillet en brugt 
stålrørs-fluestang i sit vindue. Det 
var en ca. 11 fods tohåndsstang.

Den var indenfor ”de økonomiske 
muligheder”, - ikke at jeg ville be-

gynde fluefiskeri, men jeg købte 
den, nappede de yderste 15-20 cm. 
af, og satte et topøje, som passede, 
på, - og jeg havde en god kraftig 
orme- og spinnestang, der kunne 
kastes med i en helt anden ud-
strækning end bambusstangen.

Kort tid efter oprandt året 1956, 
hvor Fiskbæk Å blev massakreret. 
Mit fiskevand blev indskrænket til 
Jordbro og Karup Å.

Fastspolehjulet blev pr. hukom-
melse introduceret herhjemme i 
omkring dette tidspunkt. Dette var 
et afgørende fremskridt.  Igen var 
der ”bud” efter mine budpenge. 
Hovedvåbenet i Jordbro blev nu en 
6 fods massiv glasfiberstang med et 
fastspolehjul fremstillet, så vidt jeg 
husker af Bjerringbro fabrikken.

Stangen var let og elastisk, og spin-
nere røg fra at veje 15 gram og op, 
til at veje nogle få gram. Lækre let-
te sager, som virkelig fangede godt 
(og jo stadig gør).  Fiskeri opstrøms 
var ikke længere et problem, men 
jeg mistede noget oftere fisk, som 
havde hugget på den måde end den 
vanlige inspinning mod strømmen. 
Derfor blev det ikke rigtigt et ”hit” 
for mig.

Tro det eller lad være. Mit lystfi-
skeri var også med til at bryde isen 
i skolen i en vis udstrækning. Det 
eneste fag jeg egentlig kæmpede 
med var dansk, og specielt skriftlig 
dansk. Året har været 1954, og jeg 
var i 7. skoleår, dengang 2. mel-
lem. Mine lærere i faget havde ind-
til dette tidspunkt mildest talt ikke 
været særligt inspirerende. 

Vi havde nu fået en ny ung lærer 
(ikke Børge Jensen, - han var jo til 
de ”hårde” fag, regning matematik 
og geometri). Denne nye lærer var 
knap så blodfattig som de tidligere, 
og engang skulle vi skrive en stil 
med titlen ”En spændende ople-
velse”. 

Jeg syntes ærligt talt ikke, at der 
skete noget spændende i Viborg 
dengang, i hvert fald ikke så spæn-
dende, at det var værd at skrive om. 
Men så fik jeg min første lyse ide 
til dansk stil. Jeg fik godkendelse 
på, at en lystfiskerhistorie sagtens 
kunne godkendes som emne. Ale-
ne det, at jeg spurgte, viste, at mit 
forhold til begreber var ”underud-
viklet”.

Efter dette var valget let. Jeg havde, 
på en af mine raids på cykel ad Ski-
vevej til Jordbro, været så heldig at 
plante min lille 5 grams spinner i 
et hul, hvor der stod en bidelysten 
havørred. Den tog spinderen i et 
ryk, og efterfølgende kom den på 
land og i posen. Cykelturen hjem 
var kort.
Historien blev serveret med ærlig 
iver og entusiasme, og blev beløn-
net, således at det blev den første 
gode præstation i faget. Mit fi-
skeri var således også den spæde 
begyndelse til, at ”skyklapperne” 
begyndte at falde fra øjnene, - jeg 
var begyndt at se mere varieret 
på dansk som fag og redskab, og 
følgelig også på verden i en større 
almindelighed.

Stang og hjul havde jeg i øvrigt 
frem til 1985, hvor jeg desværre 
solgte det. Begge dele var fortsat i 
god stand.

1955-1965
Sommeren 1955 var skelsætten-
de for mig. Detaljerne kan ses i 
KROGEN fra marts 2004,  ”Side 
9 fluen”.

Et uddrag som opsummerer, hvad 
der skete:

En sommeraften ved Jordbo oven-
for Dalgas bro. Børge Jensen (min 
talknuserlærer) kommer op langs 
åen, hvor jeg går og “dypper orm”. 
Han foreslår, at vi følges længere 
opad, så vi kan fiske sammen ned-
ad, “du med orm og jeg med flue”, 
som han bemærker. Som sagt, så 
gjort. (Hvem turde i øvrigt på det 
tidspunkt sige sin lærer imod).

Jeg må have givet indtryk af at 
vide, hvordan man skulle bevæge 
sig langs åen, således at ørreden 
ikke blev skræmt, så jeg skulle 
gå først. Jeg havde nogle småbid. 
Pludselig råbte Børge, - prøv at 
komme herhen. Han havde fået 
fisk på, - vel ca. 2,5 kg og gik og 
hyggede sig med den. Da den var 
moden, lod han mig tage nettet op 
af rygsækken og gøre det klart, så 
han kunne nette fisken. Hændelsen 
fik afgørende indflydelse på mit 
fiskeri.

Efter landingen, sad vi og beun-
drede fisken, og Børge sagde: “Jeg 

kan se, at du havde bid i svinget 
oppe ved træet. Jeg fangede en lille 
bækørred med lidt orm i munden”. 
Jeg nikkede, og heldigvis fortsatte 
han: “Kunne du ikke tænke dig at 
lære at fiske med flue?”. Igen, - 
hvem tør sige autoriteterne imod. 

Summa summarum, - en aften med 
privatundervisning ved hans flue-
stik derhjemme hos ham medførte 
4 ting:

Jeg fik lært grundelementerne i 
fluebindingens kunst.(Øvelse kom-
mer kun ved hårdt arbejde).

Jeg fik en liste med et “begynder-
sæt” af bindematerialer. (Jeg har 
endnu enkelte ting fra Jensen Fly 
Feathers, som var eneste forhand-
ler dengang).
 
En liste med beskrivelse af klinge 
og dele til en fluestang, som jeg 
så selv skulle bygge. (Stedet hvor 
dette kunne købes var Jagt- og Fi-
skerimagasinet også i København). 
Det er den, som er afbilledet om-
stående.

Og endelig, -næste forår, invitation 
til en fisketur med ham til Karup Å 
bag på hans motorcykel for at få 
demonstreret kasteteknikken.

I dag ville man kalde dette en ”fuld-
pakke løsning”. Det var tilstrække-
ligt til at komme i gang. Som sagt, 
var det for mig af afgørende betyd-
ning, men som det skarn jeg er, tror 
jeg egentlig, at han nød det lige så 
meget, som jeg.

Stangen var en 9 fods klasse 6-7 
splitcane, og jeg har den endnu. 
Jeg bruger den sjældent længere, 
men det hænder dog, at den stadig 
bliver luftet.

Hjulet var et Hardy som det viste. 
Dette blev stjålet i 
2002 sammen med resten af mit 
fluegrej, - heldigvis undtagen mine 
3 splicane stænger. Ellers alt, og 
værst min fluekasse med ca. 800 
fluer, hvori godt 45 års erfaring var 
nedfældet.
Jeg har aldrig følt mig SÅ nøgen, 
som da den var  væk.

Nå, dette er fremtid. Børge havde 
regnet med, at jeg skulle bruge vin-
teren til at lave sagerne, men jeg 
kunne ikke vente. Hen i oktober 
var stangen færdig, og den skulle 
prøves.

Det skete ved Jordbro nedstrøms 
Dalgas bro. Det blæste lidt, og  til 
sidst var jeg ved at knække stangen 
i frustration og smide det hele væk. 
Det kunne simpelt hen ikke være 
rigtigt, at det var SÅ svært.

I forsommeren det følgende år kom 
så introduktionsturen med Børge. 
Det hjalp gevaldigt, men det va-
rede adskillige år, før min orme-
/spinnestang ikke var fast udstyr 
med på fisketuren. Vi skal helt hen 
til omkring 1970.

 Dette være sagt som trøst til dem, 
som begynder på fluefiskeriets 
”velsignelser”. Sagen er jo, at når 
man mestrer et eller andet, så er det 
let. Men visse ting er det vanskeligt 
at komme til at mestre.

Hvorom alting var, så blev flue-
stangen en fast følgesvend på alle 
mine fisketure. Den fik som regel 
sin chance, men mine havørred 
blev fortsat fanget på andet grej. 
Jeg tror endda, at den første hav-
ørred, som jeg fangede på min nye 
fine fluestang, blev fanget på orm.

En gang, det var den sidste dag 
i oktober, hvor jeg var sammen 
med onkel Knud ved Jordbro. Vi 
havde fisket hele dagen. jeg med 
flue, uden at der var sket noget ved 
det. Da mørkningen nærmede sig, 
sagde jeg, - nu er det nok. På med 
en orm. Jeg ”orkede” ikke, - den 
kort tid, hvor vi endnu kunne se ta-
get i betragtning, - at pakke ind og 
pakke ud, så løsningen blev, at jeg 
satte krog, bly og orm på fluefor-
fanget og ormede med den stang.

Det var i et af svingene lidt oven-
for Frederiks Høl. Nogle forsigtige 
nap. Efter flere forsøg og forsig-

tige nap, blev jeg enig med mig 
selv om, at den undermåler skulle 
frem i lyset. Det viste sig at være 
en noget farvet og bidsk havørred 
han på 2,5 kg. Stang og hjul viste, 
at de godt kunne anvendes til at 
fange havørred på.

Alle havørredtilbud, jeg havde i 
hvert fald de første 2 - 3 år, gik op 
i røg. At fange havørred på flue er 
vanskeligt at lære. For det første 
skal man lokke fisken til at inte-
ressere sig for fluen. Dernæst skal 
man være kold som is i februar for 
at kroge den. Og endelig skal man 
lære at bruge grejet, og her specielt 
det manuelle fluehjul til at udtrætte 
fisken, således at man til sidst har 
en chance for at nette den. 

Disse emner vil blive taget op se-
nere med flere detaljer, - her til at 
begynde med, drejede det sig for 
mig først og fremmest om under 
forskellige vejrforhold at få fluen 
til at lande i vandet, om ikke at 
have ”nervøst” håndled, og om 
ikke at savne fastspolehjulets auto-
matik under fighten.

At beherske kasteteknikken er 
et spørgsmål om at kende en for-
holdsvis simpel grundteknik plus 
det væsentligste, at opnå en god 
portion øvelse under meget for-
skellige vejrforhold. Dette kommer 
kun med øvelse og erfaring.

”Nervøst håndled” er situationen, 
hvor man ser fisken komme op 
mod fluen, men ikke holder stan-
gen i ro, indtil fisken har taget fluen 
og har vendt for at gå tilbage til sin 
standplads. Dette er en evig psyko-
logisk tilbagevendende fejl, som 
selv for den garvede især opstår 
først på en sæson.
Hvis man er golfspiller, kan man 
sammenligne det med at løfte ho-
vedet fra bolden, før man har ramt 
den, - resultatet der er lige så øde-
læggende.

Det tredje punkt, - fluehjulets di-
rekte kontakt med fisken, er også 
et spørgsmål, som løses af erfarin-
gen.

Som alle andre: Jeg begik alle 
fejlene, og jeg begik dem mange 
gange. Jeg fangede en del bækør-
reder. De tager fluen for at finde ud 
af, om det er et fødeemne, derfor 
skal man i modsætning til med 
havørreden, være hurtig med til-
slaget. Den første havørred har helt 
sikkert været lille, fordi jeg i dag 
end ikke kan huske den, og den har 
uden tvivl uforvarende taget fluen 
en gang, hvor den har hængt slapt 
og livløst ned i vandet.

Af fisk, som jeg umiddelbart hu-
sker ikke at have fanget på fluen 
i den periode, er en fra svinget før 
Rismøllers høl, anslået 3 kg., en fra 
et af svingene nedenfor Dalgas bro 
af samme størrelse, og så sandelig 
også en endnu større fra Fiskbæk 
Å. 

På en af mine nostalgiture derud 
fiskede jeg stykket ovenfor beton-
broen ved Vesbæk. I ”gamle dage” 
var det lige stykke ned til denne bro 
altid sikkert for mindst en god bæk-
ørred. Jeg fiskede fra nordsiden af 
åen, og lige før broen på modsatte 
side i den svage krumning var det 
eneste ordentlige skjulested for en 
fisk, som jeg havde observeret hele 
vejen ned.(Se side 11).

Der kom væltende en fisk på 3-4 
kg. ud fra skjulet, men igen havde 
jeg ”nervøst” håndled.
Jeg fangede dog fortsat havørred, 
men på den gammelkendte  facon 
og ditto grej.

Min næste fluestang blev købt hos 
Voss Hansen. Den var på udsalg, 
og det var et virkelig godt tilbud. 
Det var en Hardy ”Firecrest” 9 fods 
klasse 6 splitcane, altså en lidt let-
tere stang, end den jeg havde. Også 
den har tjent mig godt og er stadig 
i anvendelig form. 
Der først i 1960’erne burde jeg 
egentlig have købt en ca. 12 fods 
tohåndsstang til fiskeri i Karup Å 
i stedet, men det tillod de økono-
miske forpligtelser på tidspunktet 
ikke. En ordentlig splicane stang 
var for dyr, den kostede vel ½ gen-
nemsnitlig månedsløn. Jeg havde 
fortsat mit gamle Bjerringbro-hjul, 

som godt kunne have været an-
vendt, men projektet måtte vente.

1965 - 1989
Mit fiskeri fra midten af 1960’erne 
til sidst i 1980’erne har på flere 
måder været i en lidt besynderlig 
mellemperiode, hvor der har været 
langt imellem de fangstmæssige 
succes historier.

For det første havde jeg travlt er-
hvervsmæssigt, herunder bl. a. et 
udlandsophold i 8 år. Dette betød 
alt i alt en kraftig reduktion af ak-
tiviteten.

For det andet var det den periode, 
hvor min familie blev stiftet og ud-
viklede sig, hvilket også havde en 
dæmpende virkning.

For det tredje bidrog udviklingen 
i samfundet med blokeringen af 
Limfjorden ved Virksund samt en 
stedse forøget forurening af natu-
ren i almindelighed også til nedpri-
oritering. Dette betød, at når ende-
lig man kom af sted til åen, blev det 
som regel en fangstmæssig negativ 
oplevelse, - som så igen påvirkede 
interessen. Altså en negativ spiral. 

Til gengæld grundlagde den øko-
nomiske udvikling i perioden den 
mobilitet, som vi i dag betragter 
som en helt selvfølgelig ting, men 
som ikke eksisterede i ”de gode 
gamle dage”.

Jeg kan kun beundre VSFs besty-
relser i denne perioden. Man kæm-
pede stædigt og uophørligt for at 
ophjælpe havørredbestanden i Si-
mested Å, for at begrænse garnfi-
skeriet i fjorden og sidst i perioden 
for at få miljøvenlig grødeskæring 
indført. Set i bakspejlet kunne det 
uden denne vedholdende indsats 
godt have været gået havørreden, 
som det allerede var gået med lak-
sen i Gudenåen, - pist borte.

Mit fiskeri gennem en sæson æn-
drede sig til modellen: Et enkelt 
besøg ved Fiskbæk, Jordbro og 



20

      Karup å
Konkurrencen

-fra udspring til udløb
d. 15-16-17 August 2008

www.karupaa.dkwww.grejbiksen.dk

Du sparer 199,- kr
Deltagerbeviset og den lækre microfiber skjorte 

fra Scierra koster tilsammen kun 325,- kr.
Tilbuddet gælder kun frem til 1. april.

Prisen for at deltage i konkurrencen uden
deltagertilbud er 125,- kr. og efter d. 1. juli 175,- kr.

Scierra Airdry Pro shirt
Ny lækker Scierra skjorte i det behagelige microfiber 
materiale. Skjorten har to rummelige brystlommer, 
der på samme tid er anvendelige og elegante, samt 
udluftningsmuligheder i ryg og under ærmer. 
Skjorten leveres i farven Khaki, og fås i størrelserne 
M, L, XL og XXL.
Vejl. pris 399,- kr.

Tilmeld dig inden d. 1. april så kan 
du sikre dig årets deltagertilbud

For 8. gang inviterer Karup Å Sammenslutningen 
til den store traditionsrige havørredkonkurrence.
Kun denne ene gang om året er der mulighed 
for at fiske på ikke mindre end 70 km af Karup Å, 
en af Europas allerbedste havørredåer.

Præmier og gevinster for næsten 75.000,- kr. 
Førstepræmien alene udgør en 
værdi af 15.000,- kr.

Simested å for at opleve gensynets 
glæde. Interessen blev fokuseret 
på Karup Å, som ikke var blevet 
spærret rent fysisk. (men nok af 
fritidsfiskeres net).

Fangstmulighederne blev ringere 
og ringere igennem perioden.

Mit grej? Min 6 fods massive glas-
stang var for kort til Karup Å, og 
min afkortede stålrørsstang var 
knækket. I stedet blev anskaffet en 
9 fods stang af glasfiberrør, et ma-
teriale som et stykke hen ad vejen 
lignede kulfiber. Denne stang blev 
i begyndelsen af perioden anvendt 
til orme- og spinnefiskeri.

Teknikken var den samme i Karup 
Å, - med orm at afsøge kanter, grø-
debuske og høller, og med spinner, 
tværs over enten opad eller nedad.

Fiskestederne var ved Fårbæk, Hø-
gild samt stykket, som VSF havde 
og har sammen med Ikast (Ege-
lund). 

Jeg husker bl.a. en dag i forsom-
meren omkring 1970, hvor turen 
var gået til Høgild. Ved de første 
store sving lige ovenfor Høgild 
Bro gik der to og fiskede. Jeg gik 
opstrøms med spinner og hørte til, 
hvordan det gik med fiskeriet, da 
jeg nåede op til dem. Det var en 
eftermiddag med drivende skyer, 
og de havde trods deres anstrengel-
ser ikke mærket eller set noget. Jeg 
fortsatte mit fiskeri op til begyn-
delsen af Carlos eng, riggede om 
til orm, og begyndte nedad.

Sidst i det store sving lige ovenfor 
det senere så berømte ”tyretræ”, 
fik jeg et kraftigt hug på ormen. 
Fisken startede et udløb, fik tilslag 
og var kroget. Efter en forholdsvis 
kort og heftig fight blev den landet 
ved det flade vand efter svinget, 
aflivet og båret hen til træet. Her 
sad jeg en stund og nød synet af en 
3-4 kgs. nysteget, sølvblank havør-
red. Dette var toppen. De utroligt 
skønne omgivelser ved Carlos eng, 
en skøn sommerdag med drivende 
hvide skyer og let vind og en flot 
havørred på land.

Da jeg kom ned til de nederste 
sving, gik mine to medfiskere sta-
dig og fiskede de samme høller. 
Denne gang var det deres tur til at 
spørge til fiskeriet. Netop som den 
første, som jeg mødte, gjorde det, 

kunne han se, at der stak en hale op 
af rygsækken. Fisken blev taget op, 
den anden kom til, og de spurgte, 
har du fanget den her??? 

Jeg vidste, hvem de var, men havde 
ikke set dem ved åen før, og har 
heller ikke set dem siden….- ?

Til mit fluefiskeri havde jeg mit 
lette grej, - 2 enhåndsstænger. 
Min teknik havde efterhånden ud-
viklet sig, så jeg kunne styre line 
og flue nogenlunde. Fra midten af 
1960’erne begyndte jeg at fange 
havørred hovedsagelig på flue.

Ved Karup Å skal det ikke blæse 
meget, før man er ladt i stikken 
med dette udstyr. Så da jeg i 1971 
var i en situation, hvor jeg fik mu-
lighed for at ønske mig noget spe-
cielt, var jeg ikke et sekund i tvivl. 
Jeg ønskede mig en tohånds spli-
cane fluestang.

Ønsket var indenfor muligheder-
nes ramme og blev honoreret med 
en 12,5 fods Falcon klasse 9.
En stang med masser af rygrad, 
som man kunne fiske med selv i ret 
kraftigt blæsevejr. Mit gamle Bjer-
ringbrohjul kom igen til ære og 
værdighed. Det blev forsynet med 
en passende let synkende flueline, 
og jeg var flyvende.

Jeg havde kun haft denne stang 
få måneder. Det var eftersommer, 
og jeg var på fisketur ved Fårbæk 
stykket. Vejret var perfekt til flue-
fiskeri, stille, overskyet og med 
regntung luft. Pludselig så jeg no-
get, som jeg dengang ikke for al-
vor havde set før. Ved egen bred 
5-6 meter nedenfor fluen, rejste der 
sig en megabølge. Bølgen gik op-
strøms direkte mod fluen. Jeg tabte 
underkæben, - blev fuldstændig 
paralyseret. 

Nogle sekunder efter følte jeg, at 
jeg var ved at stå på næsen ned i 
åen. Pludselig indså jeg, at jeg for 
første gang havde oplevet det, som 
”de gamle” kaldte ”at rejse en hav-
ørred” til fluen. Jeg havde dog ikke 
tid til at filosofere. Da fisken havde 
taget fluen, havde den vendt, uden 
at der var nogen særlig hvirvel, og 
da det tunge træk kom, rejste jeg 
automatisk stangen, og fisken var 
kroget.

Den gik op i overfladen og lavede 
ottetaller. Jeg stod med et par me-

ter line i venstre hånd, som jeg be-
gyndte at fire ud. Det fik fisken til 
at falde tilbage ned i vandet, men 
så startede den opstrøms imod mig. 
Jeg gik hurtigt baglæns og forsøgte 
at slippe af med resten af linen i 
venstre hånd, så jeg kunne få kon-
takt mellem hjul og fisk……..

Lige før det lykkedes, gik fisken på 
tværs over 2/3 af åens bredde og 
sprang i et drej nedstrøms, samti-
dig med at jeg lod det sidste af li-
nen løbe ud. Det sagde ”smæk”, og 
fisken var borte.

Der stod jeg så og havde endnu en 
gang mistet én af Karup Ås kæm-
per! Jeg så siden af den, da den 
vendte. Kroppen var ca. 20 cm. høj 
og længden vel knap 1 meter.

Fisken var dog så venlig at afslutte 
min indledende uddannelse som 
fluefisker, - tak for det.

Grunden til at jeg tabte den på det 
tidspunkt, jeg gjorde, var dels en 
vindknude, dels at jeg igen ikke  
indrettede mig efter fisken. 

Vindknuden først, - forfanget var 
ikke med et rent brud, som det ville 
være, hvis det var sket et sted uden 
knude. Desuden manglede noget 
af længden. Dette er historien om, 
hvorfor jeg er allergisk overfor 
vindknuder. 

Når jeg fisker, får denne oplevelse 
fra1971 mig til ofte at undersøge, 
om der er kommet vindknuder på 
monofil forfanget.

Jeg indrettede mig dog heller ikke 
efter fisken, fordi jeg valgte det 
mest håbløse tidspunkt at fire det 
sidste af linen i hånden ud. Fisken 
havde ændret adfærd og var på vej 
væk fra mig. Hvis den var gået 
opstrøms, ville den have fået slap 
line. Nu gik den nedstrøms endda 
i et spring over vandet. Der var di-
rekte træk i linen uden belastning 
fra vand, stang eller min side. Li-
nen fór ud af stangringene uden 
modstand, lige til der ikke var mere 
løs line. Nået dertil skulle stang og 
hjul til at aktiveres, og belastnin-
gen herved blev så stor, at forfan-
get sprang med et lille smæld.

Når man har fisk på, og især store, 
skal man altid have føling med 
den. Stangen skal være belastet no-
genlunde vinkelret på fisken.

Bortset fra disse to væsentlige fejl, 
var indledningen udført perfekt. 
Fisken var blevet lokket op til flu-
en ved små nyk med linen, således 
at den kom med appel i en bølge 
målrettet mod fluen for at tage den. 
Da det skete tabte jeg underkæben, 
men det vigtige var, at jeg stod 
stille som en statue uden at bevæge 
noget som helst.

Oplevelsen var fantastisk, - og fan-
tastisk nedslående. Da jeg fiskede 
videre, skete det uden gnist. Jeg 
kunne ikke rigtig koncentrere mig. 
Billederne, som jeg havde på net-
hinden, vendte igen og igen tilba-
ge. Jeg tror, at jeg tog tidligt hjem, 
og om natten drømte jeg, hvordan 
det kunne være gået!

Jeg havde hørt, at det var vanske-
ligt at få store fisk til at tage fluen. 
Min onkel havde fortalt, at han ved 
Karup Å tidligere, da transporten 
var med tog/cykel, af og til i som-
merperioden havde taget en aften/
morgentur, hvor han havde sovet et 
par timer i en høstak i engen midt 
på natten. Ofte havde han rejst en 
stor fisk til fluen om aftenen, for 
så at fange den om morgenen på 
spinner.

Min oplevelse overbeviste mig om, 
at dette ikke behøvede at være til-
fældet. Men man skulle fiske aktivt 
ved at gøre fluen levende. Med an-
dre ord, den skal bevæge sig frem 
og tilbage i vandet samtidig med at 
den krydser over åen, og ved egen 
bred må man gerne hale hurtigt ind 
et par tag før næste kast. En spinner 
står jo heller ikke stille. Og endelig 
skal man som sagt være kold som 
is i februar, når havørreden kom-
mer for at tage fluen!

 
    Mine lyse 
øjeblikke

  - fortsætter i 
  næste nummer af Krogen
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Klemt inde mellem høje fjelde og 
øde vildmarkssletter ligger et af de 
smukkeste steder i det svenske. 

Ljungdalen i Jämtland, hvor elven 
Ljungan kommer fra grænsen til 
Norge og slynger sig østover gen-
nem et utroligt varieret landskab, 
for så på et tidspunkt at munde ud 
i Storsjöen.
En mellemstor sø, opstået ved en 
opdæmning, hvorfra Sölvbacke-
strömmen så starter.

Så går du rundt med tanker om, en 
fisketur til det svenske til sommer, 
finder du her et eldorado for en 
lystfisker, hvad enten man bruger 
flue- eller spinnestang, og uagtet 
at området har en god rigelig 
bestand af alle fiskearter træffer 
man alligevel forbavsende få 
fiskere.
Personligt har jeg gået og fisket 
langs strømmen i fire dage i træk, 
uden at møde et eneste menneske, 
udover min gamle fiskemakker.

Årsagen til det kan være, at der 
indtil for nylig kun har været 
en vej ind i området og kun den 
samme ud igen.

Så er man ude efter et sted, hvor 
man kan tilbringe nogle spændende 
fiskedage, kan jeg absolut anbefale 
at lægge ruten omkring Storsjöens 
fvof. (Fiskevårdsområde), dog skal 
man altså lige indstille sig på en 
køretur, hvor vejene ikke altid er 
asfalterede overalt.

Man kan komme til området enten 
fra Berg eller ad Särnavejen, men 
uanset hvor man kommer fra skal 
man turen over Flattruget - en 
højslette over trægrænsen - inden 
man kommer til Ljungdalen til 
byen af samme navn. 
Herfra drejes østpå til man kom-
mer til Storsjöen og Storsjöens 
Fiskecamp, som ligger ved selve 
bredden.
Fiskecampen er en lille perle som 
drives af værtsparret Britt og Bosse. 

De har været her gennem mange 
år og har derfor et indgående 
kendskab til alle elve og søer i 
området. 
Desuden er Bosse altid parat 
med råd og vejledning, således 
man har mulighed for nogle gode 
fiskedage. Ligeledes kan han 
formidle guidning, såfremt man 
ønsker dette.

Selve Storsjöen er berømt for sin 
fine bestand af storørred, som 
omkring midsommer så småt be-
gynder at trække over i vestenden 
af søen og videre op i elven. 
De fiskes både med spin, flue og 
man kan drive trolling. 

Fisketuren går til 
Storsjö og 

Sölvbackeströmmen

Både kan lejes på Campen ligesom 
de forskellige fiskekort kan købes 
her.

Udover selve Storsjöen er der et 
utal af elve og søer i området, men 
personligt har jeg altid foretrukket 
at tage turen rundt om søen til 
dæmningen, hvorfra Sölvbacke-
strömmen (Bjørnhån) begynder 
og fortsætter de næste godt 8 km, 
med en blanding af flade fosser og 
mere rolige partier.

Sommeren 2007 var jeg et par 
dage ved strømmen med min 
kone, hvilket var en oplevelse på 
flere måder. 

Normalt fanger vi en hel del ørred 
og stalling, men det er sympto-
matisk, at der altid er store fisk 
imellem. 
Jeg har altid fanget stalling om-
kring kiloet og ørred over kiloet, 
de foregående år, og anderledes 
var det ikke denne gang.

Ca midtvejs er der en holdeplads 
- Kringeldan - som altid fisker 
godt. 
Opofrende, som jeg er, overlod 
jeg pladsen til min kone, hvilket 

omgående resulterede i en stalling 
på knap et kilo. Det kunne høres 
over hele skoven. 

Selv gik jeg længere ned ad 
strømmen og fangede umiddelbart 
efter en dejlig ørred på lige godt 
et kilo. 
Alt sammen indenfor 20 minutter. 
Så fisk er der nok af.

Noget som jeg synes er lækkert 
ved at fiske i Sölvbackeströmmen 
er, at den veksler meget. 

Peter Hald



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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

Inge Marie Munk
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar
Grønnegade 21, 8800 Viborg. Tlf. 87 25 41 45
Skals ejendomskontor. Tlf. 86 69 51 33

ENESTÅENDE FRISTED (Frijord)
Nær Karup Å findes dette helt enestående areal som frijord. Der kan indhentes byggetilladelse til 
at opføre en fiskehytte på max 30 m2 med tilført el. Frijorden er beliggende nær Karup Å i om-
råde med kun i alt 9 arealer, hvor hytte må opføres. Jorden er tilplantet med nobilis, der sælges 
som pyntegrønt (indtægt herfra i nogle år frem). Endv. findes der en lille sø - så en byggetilladelse 
afventer blot, hvor du vil have placeret hytten. 
Helt ideel til fiskeren, der har Karup Å indenfor rækkevidde. Egen vej fra Hahlvej ned til frijorden, 
der er beliggende i det naturskønne Trandum mose område.

Pris 500.000, grund 9700 m2

Hahlvej, Trandum, 
7800 SkiveEstate Living

E
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I kanten nedenfor fosserne er der 
små bugter og vige, hvor fisken 
står i kanten af strømlæet, hvilket 
giver masser af muligheder.
Mange store sten, hvor ørreden 
står i læet og venter på en nymfe.
På et sted breder strømmen sig ud 
og runder en ø. 
Bag øen er der en stor flade med 
roligt vand, hvor jeg om aftenen 
så overfladen formelig koge af 
fisk, der var oppe efter vårfluer. 
Det ringede overalt. 
Hvem der bare den aften havde 
haft et bombardaflåd med, men der 
var for langt ud med fluestangen. 
Det må huskes til næste år.

www.fiske.jamtland.se
Er en god startside, der også viser andre gode fiskeområder.

www.storsjo.com
Storsjö Fjälturism og Fiskecamp
v/ Britt og Bosse
Tlf. +46 0682 211 22
Mail: storsjo.fiskecamp@telia.com

www.drömfiske.se
Side med de mest berømte fiskesteder I Sverige.

Kortsalgssteder:
ICA Storsjö
OK Benzin Ljungdalen
Storsjö Fiskecamp

Kortpriser Storsjö fiskevårdsområde 2007
1-døgn           60,-
3 døgn          150,-
Ugekort        250,-

Båd/kano – 1 døgn             90,-
Båd+motor – 1 døgn          90,-
Båd+motor – 3 døgn        230,-

Fiskeguide       200,- pr. time
Alle priser i svenske kr.

Campingpriser og leje af hytter på campen for 2008 
kendes ikke i skrivende stund. Det anbefales at maile 
direkte til campen.

www.logdahl.se/Fiskearet_2007
Fin side fra strømmen med billeder

www.outdoors.webshots.com
Side med helikopterbilleder fra strømmen.

FAKTA-oplysninger

På dette sted er der i øvrigt fine 
muligheder for at campere både 
med campingvogn og med telt. 
Der er oven i købet et ”das”.
Ligeledes er der langs hele strøm-
men både på nord og sydsiden 
anlagt gode holdepladser med 
mulighed for overnatning. 
Fra disse er der direkte adgang til 
fiskepladserne, og har man fanget 
en fisk til aftensmaden, er der 
anlagt bålpladser.

Så god fornøjelse. Måske mødes 
vi deroppe til sommer.

Knæk og bræk
Peter Hald

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

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

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

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

Industriparken 5 · 8832 Skals · Tlf. 8669 4298 · Bil 4045 8650
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Jeg skal hermed aflægge min før-
ste beretning som formand for Vi-
borg Sportsfiskerforening. 

Det kan godt gå hen og blive lidt 
af en solskinshistorie, for der er 
meget, der er lykkedes for os i år. 
Naturligvis først og fremmest fis-
keriet.

Efter en helt usædvanlig mild vin-
ter fik vi en - i lystfiskernes øjne 
- pragtfuld sommer med masser af 
regn og blæst. 
Det kan vist ikke blive bedre 
fiskevejr end i sæsonen 2007. 
Resultatet udeblev heller ikke.

Simested å lagde for med årets 
første havørreder, og der blev 
taget mange flotte fisk på 3-6 kilo 
allerede i maj måned, og i resten 
af sæsonen gik det vist ”jævnt 
godt” - på jysk.
 
I Skals å ventede vi lidt længere 
på fiskene, men fra grundlovsdag 
var de der, og så var der mange 
hen over hele sommeren. 
Den største fisk fra vore vande i 
2007 var en basse på 9,4 kg fra 
Skals å. 
Vedrørende Skals å har jeg i øvrigt 
en glædelig meddelelse.
Det er lykkedes at få fiskeretten 
fra Løvelbro og op til udløbet 
af Skravad bæk. Med nogle små 
huller på nordsiden, men helt sam-
menhængende på sydsiden.

Når vi nærmer os sæsonen, skal 
vi nok give nærmere besked på 
hjemmesiden og i Krogen.
Jordbro å har haft en meget stille 
sæson. På grund af den megen regn 
var det i lange perioder praktisk 
taget umuligt at fiske ved åen, 
og de der kæmpede sig derned, 
har ikke rapporteret om de store 
resultater. Men da der i november 
blev elfisket, viste det sig igen, at 
der er masser af fisk i åen.

Fiskbæk å har kun givet nogle få 
havørreder, men der er ikke fisket 
ret meget, og så bliver resultatet 
derefter. 
Vi kan dog også i år se, at der er 
fuld aktivitet på gydebankerne 
ved Nybro, så fiskene er der.
 
Karup å har haft en fin sæson med 
mange store fisk allerede fra maj 
måned. 
Men som det er tilfældet med 
Fiskbæk, så er vore medlemmer 
ikke særlig aktive ved Karup 
å, hvor det sikkert også er van-
skeligere at lokke ørrederne, end 
det er ved de mindre åer. 
Men de ihærdige har fået fine 
fisk, og så er man jo altid sikret 
en pragtfuld naturoplevelse ved 
Karup å.
 
Vorgod å er nok haft lidt flere 
besøg end tidligere, og det med god 
grund. Årets største laks i Skjern-
å systemet blev taget i Vorgod å, 
kort opstrøms vore stykker, og 

da et af vore medlemmer var på 
laksetur i sommer, fik han 2 gode 
havørreder - ved hans første besøg 
ved åen.

Alt i alt vil 2007 gå over i historien 
som et af de store havørredår. 
Men havørreder er ikke alt. Der er 
i år fanget temmelig mange bæk-
ørreder i Simested å, og der er 
fanget steelheads i både Simested 
og Skals å. 
Foreningens tilbud om en båd 
på Hald sø har til gengæld været 
en fiasko. Vi prøver en ny model 
næste år, og det ser ud til at gå 
noget bedre. Vi har på nuværende 
tidspunkt 25, der har tilmeldt sig 
bådordningen. 

Som nogle har oplevet, er vi ikke 
alene om fiskeriet. 
Der har været sæler i Karup å, og 
de blev berømt efter en udsen-
delse i TV-midt, hvor de blev truet 
på livet. 
Vi har i år også haft sæler i Skals 
å, hvor en sæl i længere tid holdt 
til ved Ålborgvej og i Fiskbæk å, 
hvor en lille sæl nåede helt op i 
bagkanalen ved Ravnstrup dam-
brug.
Det er bestyrelsens holdning, at 
det er naturligt, at vi ikke er alene 
om fiskeriet. Der skal også være 
plads til sæler, oddere, fiskehejrer, 
isfugle, fiskeørne o.s.v.. 
Så længe problemet ikke er større, 
end det er nu, skal vi glæde os over 
naturens mangfoldighed, og over 
de overraskelser vi kan komme 
ud for ved åen, når en mægtig 
bølge siger ”pusttttt”, netop som 
vi har lagt fluen perfekt ud foran 
bølgen.

De virkelige trusler mod fiskeriet 
kommer fra forureninger og fra 
garnfiskeri. 

I år har Skals å været særlig udsat. 
Allerede i februar blev der kørt 
gylle ud på frosne marker, der 
skrånede ned mod åen. 
Heldigvis blev det ikke regnvejr 
de første mange dage, og så skete 
der ikke noget i denne omgang. 
Hen på foråret blev Fårbæk for-
urenet med noget i retning af 1 
million liter gylle. 
Skaden var stor på bækken, men 
gyllen blev tilsyneladende for-
tyndet så meget, at der ikke var 
synlige skader i Skals å, men 1 
million liter gylle giver et næ-
ringstilskud, som under alle om-
stændigheder er skidt - både for 
åen og for Hjarbæk fjord.

Sidst på sommeren blev Kåtbæk 
ved Purhus forurenet, og fiskene 
døde på en strækning af ca 2 km.
Politiet fandt aldrig synderen, men 
den lokale lystfiskerforening har i 
et åbent brev beskyldt Randers 
kommune og politiet for ikke at 
have håndteret sagen særlig godt. 

Først på året holdt vi et møde 
med Fritidsfiskerforeningen for 
Virksund & Omegn, hvor vi 
diskuterede en indsats mod det 
ulovlige garnfiskeri, som også de 
organiserede garnfiskere er in-
teresseret i at få stoppet. 
Det er vist næsten første gang, 
garnfiskere og stangfiskere har kun-
net tale sammen, men det gik fint. 

Viborg Sportsfiskerforening har 
sammen med Ålestrup Lystfisker-
forening hele sæsonen igennem 
patruljeret ved Hjarbæk Fjord, på 
udkig efter ulovlige garn. 
Det har fungeret på den måde, at 
der hver uge var udpeget et hold 
på 2 personer, som hver tog på 
mindst 2 patruljer ved fjorden i 
”deres” uge. 

Vi gentager aktionen hen over året 
i 2008, og har brug for frivillige 
deltagere. 
Vi fik først på året fat i den samme 
tyvfisker, som hærgede fjorden i 
2006, men i resten af sæsonen er 
det vores indtryk, at der ikke har 
været mange overtrædelser af reg-
lerne. 
Men selv indenfor reglerne, kan 
der fanges mange fisk i garn, alt 
for mange - så vi vil arbejde på 
at få begrænset garnfiskeriet i 
Hjarbæk Fjord.

Myndighederne skal i gang med 
at udarbejde nye målsætninger 
for vore naturområder, herunder 
vandløbene. 
På EU-sprog handler det om 
Vandrammedirektivet og udarbej-
delse af vandplaner. 
Til det brug har vi afleveret et 
værk på 16 sider med forslag til 
forbedringer af naturforholdene 
30 steder i vores vandløb. 
Det drejer sig om alt fra udlægning 
af gydegrus i små bække til 
fjernelse af Virksunddæmningen. 
Desuden har vi bl.a. påpeget, 
hvor der er behov for fjernelse af 
spærringer, begrænsning af sand-
vandring og forbedring af grøde-
slåning.
For at øge myndighedernes for-
ståelse for vandløbsvedligeholdel-
se har vi i august haft Viborg 
Kommunes Grønne Råd, forstær-
ket med hele miljøudvalget, med 
på udflugt til bl.a. Jordbro å og 
Fiskbæk å. 
Det er mit indtryk, at ”byrødderne” 
efter denne tur godt kunne se, at 
der er forskel på at slå kommunale 
græsplæner og at skære grøde på 
en hensigtsmæssig måde. 

Vi har søsat et alsidigt aktivitets-
program med mange forskellige 
tiltag. 
Traditionelle ting som grejauk-
tion, introduktionsaften for nye 
medlemmer, ”kend din å” arran-
gementer ude ved åerne og utra-
ditionelle aktiviteter som”fangst” 
af østers med efterfølgende tilbe-
redning og spisning på Møllen, 
havtur med kutter fra Thyborøn, 
aborrefiskeri i Randers havn, kyst-
ture til Djursland m.m..

Ideen med disse aktiviteter er, at vi 
gerne vil gøre andet, end at sørge 
for, at der er mange havørreder i 
vore vande. Vi ser VSF som en 
social forening, hvor man kan 
møde nye mennesker og måske få 
nye fiskevenner, samtidig med at 
man får øjnene op for andre former 
for fiskeri og naturoplevelser. 

Der er stadig mange aktiviteter, vi 
ikke har afprøvet - det skulle ikke 
undre mig, om vi på et tidspunkt 
tilbyder noget med karper, makrel, 
hornfisk eller noget lignende. 
Vi afprøver simpelthen ideerne.
Dem der er interesse for, bevares, 
de andre droppes, så mød op, hvis 
der er noget, I mener skal leve !

Ud over de mere underholdende 
aktiviteter har vi sammen med en 
håndfuld frivillige medlemmer 
fabrikeret broer til at lægge over 
de mange grøfter ved vores vande, 
vi har udlagt broer ved Skals å og 
vi har gjort hovedrent på Møllen.
Disse tiltag har nu også været 
ganske muntre. Bl.a. sluttede 
udlægningen af broer ved Skals 
å med et godt grillparty hos Per 
Olesen.

                       Viborg den 26. februar 2008

Formandens 
      beretning 2007

Vi har af og til brug for frivillige 
hjælpere, og sender derfor en sed-
del rundt, hvor I kan skrive jer på, 
hvis I vil give en hånd. 
Med et godt fiskeri og et interessant 
aktivitetsprogram håber vi, vi kan 
fastholde og måske udbygge med-
lemstallet i vores forening. 
Fra andre foreninger i omegnen 
ved vi, at det er vanskeligt. 
Der er efterhånden mange kanaler 
på TV, der bruges mange timer 
foran PC’en og der er mange, 
som foretrækker at fiske i put & 
take, hvor - må vi indrømme -
fangstchancen er større end i åen.
 
Trods konkurrencen har vi i 2007 
stort set fastholdt medlemstallet. 
Helt præcis har vi mistet 15  ud af 
cirka 600 medlemmer.
Vi har stadig meget vanskeligt 
ved at tiltrække juniorer, og de få 
juniorer, vi har, kommer ikke til 
arrangementerne. 
Konsekvensen bliver, at vi indtil 
videre stiller juniorarbejdet på 
stand by. Vi har stadig et nedsat 
juniorkontingent, og juniorerne 
kan fint deltage i mange af vore 
almindelige aktiviteter, men deci-
deret juniorarbejde indstiller vi, 
indtil der dukker en ildsjæl op, der 
vil give afdelingen nyt liv. 

Det er lykkedes at redde Krogen, 
som ved mange medlemmers hjæ-
lp og Niels’ fremragende indsats 
stadig er et klubblad i særklasse. 

Hjemmesiden har været kørende 
hele året. Det er måske ikke ver-
dens smarteste hjemmeside, men 
den virker, så brug den flittigt. 
Der er faktisk nyheder på hver 
eneste uge. Med flere nyheder fra 
medlemmerne ville den blive end-
nu bedre.

Økonomien i 2007 har været i 
orden, men det fortæller kasserer-
en meget mere om lidt senere. 

Som nævnt er dette min første 
årsberetning. 
Jeg må indrømme at mit første 
år som formand har været en 
glædelig overraskelse. 
Der er meget arbejde, men langt 
det meste er særdeles interessant, 
og man lærer mange tiltalende 
mennesker at kende. 
Også for bestyrelsesmedlemmerne 
er der meget at se til, og her er 
vi i år blevet ramt af de gode 
konjunkturer i erhvervslivet. 
Tre af vore bestyrelsesmedlemmer 
er i årets løb skiftet fra offentlige 
stillinger til ”det private”, og det 
har betydet, at de har fået mindre 
tid til foreningsarbejdet. 

Bestyrelsen kører foreningen ef-
ter bedste evne, men I må ikke 
forlange mirakler.

Men det er ikke kun bestyrelsen, 
der tager slæbet. 
Vandplejeudvalgets medlemmer 
har som sædvanligt løst store 
opgaver, Egon har stået klar til 
at hjælpe i mange situationer 
og senest har Walther Thomsen 
påtaget sig at administrere med-
lemskartoteket, mens Ove Elgaard 
har påtaget sig at tage sig af båden 
på Hald sø. 
Tak til jer og tak til mange andre, 
der har givet en hånd med. 

Som det fremgår af dagsordenen, 
ønsker Steffen og Peter ikke gen-
valg, men både til dem og til de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer vil 
jeg sige tak for et godt år, hvor vi 
på seriøs og munter vis har klaret 
et stort program.
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Beskyt dine øjne mod
�yvske �uer og mod
lys med de nye
polariserende
Ray-Ban solbriller
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Har du nogen sinde tænkt på 
hvordan du ville reagere, hvis du 
kom ind i en fiskegrejsforretning 
der var så stor at du måtte tage 
flere dage i brug, hvis du skulle se 
det hele ? 

Du har måske allerede læst min 
artikel om mit ophold i Amerika. 
I den forbindelse skrev jeg at 
jeg var inde i nogle meget store 
fiskegrejsbutikker. 
Butikkerne er så kæmpestore at 
man ikke kan fatte det.

Jeg fik desværre ikke lov til at tage 
billeder i den store butik. 

Som når børn 
bliver sluppet løs 
i en slikbutik

Derfor må I nøjes med billedet af 
forretningen set udefra.
Dernæst kom vi ind en der kun var 
halvt så stor. Her fik jeg lov til at 
tage nogle billeder. 

På billederne kan I se, hvor stort 
udvalget er herovre. Jeg fandt 
faktisk kun nogle enkelte mærker 
som jeg kende hjemmefra. 
Såsom Shimano, Sage, Simms og 
G.loomis, og derudover er der et 
fantastisk udvalg. 
Det er utroligt så meget fiskegrej 
man kan få herovere og kvaliteten 
er høj. Der var fiskestænger så 
langt øjet rækkede. Der var et 

udvalg af fiskehjul, som fyldte en 
hel væg. Der var woblere i et antal 
der gjorde at det var en allè man 
gik ned af. 
Der var ca. 50 forskellige slags 
fangsnet. 
Der var ca. 10 forskellige slags 
åndbare waders og sådan kunne 
jeg blive ved. 
Jeg købte et fiskehjul af mærket 
Pflueger som er et mærke der snart 
vil komme til Danmark. 

I samme butik har de selvfølgelig 
også jagtudstyr.
Bare det at man kan hive patroner 
til enten jagtgeværer eller rifler 
ned af hylden og putte det 
ned i kurven fortæller lidt om 
forholdene herover. 
Ja selvom jeg var i den store butik 
i mere end 2½ time føltes det som 
20 minutter. 
Det var som at være 7 igen og få 
lov til at gå amok i en slikbutik.

Hvilken line var det du ønskede ? En fiskestang ja det er på denne allé

En kombineret Jagt & Fiskeriforretning på størrelse 
med Randers Hallen.

Der var 2 mærker jeg havde set før. Alle andre var ukendte. Det fortæller 
vel noget om hvor begrænsede vi er i lille danmark. NYT FRA FISKBÆK Å

Der har været en del gydeaktivitet 
på gydebanken ved Nybro, man 
kan se at der har været gang i den 
hele efteråret og et godt stykke 
ind i det nye år, så der bliver for-
håbentligt en ordentlig portion 
ørred der kan hjælpe bestanden 
opad.

Fiskeriet har så vidt jeg ved 
ikke været det store sus her i 
foråret, men der er dog fanget 
grønlændere. Nu har det jo heller 
ikke været rigtig vinter, så det 
store optræk tror jeg ikke på, men 
jeg har heldigvis før taget fejl.
Den 1. marts var der et par stykker 
der havde vovet sig ud til åen på 
trods af det stormvejr der kom op 
af dagen, om de fangede noget ved 
jeg ikke, men en ting er sikker, de 
fik frisk luft i rigelig mængder.

Hvis man ser manglende broer 
eller andet ved Fiskbæk å, så be-
des man kontakte undertegnede, 
så skal jeg gøre hvad der står i min 
magt for at rette op på det.

Michael Klokkerholm

Michael Højris
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Alle vore åer og deres tilløb 
følges omhyggeligt af Danmarks 
Fiskeriundersøgelser, der hvert 
5-6 år undersøger både fiskebe-
standene og den fysiske tilstand 
både i åernes hovedløb og helt op 
i de allermindste tilløb. 

For Viborg Sportsfiskerforenings 
vande betyder det, at der i vores 
vandløb foretages prøvefiskninger 
ca 200 forskellige steder. 
Resultaterne bruges til at udarbej-
de de udsætningsplaner, der sty-
rer, hvor vi må sætte fisk ud og 
hvor mange, der må sættes ud.
Princippet er, at der kun må sættes 
fisk ud, hvis der ikke er en rimelig 
naturlig bestand. 

De udsætninger, der gives lov 
til fra Danmarks Fiskeriunder-
søgelser, betales fuldt ud af fiske-
tegnsmidlerne, og det er meget 
heldigt, da udsætninger er så 
kostbare, at foreningen ikke ville 
kunne klare ret mange for egen 
regning. 
Alle undersøgelser tyder dog på, 
at udsætninger er en dårlig vej til 
en god fiskebestand. 
Tidligere udsatte man ørreder, som 
man købte fra et par forskellige 
dambrug, som havde specialiseret 
sig i at producere udsætningsfisk. 
Forældrefiskene var selv gennem 
mange generationer opfostret på 
dambruget, og resultatet var, at 
udsætningsfiskene hverken havde 

Bestandsanalyse

gener eller erfaring til at begå sig i 
vandløb eller i havet. 
De døde stort set alle sammen ret 
hurtigt. Undersøgelser viser, at 
10 vilde fisk gav lige så mange 
opgangsfisk som 10.000 udsatte.
I de senere år har man kun udsat 
fisk, hvis forældre er fanget i den 
pågældende å, og det har ført til et 
noget bedre udsætningsmateriale.
Man regner nu med, at 10 vilde 
fisk er lige så gode som 70 udsatte. 
Det er stadigvæk ikke godt nok, så 
den rigtige vej er at få forbedret 
gyde- og opvækstforholdene i åer 
og bække. Informationerne fra 
bestandsanalyserne offentliggøres 
i udsætnings-planerne for de for-
skellige å-systemer. 

Det er interessant læsning, og du 
kan finde udsætningsplanerne på 
internettet på følgende adresse: 
www.dfu.min.dk/f iskepleje/
udsaetningsplaner 
Herfra klikker du videre på ”her” 
og derefter på ”udsætningsplaner”. 
Så har du en lang liste over 
planerne for hele landet og kan 
finde de åer, du interesserer dig 
for. 

I efteråret 2007 foretog Dan-
marks Fiskeriundersøgelser med 
hjælp fra frivillige i Viborg Sports-
fiskerforening bestandsanalyser i 
Fiskbæk- og Jordbro systemerne. 
Vi har her en lille fotoserie fra 
arbejdet i Mønsted å.
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Undersøgelserne foretages
af miljøministeriet
Man skal bruge: en
generator, der laver strøm
En positiv pol, 
der tiltrækker fiskene
En negativ pol, der skaber 
etspændingsfelt
Morten og Jørgen fanger
fiskene
Fiskene bedøves - de vågner
igen efter 3-4 minutter
Walther måler
fiskene

Morten registrer alle fisk 
og skriver notater om 
vandløbets tilstand.
Der er også tid til en 
frokostpause   
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TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Åndbare skridtstøvler 
fra RAPALA KUN ...............

5 Vibrax spinnere KUN ......

2 Mepps spinnere KUN ........

En halv væg fyldt med ud-
valgte Rapala Woblere KUN 

Kvalitets fluesæt
Vælg mellem mange forskellige stænger  KUN ......

Rapala solbriller 
Polariserende KUN ..............

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

Jørgen Buch

3130

449,-
100,- 
50,-

50,-

599, -

199, -

SOMMERTILBUD



Oversigt over foreningens 
fiskevande 2008
Foreningen har nu fået fiskeret i Skals å opstrøms hovedvej A13 op til Skravad Bæk, på sydsiden hele stykket, men 
på nordsiden er der et par huller. Vi har fået en ny P-plads ved Skals å ved Ejstrup Bro. Når du kommer fra Skals 
kan du nu parkere inde til venstre kort før Ejstrupbro. 
Båden på Hald sø kan nu kun benyttes af de medlemmer der har tilmeldt sig bådordningen,hvis du ønsker det 
kan du komme på venteliste til bådordningen. Tilmelding: www.formand@vsf.dk

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
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Aflysning af foreningsturene 
til Sverige !
Jeg har efterhånden fået en hel del opringninger fra VSF medlemmer, der 
undrede sig over, at de i decembernummeret af Krogen først kunne læse om 
foreningsturene til Sverige, for så i januar at kunne læse i aktivitetskalenderen, 
at turene var blevet aflyst. Det er der naturligvis en forklaring på.

Forklaringen er, at  jeg ligesom mange andre- med nogen undren  - kunne 
læse i aktivitetskalenderen, at Tännästuren ikke længere var en foreningstur, 
men blev arrangeret privat af mig. 
DET var der ingen, der havde gidet gøre sig ulejlighed med at informere mig 
om, hvilket jeg egentlig mener nu er almindelig høflighed og god moral, så 
jeg greb knoglen og ringede til vor formand Jørgen Buch.
Årsagen var iflg. Jørgen, at det ikke kunne være en foreningstur, når der ikke 
kunne deltage et bestyrelsesmedlem.

Det er en meget søgt forklaring. Lige fra starten for fire år siden har det været 
foreningsture, og det har på intet tidspunkt været en forudsætning eller et 
kriterium, at der skulle deltage et bestyrelsesmedlem.  
Så hvorfor ændre på det ? 
Turene har alle været gode, og jeg har kun fået ros både for prisniveau, 
tilrettelæggelse, og forarbejde med infoaften, fluebindingsaften og møde 
ved åen ect, hvilket den afgåede formand Flemming Hansen også udtrykte 
sin tilfredshed med på sidste års generalforsamling.

Var der nogen der bemærkede, at formand Jørgen Buch intet nævnede om 
sin beslutning om at nedlægge foreningsturene til Tännäs i sin beretning på 
den nylig overståede generalforsamling !!

Men fakta er da også, hvad jeg senere erfarede, at beslutningen om at ændre 
på præmisserne for turene er truffet enevældigt af Jørgen Buch og bag om 
ryggen på den siddende bestyrelse. Det kan man vist kalde at umyndiggøre 
bestyrelsen.  

Fakta er endvidere, at såfremt jeg skulle lave turene i privat regi i stedet for 
i foreningsregi, ville det betyde en fordyrelse af turene på 25% - nemlig 
momsen. Jeg mener, at det vil være helt urimeligt og hinsides sund fornuft, 
at VSF´s medlemmer på den konto skulle betale ca. kr. 500,- ekstra til ingen 
verdens nytte.

At jeg for 4 år siden tog initiativ til disse ture var fordi, jeg godt vil medvirke 
til, at vi har en aktiv forening, hvilket fortsat er min holdning, Ligesom jeg 
har været helt indstillet på at bruge en uge af min sommerferie på foreningen, 
plus alt det øvrige arbejde, der har været forbundet med at arrangere disse 
ture, men - igen, jeg vil ikke medvirke til at lave tingene udenom foreningen 
- i privat regi. Og jeg kan slet ikke få formandens beslutning til at harmonere 
med vores VSF´s formålsparagraf, hvor der blandt andet står - citat - ” § 1 
Foreningens formål er ------ ----, samt i alle forhold at søge lystfiskeriet og 
medlemmernes interesser tilgodeset.”

Nok om det, jeg må tage formandens beslutning til efterretning. Dog har jeg 
ikke behov for at arrangere ture i privat regi. Jeg kan godt bruge den uge til 
at besøge andre gode fiskeområder i Sverige. Det er jo et dejligt land med 
utrolig mange fiskemuligheder.

Men jeg vil da afslutningsvis nævne, at jeg bestemt ikke havde det godt med, 
at skulle ringe til de 6 af  VSF´s medlemmer, der havde forudbooket sig på 
turene til henholdsvis Tännäs og Darlarne og fortælle dem om formandens 
beslutning og aflysningen.

Jeg forstår udmærket deres harme og frustration.

Peter Hald

Svar til Peter Hald
Jeg var selv med på turen til Tännäs i sommeren 2007, og er da enig i, 
at turen var både billig og hyggelig. Men arrangementet var ikke i en 
standard, man kan forvente, hvis man køber sig ind på en færdig tur. 
Der var ikke bestilt fiskekort, så vi måtte købe det, der var til rest, da vi 
ved ankomsten stod i kortsalget, og der var ikke bestilt både, så vi fik 
ikke det antal både, vi gerne ville have haft til turens store oplevelse – 
stallingfiskeriet på de store søer. 

Da det viste sig, at fiskeriet på Tännäs-åen svigtede - hvad der jo kan 
ske alle steder - havde arrangøren ikke tilstrækkeligt lokalkendskab eller 
tilstrækkeligt med gode kontakter til at finde andre løsninger. Nogle 
deltagere fandt selv andre muligheder, andre ikke. 

Det er oplevelser, man kan leve med, hvis man er taget nogle stykker på 
tur sammen, og er indstillet på at finde løsninger under vejs. Men hvis man 
køber en tur i VSF-regi, skal sådanne forhold være i orden. 

Vi diskuterede sagen i bestyrelsen og besluttede, at Peter Hald meget gerne 
måtte tilbyde at tage nogle medlemmer med på tur til Sverige, men i privat 
regi. Måske blev beskeden ikke videregivet til Peter Hald så kontant som 
ovenfor beskrevet, hvilket jeg beklager.

Korrektion til Jørgens svar
Jeg må desværre korrigere Jørgens svar, da det meste af det han skriver 
ikke svarer til virkeligheden.

Vedr. fiskekort. Naturligvis var der bestilt fiskekort endda i god tid i 
forvejen, menpå grund af 
PC sammenbrud i Tännäs Fiskecentrum kunne disse ikke printes ud. 
Jørgen ved udmærket, at fiskekortene blev leveret ved hytterne ca 2 timer 
senere af lederen af fiskecentrum Jan Unemo personligt, sammen med en 
beklagelse af det skete.

Vedr. Både. Jeg har ikke på noget tidspunkt nævnt noget om, at disse 
ville blive bestilt i forvejen. Tværtimod siger evalueringerne fra de 
foregående ture, at deltagerne helst selv vil bestille både, således at der 
kan tages hensyn til vind og vejr, samt individuelle ønsker og behov. 
Dette blev tydeliggjort på det sidste møde ved Vorgod å inden afgang til 
Sverige. (Her var formanden i øvrigt fraværende).

Vedr. mit manglende lokalkendskab. Jeg altid tydeliggjort, både på 
infomødet, samt også på mødet ved Vorgod, at jeg naturligvis ikke besad 
et indgående lokal kendskab. For at kompensere for dette, havde jeg 
udarbejdet nogle kort i stor målestok over Tännäs fiskeområde, hvor der 
var aftegnet over 50 gode fiskepladser med numre. Disse blev udleveret 
til alle biler. Yderligere pointerede jeg, at Tännäs fiskecentrum altid var 
parat med gode råd, når man havde behov for det.
Alt dette for at sikre den størst mulige kvalitet.

Sluttelig vil jeg nævne, at jeg umiddelbart efter turen i juli som sædvanlig 
evaluerede turen sammen med Steffen Bruhn. Her vendte vi naturligvis 
de knaster, der havde været, sammen med de successer, der jo også havde 
været, netop for at sikre kvalitet på fremtidige ture. Steffen har gennem 
årene har været min kontakt til bestyrelsen. Derefter har jeg intet hørt. 

Jeg spiller selv med åbne kort, og såfremt man fra formandens og- eller 
bestyrelsens side har haft noget, man ville kritisere eller ville have ændret 
på, til fremtidige ture, havde det da været på sin plads at komme med en 
tilbagemelding, så jeg var orienteret.
Jeg har dog kun oplevet larmende tavshed fra formanden. Slut herfra.

Peter Hald
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12
8850 Bjerringbro

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
Michael Klokkerholm (Formand)
Allan T. Christensen 
Paw Damgaard Andersen
Dalgasvej 9, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 46 62
e-mail: pawtho@hotmail.com
Vilhelm Bøgevig
Ansbjergvej 20, Fristrup
9500 Hobro
Tlf. 2178 0841

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)
Skalmstrupvej 16 th., 7850 Stoholm
Tlf. 98 64 84 18
e-mail: roesgaard@dlgpost.dk

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Jørgen Knudsen
Jørn Kristensen
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:
Keld Mortensen (Formand) 
Horst Misbauer
Søren Bak
Jørn Kristensen
Peder Kokholm
Vilhelm Bøgevig
Kenneth Elkær
Mikael Klokkerholm

Jordbro Gruppen

Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm,
tlf: 97 54 16 09 
pkokholm@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
Mogens Nielsen
Tulipanvej 25, 7850 Stoholm, tlf. 97 54 18 69
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
Peder Kokholm
Holstebrovej 41 B, 1 th. 7800 Skive
Mobil. 60 38 20 52
e-mail: p-kokholm@e-mail.dk
Ansvarsområde: Jordbro å, lodsejerkartotek, 
vandplejeudvalget

Kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 88 92 Mobil: 22 16 39 4086 68 88 92 Mobil: 22 16 39 40
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, lodsejerkartotek, juniorudvalget, 
vandplejeudvalget.

Per Olesen 
Låstrupvej 54, 8832 Skals
Tlf.  86 69 45 99.
e-mail: per@vsf.dk
Ansvarsområder: Skals Å, lodsejerkartotek.

Niels Roesgaard
Skalmstrupvej 16 th., 7850 Stoholm
Tlf: 98 64 84 18  Mobil: 22 52 61 46
e-mail: roesgaard@dlgpost.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring.

Keld Mortensen
Fyrreskrænten 3, Gl. Rye 8680 Ry 
Mobil: 21 49 79 49
e-mail: keld@vsf.dk
Ansvarsområde: Vandplejeudvalget.

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

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


