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2015 blev et rigtig godt år for 
Viborg Sportsfiskerforening.

Det væsentligste parameter for 
en vellykket sæson i en sportsfis-
kerforening er selvfølgelig at vi 
fanger nogle fisk. 
Den usædvanelig kølige og om-
skiftelige sommer med masser af 
regn, gav de bedste betingelser 
for et godt fiskeri. og der er da 
også blevet fanget rigtig mange 
flotte fisk i alle vore åer.
Det kan du læse meget mere om 
inde i årsskriftet.

En anden vigtig ting for forenin-
gens trivsel er medlemstallet og 
dermed økonomien.

Godt støttet af de mange fang-
ster gav vore kampagner på bla. 
hjemmesiden og facebook man-
ge nye medlemmer.
For første gang i mange mange år 
er foreningens medlemstal over 
600 -mere præsist er vi idag 625 
medlemmer i foreningen.

Det er vi ærlig talt lidt stolte over 
i bestyrelsen, også fordi vi ser at 
vi klarer os rigtig godt i en tid 
hvor andre foreninger har mere 
end svært ved at fastholde deres 
medlemstal.

Foreninges aktiviteter

Foreningens sociale og prakti-
ske arrangementer har skabt et 
højt aktivitetsniveau og hjælper 
med til at fastholde interessen 
og sammenholdet også uden for 
fiskesæsonen. 

Her er et kort overblik

Der har været arrangeret grej-
auktion, Kend-din-Å ture til alle 6 
åer, et livligt foredrag om Jakob 
og Simons tur til Andamanerne, 
et kursus i at røge fisk. 
Vi har afholdt en vandplejedag, 
hvor eksperter fra Danmarks 
Sportsfiskerforbund lærte os en 
masse om vandløbspleje, og et 
foredrag hvor Jens Ole Frier for-
talte om ørrederne i Simested å.  

Vi har holdt et festligt 75 års ju-
bilæum og vandplejfolkene har 
været meget aktive, men alt det 
kan du også læse mere om her i 
årsskriftet.

Der har kørt et enkelt fluebinder-
hold - ”de bindegale” - som er et 
rigtigt hyggehold, hvor man hjæl-
per og inspirerer hinanden i ste-
det for altid at have en instruktør. 

Der er i øvrigt plads til et par styk-
ker mere på holdet, så ring til for-
manden, hvis du er interesseret.

Pensionisterne har gang i 
rigtig mange tiltag

Old Boys Kammeraterne yder en 
stor praktisk indsat bla. i forbin-
delse med udlægning af broer og 
medlemsfremmende aktiviteter. 

Derudover afholder de en lang 
række fællesture og sociale akti-
viteter.

Det eneste vi fortsat har svært ved 
at få til at fungere er vores junior-
afdeling. 
Vi har mange juniorer, men de 
bliver ærlig talt forsømt, og vi er 
kede af at det er ikke lykkedes at 
finde juniorledere, der kan holde 
dampen oppe. 
Det er et gammelt problem, men 
vi håber, det kan løses.

Bestyrelsen har gjort en god ind-
sats og Walther har holdt fint styr 
på medlemmerne, så vi er ærlig 
talt ret godt tilfredse, og må kon-
kludere at 2015 har været en god 
sæson må rigtig mange måder.

Formanden
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Kære medlem
Vi vil så gerne have, at du læser den post, vi sender til dig.

Det er dyrt og besværligt at sende breve, derfor sender vi af og til 
mails til alle vore medlemmer, men mange får aldrig disse mails. 
Måske er du en af dem.

Mailadresserne har vi stående i Danmarks Sportsfiskerforenings 
medlemsliste, og vi kan bruge dem ganske gratis, men der er nog-
le problemer. 

Nogle medlemmer har vi slet ikke mailadresse på, da de har været 
med fra længe før mails blev opfundet.
Andre har skiftet mailadresse men ikke lige tænkt på at rette adres-
sen hos Sportsfiskerforbundet.
Nogle mailadresser har vi i en snæver vending selv opfundet, da vi 
ikke kan oprette medlemmer uden.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at din mailadresse hos 
forbundet er korrekt, og det beder vi dig bruge et par minutter på 
at checke. 

Sådan gør du

    Find et nummer af Sportsfiskeren eller find dit medlemskort.

    På bagsiden står til højre for din adresse et 5- eller 6 cifret
    nummer, det er dit medlemsnummer. 

    Gå ind på medlem.sportsfiskeren.dk og rul ned på siden

    Skriv dit medlemsnummer ind.

    Hvis du har en kode, så skriv den ind - ellers må du den 
    besværlige vej og bede om en kode først. 
    (Du får en kode med mærkelige tal og bogstaver, men du
    kan selv rette koden til noget, der er til at huske).

    Når du kommer ind, så klik på ”min side”.

    Klik på dit navn, der står med blåt, så kommer der en formu-
    lar, hvor du kan rette.

    Tryk ”gem” og forlad siden.

    Check din mailadresse og ret hvis det er aktuelt. Check også 
    lige din fødselsdag og ret hvis nødvendigt.

Så er du klar til at modtage nyheder både fra din egen forening 
og fra Sportsfiskerforbundet.

Med venlig hilsen

Jørgen Buch
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Indkaldelse til 
ordinær 

generalforsamling
I henhold til vedtægterne 

indkalder Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling

Mandag d.18. januar 2016 kl.1900 
i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg

Dagsorden
1.   Valg af dirigent

2.   Valg af protokolfører

3.   Formandens beretning

4.   Regnskabsaflæggelse

5.   Indkomne forslag*, derunder kontingentfastsættelse

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

      6b.   Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
               På valg er Johnny Auchenberg, Jens Drengsgaard og Finn Karlsson.
               Alle er villige til genvalg.

      6c.    Der vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da Jan Nielsen på grund
                af arbejde udtræder uden for tur.    
      6d.   Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
               På valg er John Glerup Møller og Kasper Bach. 
               John Glerup Møller er villig til genvalg.

      6e.   Der vælges en revisor for 2 år. 
               På valg er Henning Markussen, som er villig til genvalg.

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

Eventuelt

* Forslag  der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i skriftlig   
form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Den seneste generalforsamling 
blev en ret rolig forestilling uden 
de store nyheder. 

Formanden fremlagde årsberet-
ningen for 2014, hvor de vigtigste 
punkter var, at det kneb lidt med 
medlemstallet, der manglede ca. 
15 medlemmer i forhold til året 
før, men at regnskabet på trods 
af det viste et pænt overskud. 

Fiskeriet i 2014 havde på grund 
af alt for fint sommervejr været 
temmelig dårligt.

Generalforsamlingen 2015
Der var stillet forslag om, at pas-
sivt medlemskab skulle være en 
ret og ikke noget, bestyrelsen 
skulle tage stilling til, men da 
det viste sig vanskeligt at anvise 
en brugbar måde at få dette til 
at virke på, blev forslaget ned-
stemt.

Der var også stillet forslag om, af 
hensyn til nedgængerne, at ud-
skyde sæsonpræmieren til den 1. 
april, men også dette forslag blev 
nedstemt. 

Bestyrelsens forslag om at ind-
føre et ungdomsmedlemskab så 
overgangen fra junior til senior 
blev mere lempelig blev vedta-
get. Det betyder, at medlemmer 
mellem18 og 24 år fremover skal 
betale omkring halvdelen af et 
seniormedlemskab, men det er 
som altid den enkelte general-
forsamling, der fastlægger kon-
tingentets størrelse. Danmarks 
Sportsfiskerforbund har i øvrigt, 
inspireret af vores og Hadsten 
Lystfiskerforenings initiativ, ved-
taget på den kommende kongres 

at stille forslag om en tilsvarende 
ændring af forbundskontingen-
tet.
Der blev trukket lod om præmi-
erne til dem, der i årets løb havde 
lagt fisk på fangstrapporten. 
JAFI’s præmie på 1000,- kr til køb af 
et fiskehjul blev vundet af Erik Mik-
kelsen, mens VSF’s præmie på et 
års gratis kontingent blev vundet 
af Christoffer Hovalt Christensen.

(Referat fra generalforsamlingen kan 
læses på hjemmesiden under ’nyhe-
der’ den 5. februar 2014.)

Generalforsamlingen afholdes den 
18. januar på Sønder Mølle. 
Det er for en gangs skyld ikke 
en torsdag men en mandag, så 
det er sådan en slags revolution, 
men vi håber, det går alligevel.

Dagsordenen fremgår af en an-
den side i Årsskriftet, og vi håber 
at se rigtig mange medlemmer 
til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen vil fremsætte forslag 
om helt at lukke for vinterfiske-
riet fra den 16. januar til den 28. 

Generalforsamlingen 2016
februar, så premieredagen frem-
over bliver den 1. marts. Det gæl-
der både Skals og Jordbro å.

Der er flere årsager til dette skridt. 
For det første var vinterfiske-
riet oprindeligt en lejlighed til 
at fange nogle forholdsvis små, 
men flotte og velnærede, blanke 
havørreder, kendt som ”grønlæn-
dere”, men det er efterhånden 
mange år siden, vi har set noget 
videre til den type fisk, så fiske-
riet om vinteren giver stort set 

ikke andet end undermålsfisk og 
nedgængere. 
Når vi så ved, at en tur på land 
medfører en høj dødelighed for 
især de små fisk, er det en god 
grund til at stoppe fiskeriet. 
Der er i øvrigt rigelig tid til at 
forsøge at fange nogle grønlæn-
dere i marts måned.

For det andet medfører anlægget 
af Skals Enge en vis dødelighed 
blandt de nedtrækkende smolt i 
Skals å, hvor der i forvejen ikke er 

for mange fisk. Denne nedgang 
kan vi så delvis veje op ved at 
stoppe vinterfiskeriet.
Og for det tredje er det kun 
nogle ganske få medlemmer og 
lodsejere, der fisker i januar og 
februar, så en regelændring vil 
ikke genere ret mange.
Det er skønt at komme en tur til 
åen i godt vintervejr, men turen 
bliver lige så god uden fiske-
stang!.

Formanden
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Da jeg var yngre, fiskede jeg en 
del med tørflue i de øst- og midt-
jyske åer. 

Her var tale om det klassiske 
tørfluefiskeri med eksakte imita-
tioner efter stalling og bækørred.
For en 7 - 8 år siden blev jeg gre-
bet af buejagten og har ikke rørt 
mine fluestænger i årevis.
Om vinteren træner jeg med 
buen i Viborg bueskyttelaug, her 
mødte jeg  Jan Nielsen, og sam-
talen faldt ret hurtigt på lystfiske-
ri og tørfluefiskeri efter havørred. 
Vi aftalte at tage en tur til åen til 
sommer.
Efter bukkejagten i sommer tog 
jeg kontakt til Jan, og vi tog til 
Fiskbæk å en aften. 

Vejret var rigtig dårligt og det 
regnede hele tiden. Der var ikke 
meget aktivitet, men alligevel fik 
jeg en lille havørred. 
Nu vidste jeg at det kunne lade 
sig gøre, og jeg var tændt! 

Efter et par ture til åen, lykkedes 
det mig at få en større fisk til at 
tage tørfluen, en flot sølvblank 
ørred på 1,6 kg. 
Det hele gik op i en højere en-
hed, en kombination af tørfluer, 
let grej og store fisk. Genialt!

På den anden tur med Jan, tog vi 
op til den øvre del af Fiskbæk å, 
hvor vi startede med et par små 
bækørreder, som naturligvis blev 
nænsomt genudsat. 
Hen på aftenen kiksede jeg en 
god fisk, som angreb fluen ud fra 
en grødebusk. 

Desværre gav jeg i min iver for 
hurtigt tilslag, og rykkede fluen 
væk fra fisken, som kvitterede 
med at gå helt fri af vandet, 3,5 - 
4 kg. skyder jeg den til. 
Rystet i min grundvold fik jeg fat 
i Jan, og vi tog en pause med et 
par blåbær muffins.

Efter pausen gik vi lidt ned-
strøms, hvor Jan et par dage før 
havde set et par gode fisk. 
Vi begyndte hver sit sted. Jeg lag-
de fluen ud ca. 1 m. opstrøms og 
1 halv m. ud for en mulig stand-
plads, ved en stor grødebusk.
Efter et nano-sekund skød der en 
stor havørred ud, som et gods-
tog, og tog fluen. 
Jeg fik givet et godt tilslag, og en 
lang og meget intens fight star-
tede. Jeg fik råbt på Jan, der kom 
med nettet. 
Efter ca. en halv time, hvor fisken 
havde taget udløb op og ned af 
åen, og været fri af vandet et par 
gange, lykkedes det endelig at 
nette fisken. 
Jeg var træt, meget lettet og en 
3 kg. tørfluefanget havørred var 
en realitet. 

Efter den oplevelse var jeg ube-
hjælpsomt fanget i tørfluefiskeri-
ets univers. 

Ikke alle turene gav fisk, men 
altid masser af naturoplevelser. 
Bl.a. vil jeg lige nævne en episo-
de, hvor 2 råbukke kom jagende 
på modsatte side af åen, det var 
lige midt i brunsttiden, og den 
mindste af bukkene ville væk fra 
den store. 

Den styrede lige mod åen og 
hoppede i for at svømme over, 
ca. 10 m. nedstrøms hvor jeg lige 
havde fisket. 
Da den kom over på min side, fik 
den fært af mig, vendte rundt, 
plumsede i igen og svømmede 
tilbage hvor den store buk ven-
tede på den og fulgte den til dørs 
under stort rabalder. 
Efter den oplevelse satte jeg mig 
ned for lige at sunde mig lidt. 

Mens jeg sad der blev åen plud-
selig levende. Flere fine fisk gik 
fri af vandet, og der var trykbuler 
over det hele. Jeg kunne høre en 
hvæsende lyd med bestemte in-
tervaller, som viste sig at være når 
odderen skulle op for at ånde. 
Den kom op midt i åen, svøm-
mede forbi mig og forsvandt 
nedstrøms. 

Efter det her, var åen forståeligt 
nok som blæst for fisk, og jeg gik 
tilbage til bilen med en følelse af 
taknemmelighed over at have 
været vidne til 2 af naturens helt 
store dramaer.

En magisk aften
Op til en af de sidste ture jeg var 
på, havde det blæst i dagevis, 
men lige præcis den her aften, 
lagde vinden sig. 
Jeg startede med at fange en ør-
red på 1,4 kg. Lidt efter, i forsøget 
på at nå op til en stor regnbueør-
red, der gik og tog insekter i over-
fladen, lidt for langt væk til mine 
beskedne kasteevner, steg en 
pæn havørred op og tog fluen. 
Mens jeg fightede fisken, så jeg 
flere fine fisk i det spritklare vand, 
og der var gode trykbuler både 
opstrøms og nedstrøms. 

Tørflue efter 
havørred 
virker sgu!

Af Ole Leth Hansen

Det lykkedes at nette fisken, en 
flot havørred på 2,2 kg. 

Nu sidder jeg så her i vinterens 
begyndelse, midt i buejagten, og 
tænker tilbage på min første hav-
ørred sæson, som bød på store 
oplevelser og ikke mindst 5 gode 
fisk, som jeg tog med hjem. 
Alt i alt fik jeg vel omkring 15 
havørreder. 
Jeg kan kun anbefale andre at 
prøve kræfter med denne utro-
ligt spændende gren af lystfiske-
riet. Til sidst en tak til Jan Nielsen 
for at vise mig Fiskbæk å, intro-
ducere mig til fiskeriet og give 
mig endnu en grejtung hobby.

Knæk og bræk i det nye år.

Mange fiske-hilsner
Ole Leth Hansen



Det var så det for i år, og det var vist slet 
ikke en så tosset en sæson endda.

Jordbro og Simested åer lagde tidligt ud 
med nogle rigtig flotte majfisk, stille og ro-
ligt kom resten af åerne med, og der var et 
jævnt, godt fiskeri sæsonen igennem. 
Nogle vil endda gå så langt som til at sige 
at det var den bedste sæson i 15 år.

Det har da også udmøntet sig i et lettere 
øget fiskepres på vores Hjarbækåer. 
En udløber deraf er betegnelsen ”Åen” ,der 
er dukket op på vores fangstrapporter. 
Det har været årsag til stor debat blandt vo-
res medlemmer og den har delt ”flokken” i 
to. Jeg er ret sikker på at debatten forsætter 
på generalforsamlingen.
Jeg selv er splittet her, men et er sikkert… 
fisk fra ”Åen” ville slet ikke være at finde på 
fangstrapporten hvis man skulle beskrive 
det præcise fangststed.
 
Men.., det er stadigt frivilligt om man lægge 
sine fangster op. Fangster fra ”Åen” er dog, 
trods alt, fanget i VSF vande ! . 

Som sagt har fiskeriet været godt i alle 
vores åer i år, også på landsplan har dette 
været billedet. 
Det kunne være godt hvis det også gav et 
mere jævnt fiskepres i åerne, der er blevet 
slidt godt på visse stræk af Simested og 
Skals åer. 
Fiskeriet er mindst lige så godt andre ste-
der i de andre åer VSF råder over. 
Mød op til ”Kend Din Å” arrangementerne, 
der kommer vi ind på emnet hver gang. 

Der er dog som oftest masser af plads ved 
vores åer, efter min mening en af de helt 
store styrker ved Viborg Sportfiskerfor-
ening.
Der har været rigtig stille omkring vores 
stykker af Karup å og Vorgod å, men mon 
ikke de også har fisket godt i år!  
Jeg ved at Vorgod å har givet ganske fint 
med smålaks sidst på sæsonen og Karup å 
kender vi jo, så mon ikke.
Til sidst vil jeg opfordre til at man prøver at 
gå egne fiskeveje, prøve noget utraditio-
nelt, prøve lidt uvejsomme fiskestræk, der 
venter de gode oplevelser. 

På de næste sider kan du se et udvalg af 
årets fangster.

Rigtig Godt Nytår
Steffen Bruhn

 2015
Fiskeriet

11-07-2015. Jeppe Bay 
Havørred 2.80 kg 60 cm 
Åen
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19-06-2015.Peter Bilgrav Sørensen 
Havørred 4.50 kg 72 cm Åen

21-08-2015. Ivan Bjerregaard ,
Havørred 3.00 kg 63 cm Åen

23-05-2015. 
Tommy Tougaard Stick 
Havørred 6.50 kg 
75 cm 
Simested å

12-07-2015. Ivan Jensen 
Havørred 2.20 kg, 58 cm 
Simested å11-09-2015. Bente Lysgaard Mikkelsen 

Havørred 1.50 kg, 54 cm, Skals Å

21-07-2015. Poul Blåbjerg 
Havørred 1.20 kg 46 cm Skals å

19-05-2015. Vagn Rasmussen, 
Havørred 5.90 kg, 79 cm, Jordbro å

21-07-2015. Jes Kunnerup 
Havørred 2.90 kg, 63 cm, Fiskbæk å

11-09-2015. Jacob Kristensen 
Havørred .1.91 kg. 57 cm. Simested å

01-09-2015. Johnny Auchenberg 
Havørred 2.40 kg. 60 cm. Simested Å

04-09-2015. Heine sørensen 
Havørred 2.30 kg, 58 cm, Simested å

05-08-2015. Jacob Kristensen 
Havørred 1.24 kg, 50 cm. Fiskbæk å

05-09-2015. Heine sørensen 
Havørred 4.60 kg, 75 cm. Skals å

31-08-2015. Jørgen Buch 
Havørred 2.00 kg. 57 cm, 
Simested å

22-07-2015. Jens Drengsgaard 
Havørred 2.10 kg, 57 cm 
Fiskbæk å
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19-07-2015. René Sølvberg 
Havørred 4.30 kg, 71 cm, 
Simested å

12-07-2015. Heine Sørensen Havørred 3.45 kg og 4,8 kg, Skals å

15-07-2015. Jørgen Knudsen 
Havørred 3.10 kg, 65 cm, Simested

20-06-2015. Peter Bilgrav Sørensen 
Havørred 5.00 kg, 75 cm, Åen

26-07-2015. Peder Toppenberg 
Havørred 3.30 kg, 66 cm, Skals å

27-07-2015. John Birk, Havørred 3.10 kg, 63 cm, Skals Å

01-09-2015. Jim Nielsen 
Gedde 5.00 kg, 90 cm, Skals å

02-09-2015. Jes Kunnerup
Havørred 2.20 kg, 58 cm, Skals å

11-07-2015. Benny Kjærgård 
Havørred 4.70 kg, 73 cm, Skals å.

01-09-2015. Jacob Kristensen 
Havørred 2.13 kg, 59 cm. Simested å

2-9-2015 Jim Nielsen. 
Havørred 2.90 kg. 62 cm. Skals å

30-08-2015. 
Anton Shmidt Hansen 
Havørred 2.50 kg, 59 cm, Skals å

13-06-2015. Ivan Holm Jensen 
Havørred 6.50 kg, 81 cm, Simested å

28-08-2015. Vagn Rasmussen 
Havørred 3.20 kg 64 cm 
Jordbromølle å

13-07-2015. Søren Petersen 
Havørred. 1.50 kg. 48 cm. Åen

11-09-2015. Benny Kjærgård 
Havørred. 3.10 kg. 67 cm. Skals Å



03-08-2015. Dan Pedersen, 
Havørred 2.50 kg, 60 cm, Simested

18-06-2015. Jesper Rold Nielsen, Havørred, 4.45 kg, Simested å

09-08-2015. Vagn Rasmussen 
Havørred 6.00 kg, 80 cm, 
Jordbromølle å

30-08-2015. René Sølvberg 
Havørred 3.10 kg, 63 cm, Simested å
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07-07-2015. Benny Kjærgård 
Havørred 2.80 kg, Skals å

12-09-2015, Winkler 
Havørred 67 cm Skals

13-10-2015. René Sølvberg 
Havørred 3.20 kg 66 cm Simested å

2-9-2015 Jim Nielsen.
Havørred 1.50 kg. 52 cm. Skals å

06-09-2015. Heine sørensen
Havørred, 2.70 kg, 65 cm. Skals å

14-09-2015. Jim Nielsen 
Havørred 1.50 kg. 57 cm. 
Skals å

01-08-2015. Ole Hansen 
Havørred 3.00 kg, 67 cm, 
Fiskbæk å

10-07-2015. Benny Kjærgård 
Havørred 3.30 kg, Skals å

20-06-2015. Ivan Bjerregaard 
Havørred 4.30 kg, 70 cm, Åen

16-08-2015 Peder Kokholm Havørred 
1.10 kg 46 cm Jordbro Mølle Å

16-09-2015. Jes Kunnerup 
Havørred. 2.40 kg. 60 cm. Fiskbæk å

08-10-2015. Jim Nielsen 
Havørred 4.00 kg. 70 cm. Karup å (carlos eng )
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26-07-2015. Gert Hedegaard, Havørred 3.10 kg, 67 cm, Skals Å

22-09-2015. Johnny Auchenberg 
Havørred 2.40 kg, 60 cm, Simested å

01-09-2015. Anton Shmidt Hansen 
Havørred 2.50 kg, 58 cm, Skals å

06-09-2015. Heine sørensen 
Havørred 1.30 kg. 50 cm. Skals å

16-09-2015. Jes Kunnerup 
Havørred.1.80 kg. 55 cm. Jordbro å

13-09-2015. Jim Nielsen 
Havørred . 2.50 kg. 65 cm. Skals å

16-07-2015. Jan Nielsen 
Havørred. 1.50 kg. 52 cm. Simested å

13-07-2015. Henrik Ravn 
Havørred. 2.70 kg. 57 cm- Skals å v. Løvel bro

17-08-2015. Ole Peter Ringgaard Pedersen 
Havørred. 3.60 kg. 64 cm. Fiskbæk å

31-10-2015. Finn Sørensen 
Havørred, Fiskbæk å

29-07-2015. Steffen Bruhn 
Havørred 3.80 kg, 70 cm 
Simested å 22-06-2015. Simon Lundorff 

Havørred 1.65 kg, 50 cm, Simested å 
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11-10-2015 Ole Peder Toppenberg 
Havørred. 2.62 kg. 64 cm. Simested å

10-06-2015. Niels Roesgaard, Havørred, 5.15 kg, 72 cm, Simested å

24-09-2015. Peder Toppenberg 
Havørred 2.99 kg, 66 cm, 
Simested å

18-10-2015. Rune Hovaldt Kristensen Havørred 
4.45 kg, 72 cm, Simested å.

18-06-2015. Jakob Madsen 
Havørred, Åen21-08-2015. Carsten Pedersen, 

Havørred 1.65 kg, 53 cm, Simested å

19-07-2015. Lars Jensen, Havørred 2.20 kg, 55 cm, Skals å

20-07-2015. Jens Drengsgaard 
Gedde 4.30 kg, 84 cm 
Jordbro Å

18-08-2015. Jacob Kristensen 
Havørred 1.07 kg, 46 cm 
Fiskbæk å

17-09-2015. Lars Pedersen, Havørred 60 cm, Skals Å - lige opstrøms Ejstrup Bro

13-09-2015. Jim Nielsen 
Havørred 2.50 kg 65 cm 
Skals å

21-07-2015. 
Anton Schmidt Hansen 
Havørred 1.20 kg, 46 cm 
Skals å

29-09-2015. Jes Kunnerup, Havørred 2.10 kg, 58 cm, Fiskbæk å

17-09-2015. Jørgen Buch 
Havørred 2.90 kg, 64 cm 
Jordbro å
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Når en jubilar fylder 75 år og stadig er i fin form, 
så skal det selvfølgelig fejres. 

Masser af fiskevand, stigende medlemstal og en sund økonomi, samt 
hvad der er meget vigtig – levende, aktive og inspirerende medlem-
mer.
Jubilæumsfesten blev afholdt d. 12.september på Sdr. Mølle kl. 11.00. 
Forinden var der udsendt en invitation til VSF`s medlemmer og 50 
medlemmer havde tilmeldt sig til selve spisningen. 
Bestyrelsen havde besluttet, at det først og fremmest skulle være en 
medlemsfest og at VSF var værten. 
Så der blev bestilt store bøffer af prima kvalitet, masser af dejlige pøl-
ser, god rødvin og masser af øl! VSF havde lejet en kæmpe gril til bøffer 
og pølser og indkøbt en lækker kartoffelsalat som tilbehør. Og de hyg-
gelige lokaler på Sdr.Mølle var bestilt. 
Selve pyntningen af bordene m.m. stod bestyrelsen m.fl. for, så omgi-
velserne var i den grad i orden.

Det blev en fantastisk fest hvor det hyggelige samvær var i centrum.  
Jørgen Buch bød selskabet velkommen og gav en kort historisk gen-
nemgang af jubilarens liv og øjeblikkelige tilstand. Formandens tale 
kan ses nedenfor. 
Så blev festen skudt i gang og der blev spist, drukket, hygget og snak-
ket til hen på aftenen. Og der var nok at snakke om, da 2015-sæsonen 
har været den bedste sæson i rigtig mange år. 
I løbet af dagen kom nogle forbi for at sige tillykke, ligesom der blev 
givet fødselsdagsgaver - Viborg Kommune kom med en gydebanke i 
gave, Danmarks Sportsfiskerforbund gav en check på 2250 kr og an-
dre gav vingaver. Vi siger mange tak for gaverne.

En stor tak skal også lyde til bestyrelsen, som arrangerede festen, samt 
de mange medlemmer, som hjalp til på selve festdagen. At Viborg 
Sportsfiskerforening lever og har det særdeles godt vidnede denne 
store fest i særdeleshed om!!

Viborg Sportsfiskerforenings 
75 års jubilæumsfest
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Det følgende er formandens 
huskepunkter til festtalen.
Der er en del historiske oplys-
ninger (venligst fremgravet af 
Jørn Kristensen), som kunne 
have interesse for de medlem-
mer, der ikke deltog i festen.

Viborg Sportsfiskerforening er 
egentlig 100 år, eller helt præcis 
101 år, da den oprindelig er en 
del af Viborg Fiskeriforening.
VSF er stiftet af udbrydere, som 
ville til at fiske i vandløb, hvilket 
Fiskeriforeningens bestyrelse var 
imod.
Stiftende generalforsamling var-
den 6. marts 1940. 
Sagfører Carl Handberg var pri-
mus motor og blev første for-
mand.

Første fiskevand var ”Margrethes 
eng” med hytten, som mange 
kender. 
Derefter stykker ved Fiskbæk å. 
Senere stiftedes regulativforenin-
gen for Fiskbæk å på foranled-
ning af VSF.

Festtalen ved 
VSF 75 års jubilæum

Lynderupgård havde ret til at 
spærre åen totalt bortset fra lør-
dag/søndag, og den ret brugte 
de.Retten blev købt tilbage af 
lodsejerne i 80’erne, bl.a. finansie-
ret af VSF, som betalte 5 års leje 
forud.
I 1955 blev alt liv udslettet fra 
Ålestrup og ned p.g.a. cyankali-
um fra cykelfabrikken.
Næste katastrofe var bygningen 
af Virksunddæmningen i 1965, 
opgangen gik helt i stå.

Nu - i jubilæumsåret er Simested 
å erklæret selvreproducerende, 
og al udsætning stopper. 

Vi fanger masser af fisk, og elfi-
skeriet sidste efterår var det bed-
ste nogensinde.

Skals å blev lejet i 1990’erne.

VSF opslugte i 1969 ”Fiskerisel-
skabet for Viborg og Omegn”, en 
104 år gammel forening.
Derved kom VSF i besiddelse af 
et klækkehus i Klosterskoven.
Når man går rundt om Søndersø, 
kan man nedenfor Handelssko-

Jordbro å blev lejet i begyndel-
sen af 50’erne.

Simested blev lejet på samme 
tid, men kun fra Skinders bro til 
Borup bro. Resten havde Lynde-
rupgård fiskeretten på, uanset at 
de ikke ejede jorden. 

Et par af foreningens allerførste 
fiskekort fra 1940

len stadig se rester af en dam og 
lidt murrester fra et klækkehus.
Kommunen ødelagde ved kloak-
arbejder vandforsyningen i 1971, 
og kort efter brændte bygningen. 
Siden er vore fisk blevet opdræt-
tet hos Eskerod ved Jordbro å.

Som nævnt er Simested å i år er-
klæret selvreproducerende, og 
måske er Jordbro den næste, der 
bliver selvreproducerende. 
Når det sker, er der ikke længere 
mening i at producere de få fisk 
til udsætning i Fiskbæk å, og så 
er der kun udsætninger i Skals å 
tilbage. 

Derfor arbejdes der målrettet 
med vandløbsrestaurering, så 
der kan produceres tilstrækkeligt 
mange ungfisk naturligt i vand-
løbene. 
Der er i de senere år udlagt grus 
i Skravad, Lund, Hørup, Løvel, og 
Borup bæk samt i Jordbro å, og 
nu skal vi til at spule gydebanker. 
Kommunen har fjernet dambrug 
ved Ravnstrup, Bryrup, Skinde-
rup og Gårsdal.

Foreningens tilhørsforhold til 
Danmarks Sportsfiskerforening 
levede i 70’erne og 80’erne en 
omskiftelig tilværelse, hvor vi 
skiftevis var medlem her og i 
Ferskvandsfiskeriforeningen. 

Det var historien, nu til nutiden 
og fremtiden. 

Vi har i de senere år foretaget væ-
sentlige ændringer i vores måde 

Bjarne  Vendelboe med en god fisk, 
fanget i 1956

Der blev også fanget gode fisk før i tiden, her en flot havørred taget på en 
splitcane fluestang

Bloch Jensen og Børge Jensen igang med el-fiskeriet

at kommunikere med omverde-
nen og ikke mindst med med-
lemmerne på. 

Tidligere var Krogen kilden til 
medlemmernes information om 
foreningen. Nu kører informatio-
nen over hjemmesiden, så er den 
ude med det samme, og en gang 
om året samler vi op med et Års-
skrift.

Oven i det sender vi mails til 
medlemmerne, og vi er aktive 
på facebook, hvor vi mest skriver 
om emner, der har interesse også 
for andre end foreningens med-
lemmer. 

Det er altså ikke nok for medlem-
merne at følge med på facebook, 
så mangler de en masse informa-
tion.
 
Næste tilpasning til nutiden kun-
ne jeg personlig ønske var en 
navneændring til Viborg Lystfi-
skerforening, men det må vi se 
på en anden gang.

Foreningen havde store tider i 
1990’erne med op til 1200 med-
lemmer og ventelister. 

Nu har vi ca. 500 betalende med-
lemmer plus børn og ægtefæller, 
så ved festlige lejligheder siger vi 
600 medlemmer.
Vi har et stabilt medlemstal og 
en stabil økonomi i VSF. 

Mange andre foreninger - bortset 
fra dem der har laks - har oplevet 
store fald i medlemstallet.

Mogens Winther og Sigvald 
Jørgensen ved hyttefadet med fisk

Bloch Jensen og Børge Jensen i 
båden og bagest med tovet 
Vagn Pedersen (Spinderen)

Årsagen til vores forenings gode 
tilstand er: meget fiskevand, godt 
fiskevand, højt aktivitetsniveau, 
og i år er vi yderligere hjulpet 
af, at der er rigtig mange fisk i 
åerne. 

Lad os sammen arbejde på at 
fortsætte den gode udvikling.

Foreningen længe leve.Carlo Laursen og Bjarne Vendelboe 
udsætter fisk i1978

Fiskbæk å i slyngede sig gennem 
landskabet 1950, og var foreningens 
bedste fiskevand, bare 6 år senere 
blev den udrettet



              22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23

De fleste vil nok sige nej, og lige 
nu ved vi det da heller ikke, men 
vi håber det!

Historien er, at politikerne har be-
stemt, at når der gives tilladelse 
til opstilling af vindmøller, gives 
der et tilskud som kompensation 
for den naturforringelse, mange 
af de omkringboende mener at 
vindmøllerne udgør. Disse ”vind-
møllepenge” (som nogle kalder 

”hold kæft penge”), kan søges til lo-
kale projekter, der gerne skal have 
et eller andet med friluftsliv at gøre. 
De tre store vindmøller, der er 
opstillet på Gammelstrup Hede, 
udløser et tilskud på lidt over ½ 
mill.kr., og der er indkommet tre 
forslag til, hvad disse penge skal 
bruges til.

Et af forslagene er indsendt af 
seks lodsejere langs Rævind bæk, 

og det omfatter genslyngning, 
udlægning af grus og skjulesten, 
anlæg af stier langs vandløbet og 
noget om afgræsning af engene 
langs bækken. 

Viborg Sportsfiskerforening har 
deltaget i fremskaffelse af grund-
laget for ansøgningen, og vi må-
sige, at lodsejerne og det konsu-
lentfirma, der har lavet rapporten, 
har taget pænt imod vores ideer, 

Kan vindmøller lægge grus ud ?

Den 23 april havde foreningen 
inviteret til røgeaften, og ca 35 
personer mødte op.

Ideen var at interesserede med-
lemmer kunne se og høre om 
saltning, tørring og røgning af 
fisk. 

Vi havde 3 forskellige røgovne 
med.
John viste og forklarede hvordan 
man røger i en Weber grill, denne 
aften var det koldrøget ørred.

Finn havde en koldrøgningstøn-
de med, (200 liters tromle) og 

Røgeaften
demonstrerede og fortalte om 
hvordan man for få kroner selv 
kan konstruere en røgovn.

Jens havde en isoleret ovn udført 
i rustfri stål med, hvori der blev 
røget sej, sild og ørred.

Af Jens Drengsgaard

Nye regler for 
laksefiskeri i Vorgod å
Skjern-å-Sammenslutningen har foretaget et par regelæn-
dringer, som får virkning for vores fisker i Vorgod å.

For det første er grænsen mellem ”den store kvote” og ”den lille 
kvote” ændret fra 75 til 70 cm, så fisk mellem 70 og 75 cm nu tæl-
ler med i den store kvote. 
Det kommer nok til at betyde, at den store kvote lukker tidligere 
end hidtil, hvis de fleste fiskere da ikke genudsætter disse fisk.

Årsagen er, at rigtig mange af de hjemtagne fisk i den lille kvote 
var hunfisk på 73-75 cm. Disse fisk burde have deltaget i gydnin-
gen i stedet for at været hjemtaget, så derfor har man ændret 
målet. 

For det andet er det nu helt slut med at fiske med trekrog i Skjern-
å-systemet, og det gælder både ormekroge, kroge på woblere, 
spinnere, blink, rørfluer og hvad man ellers kan tænke sig.

Årsagen er, at man forventer en bedre overlevelse af genudsatte 
fisk, hvis der kun bruges enkeltkroge, og de skal naturligvis stadig 
være uden modhager.

Man kan se reglerne på Skjernå Sammenslutningens hjemme-
side.

VSF’s regler for kroge i Viborg-åerne er ikke ændret. De kan ses på 
vores hjemmeside under Fiskevande.

Det er et par fornuftige ændringer, når man tænker på, at laksen 
egentlig er fredet, og at lystfiskerne kun får lov til at fiske laks, hvis 
det kan gøres uden fare for bestanden. 

Alternativet til de forskellige regler ville ikke være at slippe for 
regler, men at laksefiskeriet ville være forbudt.

Ny forskning i laks viser, at det 
er generne der afgør, om laks 
kommer tilbage til vandløbene 
som små eller store. 

De store laks er genetisk indret-
tet på at blive flere år i havet, in-
den de bliver kønsmodne og går 
op i åerne. 
Andre laks kønsmodner hurtige-
re, går tidligere op og der derfor 
mindre.

Vi kan vist roligt gå ud fra, at sam-
me forhold gælder for havørre-
der, og vi vil jo gerne have store 
fisk, helst rigtig store fisk. 

Og store fisk får vi først og frem-
mest ved at have nogle stammer, 
der først går op i åerne efter flere 
år i havet, ikke så meget ved at 
gydefisk går retur til havet og 
kommer op og gyder igen se-
nere. 
Når de først er begyndt at gyde, 
vokser de ikke særlig meget, men 
har nok at gøre med at komme 
sig over gydningens strabadser.

Når vi så år efter år slår de store 
ihjel og sender dem til rygeman-
den, mens vi er flinke og sætter 
de små på 1-2 kg. ud igen, med-

virker vi til at skabe en bestand af 
små havørreder. 

Når der skal gydes, er der ganske 
enkelt for få store og for mange 
små fisk tilbage, så dem med de 
”små” gener bliver for domine-
rende og får for meget afkom i 
forhold til de store.

I reglerne for laksefiskeri i de vest-
jyske åer har man taget konse-
kvensen og nedsat mindstemå-
let for laks fra 60 til 40 cm for at få 
ryddet op i de små størrelser. 
Og man har sænket størrelsen for 
”den store kvote” fra 75 til 70 cm 
hvilket bl.a. medvirker til hurti-
gere at få lukket for fiskeriet efter 
store fisk og få fjernet flere små.

Vi har ikke den slags regler for hav-
ørredfiskeriet, men vi kan godt 
gøre lidt selv ved at genudsætte 
flere store fisk, hvis de f.eks. ikke 
er helt blanke og dermed første-
klasses madfisk, og ved at tage 
de små med hjem, hvis de er fint 
blanke. 

Alt dette er formandens helt pri-
vate spekulationer, og ikke no-
get, der hverken er bevist eller 
vedtaget.

Skal vi slå de små 
ihjel og genudsætte 
de store?

Det kunne tydelig ses at røg-
varerne var helt OK, for alt blev 
spist til sidste krumme

Et meget succesfuldt arrange-
ment som vi helt sikket vil gen-
tage

så vi håber meget, det finder 
støtte hos Viborg Kommune, der 
skal afgøre sagen.

Rævind bæk er egentlig et flot 
vandløb med meget vand, god 
hastighed og et varieret løb, men 
der er på grund af manglende 
gydepladser og for meget okker i 
vandet alt for få fisk i bækken, så 
en indsats er tiltrængt.

Juniorerne så kæmpefisk i Simested å
Hvert år afholder Danmarks 
Sportsfiskerforbund et juniorle-
derkursus på Ålestrup Naturefter-
skole. 
Kurset køres af forbundets in-
struktører, og som sædvanligt 
havde vi givet de unge menne-
sker lov til som led i kurset at fiske 
gratis i Simested å. 
Efter kurset modtog vi denne 
mail fra Ingelise Frier, som var en 
af lederne:  

Hej Jørgen. 

Tusind tak for lån af jeres fiske-
vand på kurset i Ålestrup i efter-
årsferien.

Et hold på 5 blev sat af ved Skin-
derup og fik her set deres livs 
største havørred, som sindigt 
svømmede tæt forbi. De fangede 
en enkelt på (64 cm), som blev 
genudsat. Desuden mistede de 
3 fisk.
De fik samtidig set DK´s smuk-
keste å, som de udtrykte oplevel-
sen efterfølgende.

Vi havde et fint kursus med 53 
ivrige elever.

Hils bestyrelsen og sig tak fra 
mig.

Hilsen Ingelise
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Karlos hytte havde lørdag d.15.
august ubudne gæster. 
Undertegnede blev ringet op 
sidst på formiddagen af en tid-
ligere arbejdskollega, som sam-
men med sin søn havde over-
nattet i Karlos hytte fredag til 
lørdag. 
Han ringede, fordi der havde væ-
ret gæster i hytten, mens de to 
havde været ude at fiske. 
Den lørdag morgen regnede det 
temmelig meget, men alligevel 
besluttede far & søn sig for at fi-
ske ved åen. 
Under fiskeriet passerede 4 ka-
noer de to lystfiskere. 
Da far & søn senere gik tilbage 
til hytten og tørvejr, mødte de to 
af kanofolkene, som kom ned til 
åen oppe fra Karlos hytte. 
I området omkring hytten lå tom-
me øldåser og cigaretskodder.

Det havde de to kanofolk intet 
med at gøre, bedyrede de, men 
da de var de eneste udover far & 
søn, lød det ikke særlig trovær-
digt. 
De to kanofolk var tilsyneladende 
de sidste af de fire kanoer, resten 
var sejlet videre. 
Det viste sig, at der udover svi-
neriet udenfor hytten var tegnet 

graffiti på væggene inde i hyt-
ten, desuden var gæstebogen 
fjernet.
Det ønskede far & søn selvfølge-
lig ikke at stå til regnskab for - 
bl.a. derfor opringningen til mig. 

Jeg ringede straks til Hessellund 
Sø Camping og spurgte, om de 
kendte noget til 8 unge mænd i 
fire kanoer. 
Det gjorde de ikke, fortalte den 
kvinde, jeg talte med. 
De havde sendt nogle få kanoer 
af sted med børnefamilier. 
Desuden gjorde hun opmærk-
som på, at de netop denne week-
end havde bestræbt sig på at 
begrænse kanofarten, fordi der 
denne weekend afholdtes KÅS´ 
store fiskekonkurrence. 
Jeg kontaktede lederen af KÅS-
konkurrencen og bad om at blive 
kontaktet, hvis der skulle indløbe 
klager fra konkurrencedeltager 
over fulde kanofolk, hvilket ikke 
skete.
Dagen efter søndag blev jeg 
kontaktet af vores lodsejer ved 
Høgild Karlo Hansen . 
Han kunne fortælle, at der havde 
været uvelkomment besøg i vo-
res hytte. 

Ubudne gæster ved Karlos hytte
Ydermere havde Karlo m.fl. haft 
fornøjelsen af selvsamme kano-
folk længere nede ad åen ved 
Fårbæk denne lørdag. 
Her havde Karlo og venner op-
holdt sig på et område ved åen, 
som bliver brugt af de lokale til 
hyggeligt samvær med bænke, 
borde og en vandrutchebane ud 
til åen. 
På et tidspunkt var de unge ka-
nofarere kommet forbi og be-
mægtiget sig vandrutchebane 
m.m.. 
Gruppens opførsel var til stor 
gene ikke bare for Karlo & co. 
men også for de forbipasserende 
familier i kanoer. 
Desuden fortalte Karlo, at en af 
lodsejerne ved åen havde over-
rasket kanogruppen ved den-
nes stykke af åen, hvor gruppen 
havde gjort holdt. 
Da de unge mennesker ville 
drage videre, havde de også her 
efterladt sig tydelige spor.  
Lodsejeren havde så i utvetydige 
vendinger  gjort gruppen op-
mærksom på, at såfremt de for-
lod stedet uden at rydde op efter 
sig, ville de ryge en tur i åen! 
Derefter havde gruppen samlet 
de tomme øldåser m.m. op og 
sejlet videre. Kanogruppen hav-

de altså gjort rigelig reklame for 
sig på deres tur ned ad åen! 

Karlo Hansen kontaktede deref-
ter Hessellund Sø Camping og 
her erkendte man nu, at man 
havde sendt de unge mennesker 
af sted i fire af campingpladsens 
kanoer!  
Det er møg irriterende at være 
udsat for den slags dårlig opfør-
sel, men der er ikke så meget at 
gøre ved det, udover at påpege 
det overfor kanoudlejeren og i 
sidste instans den myndighed, 
som udsteder tilladelsen til ud-
lejning af kanoer, nemlig kom-
munen.
Vi skal være her alle sammen, 
men vi kan godt forlange, at 
man opfører sig ordentligt og 
ansvarsfuldt. 

Fremover vil foreningen gerne 
have at vide, hvis nogle af vores 
medlemmer skulle have dårlige 
oplevelser med bl.a. kanofarere. 

Tag evt. et billede med mobilen 
og/eller noter nummeret på ka-
noerne. 

M.v.h.
Flemming F. Hansen

Grafitti på væggen i Karlos hytte.
Det er formentlig et selvportræt

Hvad skal det nu til, at en gam-
mel lystfiskerforening skal på 
facebook og den slags?
Sådan tænkte jeg også selv 
indtil for et par år siden, men 
jeg er blevet klogere!

Udgangspunktet er naturligvis, 
at vi i bestyrelsen kæmper en 
stadig kamp for at bevare eller 
endog forøge medlemstallet. 
De fleste andre lystfiskerforenin-
ger oplever, at medlemstallet 
falder år for år, hvis man da ikke 
lige er en forening med et godt 
laksevand. 
Men som nævnt har vi besluttet, 
at medlemstallet skal holdes el-
ler stige - alternativet er for trist 
og for u-ambitiøst.

Til det brug er facebook et af de 
gode værktøjer. 

I løbet af ingen tid og for stort set 
ingen penge kan vi få vore bud-
skaber ud til en masse menne-
sker, uden at vi behøver at have 
deres adresser, og uden at vi be-
høver at betale frimærker. 

Da vi for eksempel i oktober 
måned slap en nyhed løs om, 
at man nu kunne blive medlem 
af VSF ganske gratis, var nyhe-

den i løbet af et par dage ude 
på 5.300 computere, Ipads eller 
smartphones.

Nogle af modtagerne havde på 
forhånd ”liket” VSF, så de fik be-
sked om nyheden direkte. 

Nogle af disse delte nyheden 
med deres venner, og sådan kom 
der rigtig mange flere til. 
Endelig havde vi støttet nyhe-
den - det hedder ”boostet” på 
facebooksprog - med 300,- kr., så 
den blev sendt til en masse men-
nesker i Midtjylland, der har op-
givet lystfiskeri som en af deres 
interesser.
Resultatet var 15 nye medlem-
mer på under 2 uger.
Erfaringen fra andre kampagner 
viser, at mere end halvdelen af 
dem, der får et gratis medlem-
skab, fortsætter som betalende 
medlemmer næste år.

Du kan følge VSF’s aktiviteter på 
facebook ved at klikke på face-
bookadressen på hjemmesiden, 
men vær opmærksom på, at det 
især er emner, der interesserer 
andre end medlemmerne, der 
kommer på facebook. 

Det er ikke nok at følge med på 
facebook, du skal følge med på 

hjemmesiden for at vide, hvad 
der sker i foreningen.

Er VSF et supermarked 
eller hvad ?
Det er der nok nogle, der vil 
spørge om, når de ser vores for-
skellige tilbud, og det skal blive 
besvaret lige om et øjeblik. 

Fra midt i august solgte vi med-
lemskaber til 1/3 af prisen. 
Det kunne lade sig gøre, fordi vi 
med forbundet havde aftalt, at vi 

som led i en kampagne i år kunne 
slippe for at betale forbundskon-
tingent for indmeldelser efter 
den 15. august. 

Også dette tilbud kom på face-
book, på hjemmesiden, på for-
bundets nyheder og i Viborg 
Stifts Folkeblad, og resultatet 
blev 45 nye medlemmer. 
Heraf var de 20 godt nok drenge-
ne fra Ålestrup Naturefterskole, 
og de er nok hurtig væk igen, når 
skoleåret slutter, men 25 nye er 
også flot.

Old Boys Kammeraterne stillede 
midt i september op på JAFI’s 
messe og solgte 14 medlemska-
ber til 100 kr stykket. 
Det ligner en dårlig handel, men 
sidste år solgte OBK’erne også 14 
medlemskaber til samme pris, og 
8 stk. holdt ved og betalte fuld 
pris for 2015, så det kan kun kal-
des en succes.

Her til Jul annoncerer vi medlem-
skaber som ”gaven til manden, 
der tror, han har alt”. 
Det gav 7 nye medlemmer sidste 
år, så det skal gentages.

Så konklusionen er klar – ja, VSF 
er et supermarked der har for-
stået, at varen skal sælges. 

Alternativet er, at medlemstallet 
svinder fra 600 til 3-400, at kon-
tingentet stiger tilsvarende, og at 
mismodet breder sig. 
Det lader vi ikke ske uden kamp.

Formanden

VSF på facebook



     Altid at have et antal unge 
     friske lystfiskere til med-
     hjælp, ikke bare som en god 
     og løbestærk arbejdskraft, 
     men for at overbevise dem 
     om, at der er pæne fisk i åen.

Foto: Johnny Auchenberg

Tekst: Peder Toppenberg
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Tilladelse og uddannelse
VSF har NaturErhvervsstyrelsens 
tilladelse til at elektrofiske ør-
redfisk i Skals Å og Jordbro Å/
Fiskbæk Å. 
Til orientering er Simested å nu 
blevet selvreproducerende vedr. 
ørredyngel. 
Elektrofiskeriet er ikke en aktivi-
tet vi selv kan udføre når det pas-
ser os. 
En forudsætning for at få en 
myndighedstilladelse er, at per-
soner, der fører elektroden under 
fiskeriet, har gennemgået et kur-
sus i elektrofiskeri inden for de 
sidste 10 år. 
Efter et gennemgået kursus ud-
stedes der et personligt kursus-
bevis. 
Herefter skal vedkommende per-
son på et genopfriskningskursus 

efter 10 år. Videre skal blandt an-
det følgende vilkår for elektrofi-
skeriet være dokumenteret:

     Skriftlig tilladelse fra lodsejere
     på begge å sider.
     Anmeldelse til lokal Fiskeri-
     kontrol incl. kortskitse over 
     delstrækning der affiskes
     Fiskerikontrol og kommune 
     skal skriftlig adviseres med 
     min. 8 dages varsel med 
     angivelse af sted, dato og 
     klokkeslæt. 
     Myndighederne kan kræve at
     overvære fiskeriet mv. og kon-
     trollere at udleverede forskrif-
     ter overholdes.
     Elektrofiskeudstyr skal være 
     dokumenteret godkendt 
     ved årligt eftersyn

Fiskeriets udførelse
Elektrofiskeriet anvendes for at 
opfiske egnede kønsmodne hun- 
og hanfisk til strygning. 

Populært er princippet i elektrofi-
skeriet, at man nærmest trækker 
fiskene hen til sig ved at sende 
strøm gennem vandet. 
Fisk og smådyr i vandløbene 
reagerer på elektrisk strøm ved 
at bevæge sig hen mod den po-
sitive pol, som mandskabet fører 
gennem vandet. 
Strømmer rammer fiskene noget 
forskelligt og der opstår mange 
lidt morsomme situationer f.eks. 
hvor selv store ørred opfører sig 
som ”flyvefisk” og springer ud af 
vandet eller i overfladen svøm-
mer direkte ind i eller op på å 
bredden. 
Årsagen er fiskenes nervesystem, 
der i lighed med alle dyrs nerve-
systemer styres af ganske svage 
elektriske strømme. 

Ca. 10 m efter båden slæbes 
den negative pol på åens bund. 
Inden udførelsen ligger der dog 
meget arbejde i at planlægge og 
klargøre grej mv.

Risici ved elektrofiskeri
Elektricitet og vand er en meget 
farlig blanding. Herhjemme har 
vi stort set været forskånet for al-
vorlige uheld, MEN sikkerheden 
SKAL tages alvorligt. Derfor er 
det alene et antal forudbestemte 
personer der må deltage. 

Afstrygning og opdræt
VSF driver ikke sædbank for ør-
redæg, men har tilladelse til at 
aflevere de opfiskede hun- og 
hanfisk i bassiner hos Skalmstrup 
Dambrug i Stoholm.

Dambrugets folk vurderer, når 
fiskene er modne til afstrygning 
og indkalder mandskab til med-
hjælp fra Vandplejeudvalget, 
VSF. 
Normal udføres afstrygning over 
to omgange da fiskene ikke 
”modner samtidig”. 

Af Peder Toppenberg

.

.

.

.

.

Årets 
elektrofiskeri

Den interesserede læser vil nu 
spørge: Hvad bliver der af de af-
strøgne og slatne fisk ?  
De bliver ALLE udsat hvor de blev 
opfisket. Måske kan vi allerede 
under næste års almindelige lyst-
fiskeri igen sige ”goddaw”.

Videre overvåger dambruget 
klækning og passer yngel til den 
myndighedsgodkendte udsæt-
ning skal udføres.

Resultat af årets elektrofiskeri
Fiskeriet blev udført over to lør-
dage. 
Første lørdag i Skals Å og anden 
lørdag i Jordbro Å. 
I år var vejr- og fangstguderne 
med os. Tidligere har vi ikke op-
fisket tilstrækkeligt i første om-
gang og har  så været tvunget til 
en gentagelse. 
I år havde et dejligt efterårsvejr 
med solskin samt en svag brise.  

Fangstmæssigt fik vi opfisket de 
tilladte antal fisk. 

Til orientering opfisker vi ikke 
hanfisk over 80 cm, men vi så 
en solist der blev vurderet op til 
ca. 92 cm (lystfiskere har et godt 
øjemål). 
Videre var der under fiskeriet fle-
re ”rigtig pæne fisk” der smut

tede igennem og forbi vores 
strømfelt.  

Belønning
Elfiskeriet foregår på fridage, det 
er slidsomt, ofte vådt og koldt, 
og alligevel lykkes det hvert år 
at samle de nødvendige 16-17 
mand til hver tur. 
Min oplevelse er, at der er mas-

ser af belønning ved at deltage i 
arbejdet, for eksempel følgende 
oplevelser ved åen. 
     I år så vi blandt andet både
     ”flyvefisk” og en ægte Stork.
     Udbygge eget kendskab til en 
     delstrækning af åen 
     Almindelig kammeratligt sam- 
      vær og snak om lystfiskeriet 
     Blive lidt overrasket over
     pæne fisk på strækninger 
     hvor man måske selv har 
     gået gentagne gange uden 
     syn af fisk. Bare det at høre
     meget overraskende 
     udbrud som: ”Det var satans” 
     eller ”den var godt nok go’ 
     den der”.
     At konstatere et godt resultat
     af en aktiv vandløbspleje
     Hyggeligt samvær med
     morgenkaffe og rundstykker
     ved start og ved afslutningen
     af  dagen med en velfortjent 
     tår øl/vand samt ikke mindst  
     en gang wienerbrød mv. 
     Glæden ved at hjælpe og
     styrke VSF med lidt frivilligt 
     og ulønnet arbejde.

Fremtidige mål
     At udbygge vores vandløbs-   
     pleje til glæde for miljøet 
     og ikke mindst os lystfiskere
     At foreningens vandløb 
     bliver selvreproducerende 
     med ørred yngel

.

.

.

.

.

.
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.

.

.
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Det hele startede i dec. 2008 
hvor Søren Bak og jeg var ude for 
at kigge på kommende projekter 
og der faldt turen forbi til Hørup 
Møllebæk.

Vi blev hurtig enig om at den 
trængte til en hjælpende hånd. 
Bækken lå øde hen uden nogen 
form for skjul til fiskene, hverken-
sten, vandplanter eller kantgrø-
de, hvis der overhovedet var fisk. 

Der var rigtig meget sand i bæk-
ken og næsten ingen grus, sam-
tidig var den alt for bred i forhold 
til den mængde vand der løber 
i den. I 2008/09 var der en lille 
gydning og vi supplerede med 
ca. 1500 stk yngel.
Vi bestemte os for at prøve at lave 
et overblik på hvad der skulle gø-
res, og jeg tog ud for at snakke 
med lodsejerene, for uden dem 
er det selvfølgelig umuligt at æn-
dre på forholdene. 
I feb. 2009 var alle med, og An-
ders kunne fortælle, at da han 
var dreng, var der masser af fisk i 
bækken også nogle ganske store 
- det skulle vi gerne have igen.

Vi fik lavet en el-befiskning for at 
se hvad der egentlig var i bæk-
ken. 
Det så ikke godt ud, 8 stk ørred-
yngel, 16 ældre og 13 ål. Det gav 
næsten sig selv at med så få skju-
lesteder i bækken, var det svært 
at være lille fisk så der var absolut 
plads til forbedring.

Vi fik en forklaring på de mang-
lende vandplanter, om somme-
ren er der brøndkarse i så store 
mængder at man overhovedet 
ikke kan  se vand , men mere om 
det senere.

Sidst på sommeren 2009 fik vi 
lagt gydegrus og skjulesten i 
bækken og nu var vi lidt spændt 
på om ørrederene ville bruge 
dem til vinter. 
Der var da aktivtet på to af ban-
kerene, men ikke noget vildt og 
med alt det sand som kom oven- 
fra var det ganske lidt der kom 
ud af det.

I 2010 havde vi projekter i Skra-
vad møllebæk og Hørup Mølle-
bæk lå stille og passede sig selv. 
Vi var dog lige nede og kigge af 
og til, og blev enige om at den 
brøndkarse skulle vi have styr på.

I 2011 var der bestandsanalyse i 
Skals å systemet, så nu kunne vi 
se hvordan det gik med bækken. 
Det var meget nedslående, det 
eneste der var tilbage var 16 ål 
og ingen ørred. 
Vi snakkede med Morten fra dtu 
som stod for analysen og vi gik 
stykket igennem. 
Kuren var flere skjulesten, brønd-
karsen skulle holdes nede så de 
andre vandplanter kunne få fat, 
og der blev mere vinterskjul, og 
så satte vi 400 stk ½ års fisk ud.

I 2012 begyndte vi at holde en 
strømrende fri på stykket der 
blev lagt flere skjulesten, og gy-
debankerne blev gravet igen-
nem om efteråret. 
Et par steder var der kommet lidt 
vandranunkel så nu manglede vi 
kun et par gode hunfisk til vinter, 
mente vi, men da vi gennemgik 
bækken i foråret 2013, var der 
med lidt god vilje, kun en enkelt 
gydegravning.

Sommeren gik med at holde en 
strømrende fri, og vi snakkede 
om ikke vi skulle have det sidste 
stykke med af bækken, stykket 
med kronhjorten neden for dam-
bruget.

I foråret 2014 havde der været 2 
gydninger så nu skete der da lidt, 
vi blev enig om at få det sidste 
stykke med, så jeg kørte ned til 
Poul Erik for at få en snak, og en 
underskrift. 
Det var et hurtig besøg, han 
sagde ”hvor skriver jeg under og 
hvornår går i igang ” jeg svarede 
med stor overbevisning ”om 20 
min.”  Vi skulle jo lige hjem efter 
waders, skovl og greb. 
På hjemvejen ringede jeg til Jør-
gen Buch, han var lige i nærhe-
den så han kom lige forbi.  
2 timer efter aftalen var der fjer-
net en masse brøndkarse, flyttet 
kæmpe sten så at de lå lidt mere 
korekt, og nu forstod vi hvor alt 
det sand kom fra.
Når brøndkarsen fryser ned om 
vinteren begynder det sand den 
har holdt på at løsne sig og drifte 
ned af i bækken, nu fik det så et 
par månder til af drifte af, inden 
vinteren kom.

Kort før sommerferien i 2015 hav-
de vi fået leveret grus og sten, så 
jeg ringede til Jackob Madsen 
der fik fat i nogle elever fra natur-

Af Kenneth Elkjær

Hørup møllebæk
Fra næsten ingenting - til stort potentiale

efterskolen i Ålestrup der kom og 
hjalp med at få det i bækken.
Det blev en god dag vi fik lagt 
4 gydebanker smidt en masse 
skjulesten i, og der blev hentet 
vandranunkel længere nede af 
bækken. 
Vi har lavet en aftale om at det er 
VSF der vedligeholder de 400 m 
af bækken som er fiskenens bør-
nehave, så der er vi nede ca. hver 
2. uge når brøndkarsen rigtig er 
i vækst.

Nu ser bækken super fin ud fra 
dambruget og nedstrøms, alle 
banker er blevet løsnet og der er 
kommet flere sten så den er klar 
til at modtage fiskene her  til vin-
ter, nu er alle muligheder til stede 
for at bækken kan klare sig selv. 

Det sidste vi kan gøre for Hørup 
Møllebæk er at plante nogle rød- 
el for at skygge lidt af grøde væk-
sten på det nederste af bækken. 
Den gror totalt til om sommeren, 
det sænker strømhastigheden så 
sandet lejrer sig ganske langt 
oppe i bækken. 

Det er imidlertid noget vi skal 
have tilladelse til, derfor skal vi 
ud igen og have aftaler i hus og 
kommunen skal også sige ja.

GOD JUL OG GODT NYTÅR

         
 

Først i januar var vi ude og tælle 
gydninger i vores vandløb, det så 
rigtig godt ud mange steder. Ved 
de 4 nye gydebanker vi lavede i 
Skravad sidste sommer var der 
gydninger på alle så det er bare 
super. Allerede d. 8 november 
var de første fisk på leg i Skravad 
ved Navndrup, en lille måned tid-
ligere end i 2014

Når vi skal afsted til januar for at 
tælle gydninger, noterer vi hvor 
gydegruset trænger til at blive 
løsnet. I løbet af året kan vi så 
gøre det klar til fiskene, forhå-
bentlig har fået en spulepumpe 
til den tid, det er noget lettere 
end en med en greb.

Den 12. april satte vi yngel og 
smolt ud. 
I år var det lidt anderledes, idet 
naturstyrelsen har igangsat et 
nyt overvågningsprogram kaldet 
NOVANA. 
Programmet har til formål at un-
dersøge 800 vandløbsstationer 
over hele landet for naturlig gyd-
ning, så her skulle der ikke sættes 
yngel og ½ års fisk ud.

Den 7. maj satte vi 1 års fisk ud . 
Vi havde besøg af to fra fiskeri- 
kontrollen, som var med på tu-

ren til Vorning å og Tjele å, de gav 
også en hånd med når fiskene 
skulle i deres rette element igen, 
så de må godt komme igen.

Den 18. Maj havde VPU møde 
ved Hørup Møllebæk, for at få 
lavet en plan over hvad der skal 
gøres inden gydegrus og sten 
bliver leveret -og hvem der gør 
hvad, når det skal ud.

Den 26. maj var grus og sten an-
kommet, og om morgenen for-
delte jeg gruset til de steder hvor 
det skulle i. ”Tak til Bent for lån af 
traktor”. Over middag kom Jakob 
og Bo med elever fra Ålestrup 
Natur-efterskole , og så blev der 
skovlet grus i , lagt skjulesten , og 
til sidst plantet vandranunkler og 
vandstjerne som vi hentede læn-
gere ned i bækken.

Året i 
VPU

Hen over sommeren har vi væ-
ret dernede mange gange for at 
holde bækken nogenlunde fri 
for brøndkarse, som total lukker 
bækken til hvis ikke vi er der 2-3 
gange om måneden når det gror 
stærkest.

I Lund bæk skulle vi have lagt grus 
og sten ud i løbet af sommeren, 
men sådan gik det desværre ikke. 
Netop da vi skulle igang, blev der 
gravet op til en ny kloakledning 
hen over marken, præsis der 
hvor vi skulle have en tung lastbil 
ind med grus.
Chaufføren ville nødigt sætte den 
fast med fuld læs, så vi får gruset 
en gang her i vinter så det ligger 
klar til foråret.

I Løvel Møllebæk er der blevet slået 
grøde 3 gange, rykket dueurt op, 
gydegruset er blevet gravet igen-
nem og skjulesten er kommet i. 
Sidste vinter havde der været 3 
gydninger, bækken klarer sig fint 
med en smule hjælp, så her be-
høver vi ikke sætte fisk ud , den 
kan selv.

I Skravad har jeg fået en aftale 
med 2 lodsejere, neden for Får-
brovej. Stykket er ca 400 m langt, 
ansøgningen er på vej til komu-

nen og vi håber på en godken-
delse. 

Ved Naundrup mølle mødte Per 
og jeg Bjarne, vi fik en snak om 
gydebanken ved hans hus. 
Vi blev enige om at vi skulle se hvor-
vidt det var muligt at få suppleret 
med mere grus, få en del skjulesten 
lagt ud  neden for banken, og evnt. 
få skyllet noget sand væk.

Borup Møllebæk, er ved at være 
klar til grus, bækken har fået lov 
til at løbe frit et års tid efter en 
lille grødeslåning sidste efterår. 
Fra at være op til 3 m bred og 5 
cm, dyb har den nu selv fundet 
sit leje, sandet er skyllet ud og nu 
er den knap 1 m bred og 20 cm 
dyb -perfekt til yngel, og der er 
også kommet lidt grus til syne. 
Til næste år kommer der gyde-
grus og skjulesten i, og der bliver 
lavet en kvægovergang -super 
lille bæk.

Vi har elfisket sidst i oktober og 
først i november, det sidste der 
mangler i år er strygning af de 
fisk vi fik til elfiskeriet og så star-
ter det hele igen til januar igen.

Go´ jul og godt nytår
fra alle os i VPU
      
     



mand til at flytte på motorpum-
pen - den vejer nok ca. 20 kg. 
To mand til at styre slange og 
pumperør. To mand med en greb 
hver. Så er man klar. 
Og der var grus under sandet! 
Super fint gydegrus! Over det 
hele. Og det sand blev flyttet! 
Ikke over det hele. 
Det kunne jo være fristende at 
lave en gydebanke på 200 m, 
men så mister du de varierede 
strømforhold. 
Der ligger en rigtig god, naturlig 
gydebanke ca. 300 m nede, der 
skulle vi ikke ned, for der har na-
turen klaret det hele selv. 
Et eftersyn viste, at det opskyl-
lede sand fint kom forbi.
Det er så nemt! Sten blev rullet/
skubbet de rigtige steder hen. 
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En herlig efterårslørdag. 
Solen skinner og temperatu-
ren er omkring de 16 grader og 
bedst af alt tørvejr - det har der 
ikke været for meget af i år. 
Søndermølle summer af mor-
genaktivitet. 

Formand Jørgen, har vi for en 
gangs skyld styr på, han er i gang 
med at stege 150 skiver røget 
bacon. 
Bedste kvalitet fra slagteren. 
En liflig duft af bacon får smags-
løgene til at løbe over. 
Næstformand Flemming er klar 
med 3 snese æg til scrambled 
eggs. Dertil resten af bestyrelsen 
i gang med at dække bord, skære 
rundstykker over og lave kaffe. 
Kl. 10.00 sharp er det hele klart til 
en herrebrunch for 15 inviterede 
ildsjæle (i hvert fald når det kom-
mer til vandløb, gydebanker og 
havørreder). 
Bestyrelsen, vandplejeudvalget 
et par mand fra Ålestrup Lystfi-
skerforening - og så Horst, der 
både er medlem af VSF, af vand-
plejeudvalget og af Skalsådalens 
Lystfiskerforening – han har altså 

tre hatte på” på, det kunne vel se 
sjovt ud. 
Sidst men ikke mindst vores 
to gæsteforelæsere  Niels Åge 
Skovbo og Andreas Svarer, som 
formanden havde fundet hos 
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Morgenmad, det skal vel bare 
overstås? Ikke når lystfiskere er 
samlet. Alle har oplevelser fra 
fiskevandene, og de skal selvføl-
gelig  også deles. 
Der overdrives ikke så meget, vi 
er jo blandt ligemænd, så vi be-
høver ikke lægge to trediedele 
til. Til sidst beordrer formanden 
os ind i det frastødende (und-
skyld – tilstødende) lokale, ellers 
havde vi nok siddet der endnu.

Hvorfor sådan en 
vandløbsdag?
Baggrunden for hele arrange-
mentet er, at vi har arbejdet med 
kommunen om muligheden for 
at bruge spulepumpe på gyde-
banker. 
Tilsanding af gydebanker er et 
kæmpeproblem, og spuling lig-
ger lige for. 
Det er til at overkomme med en 
rimelig mandskabsindsats, og 
hvis det så også virker, er det jo 

en win-win situation. Kommunen 
har været noget forbeholdne, og 
bekymrede for hvordan vand-
løbsfaunaen  påvirkes af spuling. 
Det er jo al ære værd. 
VSF og kommunen er blevet 
enige om at starte forsigtigt med 
et forsøg på en afgrænset stræk-
ning.
Skravad Bæk oppe ved kartof-
felcentralen ved Roum har fået 
foretaget en udvidet faunaana-
lyse, og her skal vi senere på da-
gen spule. 
Så vil det vise sig, om faunaen 
påvirkes synderligt. Skulle det 
ikke være tilfældet, så er vejen 
åben for spuling af gydebanker i 
almindelighed.

Tilbage til ”skolebænken” igen 
Her får vi et spændende indblik i, 
hvad der foregår på vandløbsre-
staureringsområdet. 
Jeg har lidt på fornemmelsen, at 
det meste af publikum anser sig 
for eksperter på området, så det 
er selvfølgelig en udfordring for 
”lærerne”. 
Jeg tog ikke noter, men blev 
mere og mere opløftet og klar til 
at gå i gang ved vores vandløb.
Det bedste er, at der i virkelighe-

den skal så lidt til for at gøre en 
forskel for vores havørredyngel. 
At man selv kan gøre noget, og 
at det også virker, var det bedste 
ved ”forelæsningen”.

Lidt overskrifter 
fra det teoretiske
Det primære ved vandløbsre-
staurering drejer sig om, hvor 
fokus er! 
Smider man grus i et vandløb, 
kommer der gydning med det 
samme! Og det har man så gjort 
rigtig meget. 
Påvist gydning har været det alt-
afgørende kriterium for succes. 
Det dur bare ikke! 
For gydning behøver ikke at be-
tyde, at der kommer en eneste 
levende havørred ud af det. Så 
nemt er det altså ikke. Fokus skal 
være på overlevelsesgraden af 
ørrederne.
En havørred gyder tusindvis af 
æg - det er ikke meningen, at de 
alle skal blive til noget - det har 
naturen kalkuleret med. 
Det er altså heller ikke menin-
gen, at der slet ikke skal komme 
noget som helst ud af det. 
Man ved udmærket, hvad der 
skal til for at bedre overlevelsen. 
Vandløbets fysiske tilstand: dyb-
de mellem 5 og 20 cm. 
Rimelig strøm med iltrigt, køligt 
vand på de rigtige steder. 
Grus - størrelsen på gydegrus er 
ikke så vigtig, (dog ikke for små 
sten). Det lyder selvindlysende, 
men der skal være vandplanter! 
Dels som skjulested for ynglen, 
dels som levested for ynglens fø-
deemner, dels for at skabe strøm-
variation i vandløbet. 
Skjulesteder er altafgørende – 
skjulesten kan der nærmest ikke 
være for mange af. 

Nedfaldne grene og lignende 
- lad dem blive i vandløbet. 
Ynglen skal kunne skjule sig for 
deres fjender, og også for deres 
venner - de fisk, der vokser bare 
lidt hurtigere, æder deres mindre 
søskende! 
Langt de fleste gydebanker, der 
anlægges i åernes hovedløb er 
nærmest nytteløse. En enkelt gy-
debanke i en lille bæk med ide-
elle forhold, kan redde det hele. 
Nye vandløb, restaurerede vand-
løb, der anlægges med den al-
mindelige v-profil, er nytteløse.
De sander til. Der er ikke føde og 
skjulesteder for ynglen. Det er 
dybt frustrerende, når det nær-
mest er den eneste måde det gø-
res på af det offentlige.
Vandstjerne, vandranunkler og 
lignende, viklet om en sten af 
godt knytnævestørrelse, og du 
har startet vandplanteliv, med 
alt hvad det medfører. Det kan vi 
alle klare.

Teori er godt, 
praksis er supergodt 
Vel fremme ved Skravad bæk 
skulle vi så have syn for sagn. To 

Hygge ved Skals å

Vandplejedag i VSF

Vandplanter blev hjulpet på vej.
Det eneste problem var det der 
pumperør: Hvis det blev løftet op 
af vandet, stod der en kaskade af 
vand ud over de sagesløse vand-
plejemænd. 
Det var selvfølgelig ikke med 
vilje! Vi har skabt tre til fire fine 
gydebanker. Jeg kan ikke i min 
vildeste fantasi forestille mig at 
faunaen bliver negativt påvirket. 
Jeg tror vi investerer i et pumpe-
udstyr til næste år.

Dagens absolutte lavpunkt
Sidst på dagen tog vi op til Skin-
derup dambrug for at vise vore 
to eksperter, hvad vi kan udrette 
i Viborg 
Der tabte vi godt nok vejret!. 
Dybt nedskåret var gravet et 
slynget vandløb. Klassisk V-profil. 
Næsten ingen befæstigelse af 
brinkerne, så sandet styrtede 
ned i vandløbet mange steder.
Blødt sand over hele bunden og 
i en dybde, så gummistøvler ikke 
slog til. Ikke en eneste vandplan-
te. Ikke en eneste skjulesten og 
hvis der var udlagt gydebanker, 
var de forsvundet under sandet. 

Langt ude  i engene er der anlagt 
et sandfang, så sandet ikke ender 
i Simested å.
Da vore to gæster var kommet 
til sig selv, fik vi forklaret, hvor-
dan arbejdet kunne have været 
udført, så der kunne have været 
succesfulde gydebanker og gode 
levesteder. Alt sammen uden at 
det ville have været dyrere. 
Vi har senere selv gennemgået 
hele det nedlagte dambrug og 
kan heldigvis konstatere, at for-
holdene er noget bedre ovenfor 
og nedenfor det stykke, vi beså 
på vandplejedagen.

Kom ind & oplev vores 
store flue/fiske afdeling
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremøllevej 109 • 8800 Viborg • Tlf. 8662 2113 
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Carina og Daniel fra kommunen 
undersøger bundfaunaen

Af Finn Karlsson



holdsvis å, kyst og put and take,
er pålagt hver at levere en helfla-
ske stærk spiritus.

De fleste lystfiskere nyder ud over 
fiskeriet også naturen, der byder 
sig til med forskellige oplevelser 
henover året. 

Langs vore åer er der et rigt dyre-
liv af fugle, rådyr, odder og meget 
andet, lige til at glæde sig over 
når man ikke er fuldt optaget af 
fiskeriet.
 
I årets løb bliver der kommunike-
ret via foreningens hjemmeside i 
såvel tekst som billeder.

Du kan finde årets aktiviteter ved 
at gå ind på VSF.dk og derefter 
klikke på Pensionister i emneli-
sten. 

Erik åbner glasset med forretten: 
Solæg.

Når du er kommet dertil er især to 
linier interessante 

1) Forum, der indeholder referater 
og varsler for alle tiltag og 

2) afholdte ture hvor der er bille-
der fra nogle af arrangementerne. 
Alle disse tiltag skaber en masse 
kontakter, hvor medlemmer af 

den ene eller anden grund finder 
sammen og laver små private 
grupper til fisketure eller andre 
tiltag.  

Man har også mulighed for delta-
gelse i det årlig elfiskeri efter mo-
derfisk ved årets afslutning.

Solæg med tilbehør.

Er du efterlønner eller folkepen-
sionist, og har du lyst til at være 
med i OBK gruppen, er du meget 
velkommen. 
Du møder bare op på en møde-
dag kl. 9, så finder du hurtig ud af, 
at der også er aktiviteter og eks-
pertise du kan få glæde af. 

Julefrokosthygge afsluttes med ost.

Man har med hjælp af garvede 
OBKere afholdt Demo/øvelses-
dag i fluekast.
Sidst men ikke mindst er der en 
OBK gruppe, der laver reklame og 
tegner medlemmer for  VSF ved 
forskellige messer og fiskedage 
hen over året. 

Sæsonafslutning
I år var der udendørs sæsonafslut-
ning ved Gudeådalens Fiske-sø 
ved Bjerringbro. 
26 mand var mødt frem, der blev 
fanget 12 flotte fisk, største 2,8 kg. 
Efter fiskeriet blev der serveret-
gratis grillpølser og øl.  

I december holder vi selvfølgelig 
julefrost. Vi får ikke mad udefra, 
men nyder forskellige retter som 
er hjemmelavede af gruppens 
medlemmer.

Julefrokost og 
fiskekonkurrence
Til en sådan frokost hører jo mas-
ser af drikkevarer af forskellig styr-
ke, derfor har man ret belejligt la-
vet en konkurrence, hvor den der 
har fanget den største fisk i hen-
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For 4 år siden blev en gruppe 
af VSF`s pensionister enige om 
at danne en gruppe under for-
eningen.
Formålet skulle være at øge 
det sociale liv mellem forenin-
gens medlemmer, der har tid 
og lyst til at deltage i aktiviteter 
primært i dagtimerne på hver-
dage.

Fra starten meldte ca. 50 perso-
ner, der var folkepensionister eller 
efterlønnere, sig til dette projekt.
Foreningen har ca. 200 medlem-
mer over 60 år.
For at synliggøre at ikke alle pen-
sionister er med i denne gruppe, 
blev man sidste år enige om at 
kalde den gruppe, der har til-
meldt sig til projektet, Old Boys 
Kammeraterne i daglig tale for-
kortet til OBK.

Gruppen har ingen egentlig le-
delse, men en række tovholdere, 

minimum 2 personer for hver 
type aktivitet, disse to sørger for, 
at de aftalte aktiviteter gennem-
føres. Der er to slags møder.

1: Tirsdagsmøder
Ledelse og koordination af møder 
1. tirsdag i hver måned kl. 9 und-
taget Juli og August. 
De første år har gruppens kontakt-
personer Paul Hollesen og Kurt Bo-
rup været ledere af dette møde.
Alle indendørs aktiviteter foregår i 
klublokalerne på Sønder Mølle og 
starter med kaffe og rundstykker,
som gruppen selv betaler. 

På tirsdagsmøderne bliver næ-
ste måneds aktiviteter, både de 
indendørs og de udendørs gen-
nemgået, evt. ændringer af aftal-
te aktiviteter og optagelse af nye 
tiltag foretages på dette møde.
Desuden er et fast punkt på det 
månedlige møde en ”pralerunde”, 
hvor medlemmer kan fortælle om 
bedrifter i den forgangne måned.  
     
 2: Torsdags aktiviteter
 Ledelse og gennemførsel af en 
aktivitet hver torsdag kl. 9, i vin-
terhalvåret. Tovholderne her er 
personer der helt eller delvis kan 
instruere i dagens aktivitet, derfor 
er der skiftende ledelse alt efter 
den aftalteaktivitet . 

Efter kaffen fordeler de frem-
mødte, typisk 10 til 20 mand, sig

OBK érnes  bedrifter 

i grupper, der gennemfører da-
gens  aktiviteter, der kan være, 
fluebinding, fremstilling af spin-
nere,   blink, woblere, knive m.v., 
samt reparation af grej. Her kan 
være tale om endegrej, der træn-
ger til nye kroge, fiskehjul der skal 
renses og smøres, liner der skal 
udskiftes eller efterses, fremstil-
ling af ”brikker” til krebsfangst.  
De fremmødte der ikke deltager 

Når OBK reparerer broer, går de til 
opgaven med krum hals, ja en enkelt 
kæmpede endda ”Røven ud af 
bukserne”

i disse aktiviteter hygger sig sam-
men og ser måske en fiskefilm.

Fisketure
Hver måned, når vejret og fred-
ningstider tillader det, bliver der 
arrangeret en fisketur til en af for-
eningens åer og en tur til kysten 
ved Limfjorden, Mariager fjord 
eller Djurslandkysten efter havør-
red. 
Desuden har der været ture efter 
fladfisk i Lillebælt og Djurslandky-
sten samt ture efter Pighvar ved 
Vesterhavet. 
En gruppe har besøgt Hald Sø for 
at fange Aborrer og Gedder.

På en speciel å-tur var 11 OBKere 
ved Skals å for at fange krebs. 
Der blev fanget ca. 150 stk. på 2 
timer de fremmødte tilberedte 
og fortærede dem efterfølgende 
i Verner Larsens gildesal.
En Put and Take  tur forår og en 
tur efterår har i de forgangne år 
været obligatorisk.

Broer over grøfter
En meget krævende og stor opga-
ve, der gør det nemmere at færdes 
i vore enge, er en del af OBKgrup-
pens frivillige hjælp til foreningen. 
I 2015 har vi 2 dage været ved Si-
mested å, hvor vi udlagde ca. 20 
nye broer, samt reparerede lige så 
mange.

Dette arbejde har alle foreningens 
medlemmer stor glæde af igen-
nem de kommende sæsoner, og 
gruppen har da også fået stor ros, 
både skriftlig og mundtlig fra med-
lemmer og bestyrelse.

Aftale med andre foreninger
Ved OBKeren  Jim Nielsens mel-
lemkomst, har der i 2015 været 
holdt ”åbytte” med Ålborgforenin-
gen Pirken. 
Pirkens medlemmer kunne en af-
talt weekend fiske i VSF`s åer mod 
at alle medlemmer i Viborg tilsva-
rende kunne fiske en weekend i  
Pirkens vand ved Lerkenfeld å.

Lerkenfeld å øst for Lerkenfeld gods

Jeg tog lørdag til Åen ved Ler-
kenfeld Gods, hvor den snor sig 
i engene mod øst. Jeg fiskede 
med flue uden den store gevinst, 
der var flot vejr og mange små 
bækørreder tog fluen.

Udenlandsture
Hvert år har der været arrangeret 
udenlandsture til Hökensås i Sve-
rige - se artikel andet sted i dette  
blad og laksefiskeri ved Mandal-
selven i Norge. 

Andre aktiviteter
I april har OBKerne været på tur til 
Danmark Sportsfiskeforenings hus 
i Vingsted. Desuden kom ideen til 
et røgekursus, der blev afholdt i 
april, fra gruppen. 

Af John Glerup Møller

Der var store smil på, da krebsene var 
klar til blive fortæret

Der fanges fine fisk på vore ture. Her 
Jims havørred på 4 kg. Fra Carlos eng 
ved Karup å

Stemningsbillede fra Karlos
eng ved Karup å

OBK medlemmer med info 
stand for VSF, ved JAFI`s 
efterårsmesse.
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Det er efterhånden nogle år si-
den, men historien er stadig lidt 
sjov, nogle har hørt den før - også 
mere end een gang.

Det var d. 16. juli 2008
Søren Bak og jeg var blevet enige 
om at lave et sats i Simested å, 
der var blevet fanget lidt fisk, så 
vi skulle bare afsted. 
Søren ville fiske ved vejsvinget 
med flue, og jeg startede midt 
mellem Løgstørvejen og vejsvin-
get med spinneren. Så kunne 
vi jo mødes engang senere, for 
Søren havde lovet at køre mig 
tilbage til bilen når jeg var nået 
til vejsvinget.

Jeg kom ned til åen, der hvor  
”dobbelt broen” er, der var en del 
grøde i åen, det var fint tænkte 
jeg, for så er der da noget de kan 
gemme sig bag og ikke bare suse 
igennem vores stykke.
På med med en mepps og så i 
gang, tro det eller lad være - men 
i første kast vender der en god 
fisk lige som spinneren tages op 
af vandet, den vil jeg godt have 
haft, for den var god. 

Jeg fiskede ivrigt videre i troen på 
at det jo nok ikke var den eneste. 
Efter en lille time er der fisk på, 

og efter en kort fight er der en 
blankfisk på land, den får et gok i 
nødden , og ned i ryksækken.

Der er stadig et godt stykke op 
til vejsvinget, skal lige til at ringe 
til Søren for at høre hvordan det 
går, men i det samme ringer tele-
fonen, det er Søren, han har også 
fået fisk, fin fisk på 4 kg siger han, 
og har haft en større efter. 
Jeg fortæller om min ”lille” fisk, 
han griner og spørger hvorfor 
jeg tager så små fisk med hjem, 
nu gad jeg ikke snakke med ham 
mere, for nu skulle der fiskes.

Det kunne nu være rart at fange 
en der var større end hans, men 
hvad er oddsene lige for det - 
skræmmer en fisk på et lavvan-
det stykke, men ikke en med 
nogen størrelse på, nu er solen 
ved at gå ned, og det  bliver lidt 
svært at kaste præsist. Jeg når op 
til den røde bro uden at der sker 
noget, går forbi broen og tager 
et kast, da jeg lige kan skimte 
spinneren tænker jeg der er sku´ 
ingen, men når lige at se noget 
der er efter spinneren og bang 
fast fisk, hugget falder lige inden 
spinneren kommer op af vandet 
. 
Det er en god fisk, stangen krøller 
helt ned til korket som jeg husker 

det, fisken går stille og rolig helt 
uden dramatik og da den er klar 
til landing sætter jeg mig ned og 
laver en fin landingsplads med 
benene og vupti et stk. havørred 
på land. 
Jeg kan godt se at den er stor, 
men er den større end Sørens, 
jeg ringer til Steffen for at for-
tælle om min fangst, og så blev 
planen lagt. 
Jeg gemmer den store i ryksæk-
ken, den anden har jeg i hånden 
da jeg går Søren i møde. 

Jeg skal love for at min lille fisk 
blev hånet med op til flere til-
lægsord, mens vi fulgtes op til 
Sørens bil. 
Rygsækken smed jeg ind i baga-
gerummet og Søren kørte mig 
ned til min bil. 
Bagefter skulle vi ned til Steffen 
og tage nogle billeder af Sørens 
den store, og min den lille fisk .
Søren gjorde hans fisk klar på 
risten - det var godt nok en fin 
fisk, tænkte jeg håbede at min 
var større. 
Jeg havde hverken målt eller ve-
jet min, den i rygsækken altså.

Jeg placerede min lille fisk ved 
siden af Sørens, han mente godt 
nok at den var blevet rigtig lille, 
når den sådan lå ved siden af 

hans fisk. Efter en par minutter 
brød Steffen ind ”nåå Kenneth 
skal vi ikke se den anden fisk du 
har fanget” 

Søren blev helt stille, jeg hentede 
rygsækken i bilen og fik fisken op 
- nu kunne jeg tage det helt ro-
ligt, for den var større end Sørens 
Det var dejligt at smide den på 
risten, og så kan i tro at der blev 
drillet den anden vej, Søren svor 
at der vil blive gjort gengæld 

Alt i alt en god aften hvor flaske-
de sig for os begge to men  ” den 
der ler sidst ler bedst .”  

Sådan var det den aften, men 
hvem ved, lige pludselig kom-
mer hr. Bak med noget, han kan 
ikke lade være - vi kender ham jo 

Kenneth  

Søren og Kenneth med 2 flotte fisk fra Simested å. 
Søren´s vejede 4,2 kg og blev taget på flue og Kenneth´s vejede 
5 kg og tog en spinner. Kenneth fangede yderligere en på 2 kg - 
den kan ses på det lille billede 

Den 
der ler 
sidst ....

Af Paul Hollesen 

OBK-erne har eksisteret i snart 4 
år, og for 4. gang rejste vi i uge 
40 på fisketur til Naturrerservatet 
Høkensås i Sverige. 

Vi var 11 mand på turen; Asbjørn, 
Niels, Kjeld, Heine, Anton, Svend, 
Thorkild, Jørgen B, Egon, Kaj og 
Paul hvoraf 1 - Heine - var debu-
tant. 

Vi rejste fra Viborg en søndag af-
ten kl.22.30 og efter at have sej-

let hele natten mellem Grenå og 
Varberg - de fleste fik lidt søvn - 
var vi fremme ved et cafeteria lidt 
øst for Ulrikeshamn kl. 08.30. 

Efter et solidt morgenmåltid kom 
vi frem til Høkensås Semesterby 
sidst på formiddagen.  
Vi flyttede straks ind i de 3 boo-
kede hytter - det gør man nor-
malt først kl. 15.00, men vi er 
gode kunder! 
Vi havde booket de ”store hyt-
ter”, hvilket gør at vi kan være 12 
mand på turen. 
Ellers er det 8 mand. 

Når der er en begrænsning på 
deltagerantallet skyldes det, at vi 
vægter det sociale meget højt. 
Der er ikke plads til flere ved de 
fælles aftensmåltider. 

Hele vinteren havde vi glædet os 
til turen, og på vores torsdags-
møder på Møllen er der blevet 

bundet masser af fluer til turen.
Efter at have indlogeret os, fået 
lidt at spise, og for nogles ved-
kommende fået en lille lur, var vi 
klar til at fiske. 

Vi kørte alle til den sø som hed-
der Lille Havsjøn, en ret stor sø 
hvor der kun må fluefiskes (med 
rigtigt fluegrej). 

Alle fiskede med stor flid, og der 
blev også landet enkelte ørreder 
i størrelse ca. 1 kg. 
Kun Heine - der er helt ny i ”flue-
fiskefaget” - evnede at fange en 
større fisk. 
En flot ørred på 2,5 kg. Fanget på 
en selvbundet flue. En ny fluefi-
sker er født !! 

Der er 23 søer i Naturreservatet 
som er åbne for fiskeri. Det er et 
stort område og der er ofte langt 
mellem søerne. Søerne er af for-
skellig størrelse, nogle meget store. 

OBK - tur 

til Sverige

I nogle søer må der kun fiskes 
med fluegrej, i andre må der også 
spinne- / medefiskes. 
Det kræver enighed i de enkelte 
hytter / kørehold, om hvor og 
hvordan der skal fiskes. 
Ellers bliver det noget upraktisk!   

I alt blev der på turen landet godt 
30 ørreder, et par aborrer og 2 
gedder, hvoraf den ene, fanget af 
Anton, var rigtig flot og stor. 

Største ørred på turen vejede ca. 
3 kg. og blev fanget af Jørgen B.
 
Aftnerne tilbragte vi i fællesskab. 
Vi skiftedes til – ”hyttevis” – at in-
vitere på aftensmad mv. 
Vi fik rigtig god mad og drikke. 
Ingen sultede eller tørstede. 

Sidste dag var meget blæsende, 
hvilket gjorde fluefiskeriet til lidt 
af en udfordring, nogle holdt 
stand! De øvrige kørte til den 
nærliggende by, Tidaholm, og 
gik bytur, spiste frokost og kig-
gede sig omkring! 

Vi forlod Høkensås sidst på ef-
termiddagen fredag, og efter en 
behagelig sejltur fra Varberg.

Vi hjemme i Viborg kl. ca. 02.00 
natten til lørdag. Vi var trætte. 

Vi får nye erfaringer for hver tur ! 
Næste år skal vi nok omorgani-
sere os for at være mere fleksible, 
evt. med en ekstra bil, og for at 
tilgodese alles fiskeinteresser. 

Vi var alle enige om, at det havde 
været en god tur, og at det er 
blevet en tradition som skal gen-
tages.
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Der er lige nu gang i anlæg el-
ler planlægning af mindst fire 
stor vådområder ved vores åer. 
Formålet er udelukkende at 
fjerne nitrat for på den måde 
at forbedre vandkvaliteten i 
Limfjorden. 

Nitraten fjernes ved at bakte-
rier i stillestående vand spiser 
nitrat, som efter en tur gennem 
bakterierne bliver til kvælstof. 
Det fordamper op i luften, hvor 
80% af den luft vi indånder i 
forvejen er kvælstof, så der gør 
det ingen skade. 

Skals Enge 
Projektet ved Skals enge er næ-
sten færdigt, når dette årsskrift 
går i trykken, og inden det er delt 
ud, er man nok helt færdig med 
Naturstyrelsens indsats.
Hele området uden for Løgstør-
vej skifter fuldstændig karak-
ter. Alle afvandingsgrøfterne er 
dækket til – det er det, der på 
tegningen nedenfor ligner røde 
syninger, og det vil medføre, at 
området bliver blødt og sumpet, 
på længere sigt vil der måske 

komme store rørskove, så man 
om 50 år vil rejse til Skals for at 
opleve sort sol.

Det gamle åløb bevares, og vi 
har stadig fiskeretten, der hvor 

vi plejer at have den. Men der 
er gravet et Slyng 1, hvor en stor 
del af åens vand – ca 40% - løber 
igennem. 
Vi har også fiskeretten i slyng 1, 
og det bliver spændende at se, 

om det bliver godt fiskevand.
Der er også gravet et nyt forløb, 
som på tegningen hedder slyng 
2. Det tager ca 35 % af åens vand 
ud af hovedløbet og sender det 
gennem en ny sø, der opstår der 

hvor teksten ”slyng 2” står på kor-
tet. Det bliver en ret stor sø, men 
meget lavvandet, så den vil i lø-
bet af nogle år gro til i siv – det 
fagfolkene kalder tagrør. Vandet 
fra søen løber tilbage i åen næ-
sten ude ved udløbet.

Trudskov bæk, der i dag løber 
som en landevejsgrøft langs 
Løgstørvej, er genslynget og der 
er lagt gydegrus ud. Det skulle 
gerne medføre, at der fremover 
vil blive produceret mange smolt 
i bækken, og det bliver der brug 
for. 

Det er ikke helt let at vurdere, 
hvad disse indgreb vil betyde 
for fiskeriet i Skals å, men det er 
helt sikkert, at det ikke vil være 
en fordel. 
Der vil måske opstå en større 
geddebestand i søen, og de vil 
snuppe mange af de smolt, der 
forvilder sig derind. Og hvis der 
ikke er mad nok i søen, vil de gå 
på rov i åen. 
Men det er også tydeligt, at der 
har været tænkt meget over ikke 
at lave for megen skade på hav-
ørredbestanden. 

Det er ikke et helt ødelæggende 
projekt, som vi har set det ved 
Årslev Engsø og Egå Engsø ved 
Århus, så når der nu skulle laves 
et vådområdeprojekt, kunne det 
have været meget værre. Vi må 
stille os tilfreds med forholdene 
som de er, og så må vi gøre mere 
for at øge smoltproduktionen i 
tilløbene til Skals å. 
Men projektet er færdigt, tag 
støvlerne på og gå ud og se på 
forholdene.

Viborg kommune har i øvrigt 
købt jorden på den sydlige bred 

Der er fuld gang i 
vådområderne

fra Løgstørvej og til udløbet, og 
her vil der fra 1. marts blive åbnet 
for offentligt fiskeri. 

Vi har i et fortrinligt samarbejde 
med kommunen fået aftalt, at Vi-
borg Sportsfiskerforenings for-

skellige regler om fiskeri, fred-
ning o.s.v. gælder for stykket.
Foreløbig er der så mange siv, at 
der nok ikke bliver meget fiskeri 
fra sydsiden, men kommunen 
har planer om at forbedre ad-
gangsforholdene.

Genslyngning af Fiskbæk å
Dette vådområde styres af Viborg 
Kommune, og ikke som de fleste 
andre af Naturstyrelsen.

Der er i 2015 udsendt planer for 
området, men man er ikke rigtig 
i gang med jordfordelingen, så 
der er ikke nogen slutdato på 
endnu. 
Planen går ud på at stoppe dræ-
ningen fra et sted neden for den 
gamle kirkegård til et sted midt 
mellem Vesbæk bro og Skiveve-
jen. 
Det vil give endnu vådere enge 
end i dag, men det er ikke planen, 
at der skal opstå permanente 
søer, så opgangen af voksne ør-
reder og nedvandringen af smolt 
skulle ikke blive berørt.

Oprindeligt hørte vi om et mæg-
tigt projekt med genslyngning af 

Hjarbæk 
fjord

Løgstørvejen

Gammelt åløb
Nyt åløb

Vesbæk 
bro

Skals å
Gammelt åløb
Nyt åløb

Fiskbæk å
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ved Jordbro å, og udledningen 
fra søen bliver bredt og ekstremt 
lavvandet, så opgangsfiskene 
ikke tager fejl og svømmer op i 
søen, hvor der sikkert bliver en 
massiv bestand af gedder. 
Der er altså taget fint hensyn til 
ørrederne, men hvad en gedde-
fabrik ved åen kommer til at be-
tyde, ved vi ikke endnu.

Siden vi omtalte projektet i Års-
beretningen for 2014 er der sket 
en masse. 
Alle aftaler med landmændene 
er på plads og der er skrevet kon-
trakt med en entreprenør, som 
skal afslutte arbejderne den 1. 
februar 2016.

Risikabelt projekt 
ved Simested å
Mellem Hannerup og Ålestrup 
er man i fuld gang med planlæg-
ningen af et stort vådområde, 
som strækker sig over 13 km af 
Simested å. 

På det meste af denne strækning 
løber åen gennem enge, der i 
tidens løb har sat sig meget på 
grund af kompostering af mose-
jorden, så der allerede nu jævn-
ligt forekommer store oversvøm-
melser både sommer og vinter. 

Oprindeligt var planen helt at 
ophøre med grødeskæring, men 
til alt ”held” skete der i somme-
ren 2014 det, at der ved et helt 
tilsvarende projekt, som man 
har gennemført ved Alling å ved 
Randers, opstod et voldsomt ilt-
svind. 

Der kom et større regnvejr, og da 
åen samtidig var fuld af grøde, 
stoppede strømmen stort set 

helt op, og vandet løb ind over 
markerne. Iltindholdet svandt til 
næsten ingenting, krebsene gik 

på land og et stort antal havør-
reder og andre fisk døde.

Det var en advarsel til Natursty-
relsen, som står for projekterne 
både ved Alling å og ved Sime-
sted å, og det var en advarsel til 
os.

Vi allierede os med Jens Ole Frier, 
der nok er den person, der ved 
mest om Simested å, og Jens Ole 
dykkede ned i arkiverne og fandt 
masser af relevant materiale om 
iltforholdene i åen. 
Materialet viste klart, at vi på den 
varme tid af året allerede i dag er 
nede på et kritisk lavt iltindhold 
om natten. 

Årsagen er, at grøden forbruger 
ilt når det er mørkt. På baggrund 
af det indsamlede materiale lyk-
kedes det os at få lavet et møde, 
hvor følgende deltog: Jørgen 

lange stykker af åen, men det er 
nu landet på noget mere beske-
dent, idet man kun forestiller sig 
at genslynge tre små stræknin-
ger på hver ½ - 1 km. 

Den første neden for den gamle 
kirkegård, den næste kort neden 
for Vesbæk bro og den sidste 
midt mellem Vesbæk bro og Ski-
vevejen. 

Alle tre steder er næsten ukend-
te for vores medlemmer, så det 
kommer ikke til at betyde noget 
for os - måske kan der dog blive 
et par gode sving, som vi kan be-
gynde at fiske.

Vådområde ved Jordbro å
Projektet går som beskrevet i sid-
ste årsberetning ud på at etable
re en sø ved Ørum, en pænt stor 
sø, næsten så stor som Viborg 
Nørresø. 

Søen skal starte der, hvor vores 
fiskeri i dag slutter nedstrøms 
Skivevej, men åen skal blive i sit 
gamle forløb, som er sikret med 
et dige.

Det meste af vandet i søen kom-
mer ved at ophøre med at pum-
pe engene tørre, men ud over 
det vil man tage 10% af Jordbro 
å’s vandføring og 10% af Kvosted 
bæks vandføring ind i søen. 

For at undgå at smoltene svøm-
mer ind i søen på vej til havet, 
bliver indtagene lavet som lange, 
skrå rør, der føres igennem diget 

Bidstrup fra Naturstyrelsen, Carl 
Erik Bruntze fra Vesthimmerlands 
kommune, som har ansvaret for 
halvdelen af projektet, Jan Niel-
sen fra DTU Aqua, Per Nielsen fra 
Ålestrup Lystfiskerforening, Jens 
Ole Frier og undertegnede.

Ålestrup Lystfiskerforening lagde 
lokaler til, og det var vi glade for, 
for det styrtregnede hele dagen, 
så besigtigelsen ved åen blev ret 
kortvarig. 
Naturstyrelsen gav sandwich og 
cola, og så gik vi i gang. 

Det blev et rigtig godt og sag-
ligt møde, som vi tror, har været 
medvirkende til, at der nu i pro-
jektbeskrivelsen står, at der skal 
etableres en ekstra målestation 
for vandføring, temperatur og 
iltindhold og ikke mindst, at der 
står, at kommunerne skal være 

klar til at slå en strømrende, hvis 
der opstår risiko for iltsvind. 
At vi ud over det fik understreget, 
at åen burde lægges på de lave-
ste steder i engen, at det skulle 
sikres, at vandet ikke løb parallelt 
med åen i engene og ikke i åen, 
og at nogle strækninger med 
gode gydebanker ikke burde rø-
res, er en god bonus.

Vi må håbe, det går godt, men 
det er et projekt med stor riskio.

På plussiden kan vi måske se 
frem til en noget mindre sand-
vandring, når dræn og grøfter 
bliver afbrudt på en lang stræk-
ning. 
Der kan også blive nogle nye, 
interessante sving på Ålestrups 
stykke, og måske kan smoltpro-
duktionen øges, når der udlæg-
ges grus og sten og grødeskæ-
ringen begrænses. 

Og en begrænsning af udledning 
af næringsstoffer til Limfjorden 
er vi naturligvis glade for.

Man håber, at arbejdet kan gen-
nemføres i sommeren 2017.

Nyt åløb
Gammelt åløb

Simested å

AALESTRUP
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N 56.2208  Ø 9.1944

          Oversigt over 
Viborg Sportsfiskerforenings 
     fiskevande 2015

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

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

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

Hald sø detaljer
På kortudsnittet 

kan man se hvor det er 
hensigtsmæssigt at parkere, 

og hvordan man finder ned til båden

Skarven - en reel trussel

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

Julegaven
- til manden 

der tror han har alt !
Julegavepakken fra Viborg Sportsfiskerforening 
består af 120 km fiskeret til 
Simested å, Karup å, Skals å, 
Fiskbæk å, Jordbro å og 
Vorgod å i et helt år

Pænt pakket ind, 
med oversigtskort, 
info. blade og 
foreningsblad. 

Hele 
herligheden 
til Julepris 
995,- kr
Ring til Jørgen Buch tlf 30139562, 
eller mail: formand@vsf.dk

BESTIL NU 
- så får du pakken inden Jul



Nybo-Jordbro-
mølle skov
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Jordbro Mølle å - dagkort og medlemmer
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Vorgod å - medlemmer
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- dagkort og medlemmer
Karup å - Høgild/Egelund

Fiskeri forbudt



Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

www.vsf.dk

Bestyrelsen

Formand
Jørgen Buch
Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg
Tlf. 30 13 95 62 . e-mail: formand@vsf.dk

Næstformand
Flemming Hansen
Alling Møllevej 2, Grønbæk, 8643 Ans
Tlf. 86 87 77 96 – 29 90 06 76 . e-mail: flemming@vsf.dk
Ansvarsområder: Karup Å.

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

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

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 86 64 55 96 – 30 48 79 02
e-mail: jens@vsf.com

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86 65 13 32 – 30 26 65 13 
e-mail: finn@vsf.dk

Jan Nielsen
Bekkasinvej 19, 8800 Viborg
Tlf. 29 93 17 50 . e-mail: jan@vsf.dk

Suppleant

John Glerup Møller
Hedeskrænten 40, 8800 Viborg
Tlf. 23 31 84 78
e-mail: glerup@vsf.dk

Arbejdsgrupper

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

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

VSF´s hjemmeside
Webmaster:
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 4 264 . e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Kenneth Elkjær, formand
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Peder Toppenberg
Jan Nielsen

Fiskeriopsynsmænd
Ivan Bjerregaard ................ Tlf. 8669 4841
Henning Markussen ......... Tlf. 8661 3008
Egon Langgaard ................ Tlf. 8665 8465
Thorkild Jensen .................  Tlf. 8662 8818 

Fiskeriinspektorat Vest 
Afd. 1. Nykøbing M. 
N.A.Christensvej 40, 7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 7218 5600  - (ml. kl. 9-15) døgnvagt Tlf. 7218 56 09
e-mail: frederikshavn@naturerhverv.dk

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


