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Formanden funderer
Er Viborg kommune ved at kom-
me i gang på vandløbssiden?

Ved kommunalreformen overtog 
kommunerne ansvaret for de 
større vandløb fra amterne, der 
blev nedlagt. 
Mange frygtede, at det ville føre 
til en langt ringere indsat med 
overvågning og forbedring af vore 
vandløb. 
De første år med Viborg Kommune 
som vandløbsansvarlig  gav da 
også anledning til stor bekymring. 
Antallet af kontrolmålinger i 
vandløbene blev skåret kraftigt 
ned, antallet af kontrolbesøg ved 
vandløbene blev stort set skåret 
ned til nul, sagsbehandlingstiden 
voksede,  o.s.v. .
Det evige omkvæd fra politikere 
og embedsmænd var, at man ikke 
havde folk nok, at man ikke havde 
penge nok, og at organisationen 
endnu ikke var på plads.
Men på det seneste har vi set et 
par lyspunkter. 
Først og fremmest er Viborg 
Kommune nu ved at løse det 
gamle problem med Ravnstrup 
Dambrug. 

I al den tid jeg har beskæftiget 
mig med fiskeri i Viborgs omegn, 
har Ravnstrup Dambrug og det 
tilhørende ørredslagteri været 
et af de største problemer, dels 
på grund af forureningen fra 
dambrug og især fra slagteri, men 
også fordi dambruget har spærret 
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delvis for adgangen til Jegstrup 
bæk, Gårdsdal bæk og Keldbæk. 
Der kommer hvert år ørreder 
op for at gyde i de tre bække, 
men uden spærringen kunne 
det blive til langt flere.  Og man 
har efterhånden fundet ud af, 
at opgangen af gydefisk er eet 
problem, men at nedgangen af 
smolt er et mindst lige så stort 
problem. De små smolt er ikke 
for snu, og ca. halvdelen af de 
nedtrækkende smolt kommer 
ikke forbi et dambrug, selv om 
opstemningen er lavet ”efter 
bogen”, og smoltene egentlig 
skulle kunne gå ned uden de store 
problemer. 
Desuden er spærringerne et endnu 
større problem for andre fiskearter, 
der ikke svømmer og springer så 
godt som ørreder, og de er et stort 
problem for andre vandlevende 
dyr og insekter. 
Det er derfor med stor glæde, at 
Viborg Sportsfiskerforening ser, 
at kommunen ofrer 3,5 millioner 
kroner på en total nedlæggelse af 
Ravnstrup Dambrug, som, hvis 
alt flasker sig, kan ske i løbet af 
efteråret.

Kommunens liste
Viborg kommune har en liste 
med 16  vandløbsspærringer, som 
det er særlig vigtigt at få fjernet. 
Ravnstrup  stod øverst på listen, 
og det lykkes altså nu. 
Højt på listen er også Bryrup og 
Mønsted dambrug. 
Her er der ingen officielle mel-
dinger om løsninger, men Bryrup 

dambrug har fået tilladelse til i 
en prøveperiode at oppumpe en 
masse grundvand, så mon der ikke 
også er en løsning på vej her?.  
Viborg kommune har i sommer 
fjernet en spærring i Agatelund 
bæk, som løber i Skals å tæt på 
Løvelbro. 
Det er et mindre projekt, men det 
er meget positivt, at kommunen nu 
finder tid og midler til at forbedre 
de små bække, hvor en hel del af 
livet i de større vandløb begynder. 

Tre tilladelser til Viborg 
Sportsfiskerforening
Vi har netop fået kommunens 
tilladelse til at lave vandløbsre-
staureringer ved Hørup Møllebæk 
og to steder ved Skravad Mølle-
bæk (Ved Navndrup bro og ved 
Bjerregrav bro), hvor vi må 
udlægge gydegrus og skjulesten.

Vores første ansøgning om en 
vandløbsrestaurering var 8 måne-
der om at blive sagsbehandlet, 
de sidste tre kom igennem det 
kommunale maskineri på et par 
måneder, og kommunen har fundet 
en fornuftig måde at sagsbehandle 
ansøgningerne på, så også her er 
der et lyspunkt. 
Det er så op til os selv at få pro-
jekterne gennemført, og til det 
får vi brug for noget frivillig 
arbejdskraft og gerne noget 
maskineri, men se mere om det 
inde i bladet.

Ingen roser…
Men der er naturligvis også for-
hold, vi kunne ønske forbedret. 
Mange af de små vandløb er 
stærkt plaget af sandvandring, 
som nok er det største miljø-
problem i vandløbene, nu hvor 
vandkvaliteten efterhånden er god 
de fleste steder. 
Erfaringerne fra andre kommuner 
er, at sandfang virker rigtig godt 
og giver en fin vandløbskvalitet 
nedstrøms sandfangene. 
Viborg kommune er ikke meget for 
sandfang - de medfører løbende 
omkostninger til tømning, og det 
mener kommunen, er for dyrt. 

Efter nogle kommuners beregning 
er det billigere at samle sandet op 
fra sandfang end med mellemrum 
at skulle ud i engene og rense 
vandløbene op - og så gør man 
jo ikke nær så meget skade på 
vandløbene, hvis sandet stoppes i 
et sandfang. 
Kommunen vil løse problemet 
”naturligt” ved hjælp af skånsom 
grødeslåning, der skulle give 
slyngede strømrender, hvor sandet 
naturligt skylles videre. 
Det har vi naturligvis ikke spor 
imod - tværtimod - men i de 5-10 
år det varer, inden dette virker, 
mener vi, at nogle sandfang ville 
gøre god gavn. Og ja, det koster 
penge, men derfor kan kommunen 
ikke bare sige nej.  
Skolebørn og ældre borgere koster 
også penge, men dem dropper 
man da ikke bare !
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6 torsdage i efteråret

Fluekursus med 
Orla Bertram Nielsen
Mange kender Orla fra forskellige foredrag i foreningen og ved, at han 
er en hyggelig fyr med en masse forstand på fiskeri. 
Vi har fået Orla til at lede et fluebindingskursus i efteråret, hvor vi 
mødes 6 torsdage kl. 19 – 22. Det bliver i ugerne 43,44,45,46,48 og 49. 
Vi starter med havørredfluer og derefter kyst/P&T fluer. Så aftaler vi på 
holdet, hvad der er interesse for at binde på de øvrige aftener.
Niveauet bliver fra let til middel, så alle, der har bundet fluer før, kan 
være med. Det er ikke et begynderkursus, men absolut heller ikke et 
ekspertkursus. Deltagelse koster 50 kr til materialer.

Fredag den 13. November kl. 18.30.

Fluer og Gullasch
Klassikeren hvor der bliver bundet meget få fluer men fortalt mange 
røverhistorier og spist meget gullasch. Det plejer at være ultra 
hyggeligt. Deltagelse koster 50 kr. Tilmelding til Michael Højris på 
kasserer@vsf.dk 

     AKTIVITETSPLAN 
                       EFTERÅR 2009

Tropiske fisk – på flue og overfladeagn
Alle, der har prøvet af fange tropiske fiskearter, kan skrive under på, at 
de har mindst tre gear mere end vore hjemlige fightere. Udløb på mere 

For et par år siden sponsorerede Skals Sparekasse et bord-bænk-
esæt, som blev stillet op ved parkeringspladsen ved Løgstørvej.

Men et besøg her midt i sommer viste, at sådan noget kan man ikke 
bare stille op ved offentlig vej. Sættet havde været udsat for hærværk 
og var helt splittet ad.
 
Trist, trist, trist.

Programmet kan blive 

ændret og tidspunkter kan blive 

flyttet, så hold dig orienteret 

på hjemmesiden under 

Aktivitetskalender

Torsdag den 19. November kl. 19.00

Vilde, voldsomme tropiske 
fisk – fanget på flue og 
overfladeagn
Biolog og miljøkonsulent Kaare Manniche Ebert fra Danmarks 
Sportsfiskerforbund fortæller om sine fiskeoplevelser i den brasilianske 
regnskov og langs Yucatans kyster. 
Kaare er en fremragende fortæller, så det bliver helt vildt – vi har 
reserveret den store sal på Møllen.

Torsdag den 10. December kl. 19.00

Juleafslutning
Horst kommer som sædvanlig og laver sin berømte sydtyske Glühwein, 
som slår den svenske Glögg med flere længder. Vi hygger os, fortæller 
om årets oplevelser, og ønsker hinanden glædelig jul.

En lørdag eller søndag lige inden jul

Gydevandring
Når ørrederne er begyndt at gyde i vore vandløb, tager vi ud og ser 
på skuespillet. Når gydningen er begyndt, og vejret er til det, kommer 
datoen på hjemmesiden, men det bliver kun med nogle få dages varsel, 
så hold øje med hjemmesiden i december. 

Torsdag den 
19. November
 kl. 19.00

end 100 meter af to-kilosfisk og knækkede liner på trods af brudstyrke 
på mere end 15 kg er hverdag, når fiskeriet udøves under de sydlige 
himmelstrøg.

Michael Højris indrykkede i sidste nummer af Krogen en an-
nonce efter en efterfølger, da Michael må stoppe ved næste 
generalforsamling, idet hans nye job medfører en masse ar-
bejdsdage i udlandet.
Men det er ikke strømmet ind med ansøgere - faktisk har vi 
ikke hørt fra en eneste. 
 
Og så må formanden jo prøve at forklare situationens alvor 
for medlemmerne, så der ikke bagefter kommer nogen og 
siger, at “det kunne I da bare have sagt”.
Uden en kasserer har vi ingen forening, og vi har idag ikke i 
bestyrelsen et emne til jobbet, men vi har 530 voksne med-
lemmer, så der må kunne findes en ny kasserer. 
Ikke at det er særligt krævende, vi har gennem de seneste par 
år “slanket” kassererens opgaver, da der tidligere var alt for 
meget, der var pålagt ham. 
Et beskedent kendskab til regnskab og regneark er en nød-
vendighed, men resten finder vi ud af hen ad vejen.
Vi har cirka 200 bilag om året, så bogføringen tager ikke lang 
tid. Årsafslutning og opstilling af regnskab tager lidt tid, og 
skal laves op til jul.

Vi mangler en kasserer
Administrationen af medlemskartotek og opkrævninger tager 
Walther Thomsen sig af, kassereren skal blot meddele Wal-
ther, når nogen har betalt indmeldelse eller vil meldes ud. 
Administration af lodsejerne klarer de å-ansvarlige bestyr-
elsesmedlemmer, kassereren skal sørge for udbetalinger af 
leje een gang om året.
Et andet bestyrelsesmedlem styrer dagkortsalget.
Fra tid til anden er der nogle mindre opgaver med lodsejerfest, 
grejauktion, ansøgninger om støtte, udbetaling af udlæg og 
lignende, men kassereren skal først og fremmest sikre et godt 
overblik over foreningens økonomi.
 
Aflønningen består i, at kassereren er medlem af bestyrensen. 
Det giver en masse gode oplevelser, et dybere kendskab til 
mange forhold omkring vandløb og fiskeri samt nogle gratis 
fiskekort. Det er faktisk rigtig interessant.
 
Ring til mig lige nu og hør nærmere. 
 
Jørgen Buch
8667 6746
3013 9562

Fisk til Krogen, 
skal være store !

Ja, ikke selve fisken altså, men 
billedet af fisken.
Det kræver måske en nærmere 
forklaring.

Efter det nye system med at vi selv 
kan lægge vores fine nyfangne fisk 
ind på vores hjemmeside er blevet 
indført sker der følgende.
Systemet sætter automatisk bil-
lederne ned i en opløsning der 
passer til internetbrug, nemlig 72 
dpi.(dots pr. inc.)
Når et billede skal trykkes i et blad 
som Krogen er det alt, alt for lidt.
Selve trykprocessen kræver en op-
løsning på min. 300 dpi. 

Derfor, vil du have dine billeder 
på fangstgalleriet i Krogen er du 
nødt til at sende mig de originale 
billeder.

Det hele drejer sig om hvor mange 
punkter der er i billedet.

På en computerskærm er kravene 
ikke så store, fordi selve skær-
mens opløsning ikke er særlig 
stor, men et billede trykt i offset 
tryk stiller nogle helt andre krav, 
nemlig mindst 4 gange så mange 
punkter.
Man kan sammenligne det med 
”rasterne” dvs. punkterne i forsk. 
trykte medier, hvor en avis tryk-
kes i så grov en opløsning at man 
næsten kan se det enkelte punkt, 
hvorimod det kræver en lup at se 
dem i et 4 farve magasin i.
Derfor send dine billeder direk-
te til mig hvis du også vil med i 
Krogen. 

Niels roesgaard
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Bækken er målsat som gydevand, 
men der har i de seneste sæsoner 
ikke været gydning overhovedet, 
og det ser udelukkende ud til at 
skyldes mangel på gydegrus. 
Her vil vi hurtigst muligt gå i gang 
med at udlægge ca 20 kbm. grus 
og ca 7 kbm. skjulesten, så der bli-
ver brug for mange frivillige hæn-
der til at fordele grus og sten. 

Dem der er på medhjælperlisten 
fra generalforsamlingen vil få 
en invitation, og vi vil yderligere 
skrive en indbydelse på forum, når 
vi er klar til at gå i aktion.

Kaare Ebert forklarer

Med Hørup bæk får vi lejlighed til 
at se, om vandløbsrestaureringer 
duer til noget. Der er fint med rent 
vand, der er ingen sandvandring 
men der mangler gydegrus og 
skjul, så vi glæder os til at komme 
i gang.

Sidste år besluttede vi, at nu skulle 
vi til at gøre noget ved vandløbs-
restaurering her Viborg Sportsfi-
skerforening. Der sker en masse 
på den front rundt omkring i lan-
det – bare ikke i Viborg. Forenin-
gen lavede for 3-4 år siden et min-
dre projekt ved Løvel Møllebæk, 
og kommunens Miljøpatrulje 
udlægger hvert år lidt gydegrus. 
Men større projekter er det ikke 
blevet til. 

Vi kunne se, at der manglede 
gydegrus flere steder i Skravad 
bæk, som altid har været et meget 
vigtigt gyde- og opvækstvand for 
Skals å. 
Derfor fik vi i foråret lodsejernes 
tilladelse til at lave forbedringer i 
vandløbet, og vi afleverede sidst 
på foråret to projekter for Skravad 
bæk og et for Hørup Møllebæk til 
kommunen, som ret hurtigt gav os 
tilladelse til at gennemføre vore 
planer. 

Sammen med biolog Nina Kri-
stensen fra Viborg Kommune var 
vi i forbindelse med ansøgnin-
gerne ude og se på forholdene. En 
yderligere ansøgning om at udføre 
arbejder højere oppe i Skravad 
bæk blev afslået, da det viste sig, 
at naturen havde løst problemerne 
i vinterens løb. Vi håber så bare, at 
det varer ved.

Nina Kristensen ser på sand og 
overbredde i Skravad bæk.

Biologernes dom
Midt i juli havde vi samlet vand-
plejeudvalget ved bækkene for at 

Vandløbsrestaurering 
med forhindringer 

foretage den endelige projekte-
ring. Foruden vandplejeudvalget 
havde vi allieret os med Danmarks 
Sportsfiskerforbunds biolog Kaare 
Ebert og med  Jan Koch Nielsen, 
der er medlem af vores forening 
og vandløbsbiolog ved Rebild 
kommune. 

De to biologer var bekymrede, så 
snart de så vandløbet ved Bjerre-
grav skole. Der var ingen gyde-
banker og alt for meget sand, så 
deres opfattelse var, at det var nyt-
teløst at anlægge gydebanker. De 
ville omgående blive fyldt med så 
meget sand, at der ikke ville blive 
succes ud af en eventuel gydning.

Det var en trist meddelelse, så godt 
at formanden havde havørredtatar 
og grillpølser klar på legepladsen 
ved skolen.

Ved Navndrup bro var forholdene 
ikke meget bedre. Her foregår der 
hvert år en del gydning nedstrøms 
broen, men efter at biologerne 
havde gravet i gydebankerne med 
de bare næver, var de enige om, at 
det var meget tvivlsomt, om der 
kom noget ud af anstrengelserne. 
Al forskning siger, at klæknin-
gen ikke bliver til noget, hvis der 
er sandvandring, og vi kunne på 
stedet se, at bankerne var fulde af 
sand. 
Indsatsen skulle lægges i at få 
sandvandringen stoppet. Dels ved 
at stoppe udstrømningen af 

sand ved kilderne, dels ved at ind-
snævre vandløbet, så sandet blev 
transporteret videre ned i Skals å 
og dels ved at få lavet nogle sand-
fang, som kunne løse problemet 
midlertidigt

Desuden mangle der både ved 
Bjerregrav og ved Navndrup skju-
lesteder, så udlægning af skjule-
sten var en rigtig god ide, og det 
tager vi fat på. 

Hørup bæk er klar
Lidt slukørede kørte vi til Hørup 
bæk, men har fandt vi til gengæld 
forhold, som det er oplagt at løse 
som projekteret og godkendt. 

Aftensmaden er serveret ved Bjerregrav skole.

Jan Koch Nielsen leder efter en myggelarve i Skravad bæk

I anledning af at Ravnstrup Dam-
brug lukker, har vi haft en samtale 
med biolog Rolf Christiansen, Vi-
borg Kommune. 
Rolf Christiansen fortæller, at 
dambruget står øverst på den liste, 
hvor Viborg Kommune har priori-
teret, hvilke vandløbsspærringer 
det er vigtigst at komme af med, 
så det er en særlig glæde, at det 
efter lang tids forhandling nu lyk-
kedes at løse prioritet nr. 1.

Ravnstrup Dambrug spærrer for 
forbindelsen til tre vigtige bække, 
nemlig Keldbæk, Jegstrup bæk og 
Gårdsdal bæk, og da dambruget 
nu fjernes fuldstændig, forventer 
kommunen, at mange fiskearter 
vil benytte de tre bække i langt 
større omfang. 

Der er allerede nu en vis gydning 
af ørreder i disse bække, men hel-
ten har tydeligvis ikke kunne pas-
sere opstemningerne, og har ofte 
stået i store stimer neden for stem-
meværket. 

Rent fysisk sker der det, at alle 
damme og stemmeværker fjernes. 
Området omdannes til et græs-
ningsareal, hvor bækkene løber 
igennem, og der anlægges to søer, 
som ikke kommer i direkte kon-
takt med vandløbene. Bækkene gi-
ves et forholdsvis naturligt forløb 
gennem området, og der udlægges 
gydegrus på de egnede steder. 

Ørredslagteriet fortsætter

Foruden dambrugsdrift har der på 
stedet i mange år været drevet et 
slagteri, hvor der blev slagtet ørre-
der ikke alene fra Ravnstrup men 
også fra andre dambrug. 
Dette slagteri gav tidligere anled-
ning til mange klager over forure-
ning af Fiskbæk å, men det er nu 
under fuld kontrol, og forurener 
ikke mere end tilsvarende fødeva-
revirksomheder. 
Den film vi af og til ser på vandet 
i Fiskbæk å stammer ifølge Rolf 
Christiansen sandsynligvis fra ør-
redfoderet, og det er altså slut nu.

Flere ørreder
Rolf Christiansen forventer, at be-
standen af havørreder forbedres, 
når adgangen lettes. 

Man havde tidligere kun focus på, 
om de voksne havørreder kunne 
komme op gennem vandløbene 
for at gyde, og der blev bygget fine 
fisketrapper, som ofte ikke funge-
rede ret godt.
Undersøgelser viser imidlertid, at 
ørrederne ikke bare går op gen-
nem trapperne. 
Når de kommer til et dambrug, er 
de mest interesseret i at komme 
op i den kraftigste strøm, og det er 
ofte afløbet fra dambruget, mens 
den farbare vej med mindst vand 
ikke interesserer dem.

Når de små smolt om foråret skal 
trække ud til havet, har også de 
problemer, selv om der er gode 
passagemuligheder. Når de kom-
mer til det rolige vand før opstem-
ningen, og en stor vandstrøm går 
ind gennem et gitter og ind i dam-
mene, mens en mindre strøm fører 
forbi dambruget, bliver smolten 
”forvirret”. De standser op, bliver 
på stedet et stykke tid, bliver ædt 
af gedder eller regnbuer eller en-
der måske med at afsmoltificere 
og affinde med et liv som bækør-
reder.

Man regner med, at kun halvdelen 
af de nedvandrende smolt kom-
mer forbi et dambrug, så når den 
store spærring ved Ravnstrup for-
svinder, må det føre til en større 
bestand og en større opgang.

Nye projekter

Viborg Kommune har som nævnt 
en prioriteret liste over spærrin-
ger, man ønsker at fjerne. Listen 
ser sådan ud: 

Ravnstrup Savmølles Fiskeri  
Karup Mølle dambrug  
Sejbæk dambrug  
Bryrup dambrug  
Mønsted dambrug  
Ulvedal dambrug  
Rindsholm dambrug  
Non Mølle Fiskeri . Dambruget er 
under afvikling. 
Gårsdal dambrug  
Karup Elværks dambrug  
Uhre dambrug   
Skravad Mølle dambrug  
Skinderup dambrug  
Ingstrup Mølle dambrug  
Løvel Mølle dambrug
*Agerskov dambrug  (Admini-
streres af nabokommune)
Hørup Mølle dambrug  

De nævnte spærringer er ikke 
ulovlige, men spærringer som det 
af hensyn til naturen vil være me-
get ønskeligt at få fjernet. 
Når Viborg Kommune forhandler 
med dambrugsejerne, er kommu-
nen åben overfor, om dambruget 
ønskes videreført eller lukket, 
men det er ifgl. Rolf Christiansen 
meget vigtigt, at al opstemning 
ophører. Det er så et spørgsmål 
om fysiske muligheder, om man 
vælger at gå over til at anvende 
grundvand eller til at anvende ind-
pumpet åvand. 
Hvis man bruger indpumpet 
åvand, tilstræber kommunen at få 
dambruget indrettet, så det brugte 
vand pumpes ud samme sted, som 
indpumpningen foregår, så man 
undgår å-strækninger med ringe 
vandføring og dermed ”forvir-
rede” fisk.

Lige nu foregår der ved Bryrup 
Dambrug forsøg med at gå over til 
grundvand, og hvis det falder hel-
digt ud, håber kommunen at få en 
endelig aftale med dambruget, så 
spærringen kan nedlægges. 

Kommunen er også langt med an-
dre projekter fra den prioriterede 
liste, men der bliver selvfølgelig 
ikke offentliggjort noget, før alle 
aftaler er på plads og underskre-
vet.
Men vi kan roligt glæde os, slutter 
Rolf Christiansen.

Keldbæk, der i øjeblikket er ført i 
en lige kanal de sidste 3-400 me-
ter opstrøms dambruget, lægges 
tilbage i sit naturlige leje, så der 
også her gendannes et smukt og 
produktivt vandløb.

Området bliver ikke overtaget af 
kommunen, men forbliver dam-
brugsejerens private ejendom. 

Det er imidlertid med ejeren af-
talt, at der anlægges en sti til et 
udsigtspunkt, hvorfra man får et 
godt overblik over de nye vandløb 
og søer. 

Det koster

Nedlæggelsen af et stort dambrug 
er ikke bare noget, kommunen be-
slutter. 

Der skal betales kompensation til 
ejeren, og der er store omkostnin-
ger til jordarbejde, papirarbejde 
o.s.v. Alt i alt forventer Rolf Chri-
stiansen, at regningen kommer op 
i nærheden af 3½ million kroner. 
Viborg Kommune betaler langt 
det meste, men der er et pænt til-
skud fra EU på vej.
Arbejdet forventes startet i sep-
tember i år, og hvis alt går glat, 
er man nogenlunde færdig sidst 
på året. Men der kan let komme 
forsinkelser. 

Viborg Museum er naturligvis 
stærkt interesseret i, hvad jordar-
bejderne bringer op i lyset, og hvis 
noget af det er særlig interessant, 
kan det komme til at stoppe arbej-
derne for en tid.
Man mener, der har været møl-
ledrift på stedet i 6-700 år, så der 
er store muligheder for at støde på 
gode arkeologiske fund. 

For at få lidt at vide om opstem-
ningens historie har vi talt med 
dambrugsejer Kirsten Nielsen, 
som oplyser, at opstemningen er 
meget gammel. Der er dokumen-
tation for, at der allerede i 1453 
var kornmølleri på stedet. Senere 
blev der savværk, hvor egnens træ 
blev savet op, og fra 1935 blev der 
etableret dambrug, som i en tid 
blev drevet sideløbende med sav-
værket. 

Ravnstrup Dambrug lukker

Biolog Rolf Christiansen, 
Viborg Kommune.



Hans Eriksen med en fisk på 5,5 kg fra Simested å
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Indberet dine fangster og 
vind flotte præmier !

Nu kører vores fangstrapportsystem på hjemmesiden fint, men vi vil gerne have mange flere indberet-
ninger fra medlemmerne. 

For at lokke flere ud af busken har PH Grej i Viborg udsat en række fine præmier til dem, der indberet-
ter fangster. 

Præmielisten ser lige nu sådan ud:

1. præmie............................................................1 Shimano Forcemaster fiskestang, 9’, 5-20 gram kastevægt     
2. præmie................................................................................................ 1 Shimano Nexave 2500 fastspolehjul
10 trøstpræmier..........................................................Forskelligt grej fra PH Grej til en værdi af 50 – 100 kr
(Hvis der kommer rigtig mange indberetninger, kan vi godt finde på at udvide præmielisten.)

Regler:
Hver indberetning med foto giver én chance. 
Hvert medlem kan foretage så mange indberetninger, han har fangster til.
Flere fisk fra samme fisketur skal på én indberetning.
Fangsterne skal være over mindstemål og fanget på VSF’s vand.
Alle indberetninger har lige store chancer. 
Præmierne fordeles ved lodtrækning på generalforsamlingen. Vinderne sættes på hjemmesiden.
Præmierne hentes ved generalforsamlingen eller inden den 1. martsl hos PH Sport.
Et medlem kan højest vinde 3 præmier.

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ

Fangstrapporten Fangstrapporten

En rigtig god havørred fra Simested å på 5,4 kg, fanget på flue af Niels Erik Klausen

Keld Mortensen med en havørred på 2 kg fra Simested å

Kim Agerholm med en fisk på 
1,5 kg fra Simested å

Niels Odgaard fik denne ½ me-
ters fisk i første kast i Fiskbæk å

51 cm havørred fra Simested 
fanget af Lasse Boesdal
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Jørgen Knudsen skriver til Krogen

Jeg har indtil nu haft en udmærket sæson. Jeg har ikke været ude så ofte som tidligere, men har alligevel haft et udmærket resultat, - ud over selvfølgelig naturoplevelsen.
 
Jordbro er for mig “vanskelig” tidligt på sæsonen af adskillige årsager. Derfor har jeg kun været der et par gange.
Senest for godt en uge siden, hvor der var fisk, vel 1,5 - 2,0 kg, men den slog sig løs.
 
Simested har givet mange oplevelser og en del fisk i størrelsen omkring 50 cm. senest var der en af de yderst velvoksne, som blev sur på min flueline og forsvandt nedad i en stor tung bølge.
 
Min bedste indtil nu er den der vedlægges fra “min forlængede hukom-melse”, som siger:
 
30/6-09. Endelig skete det uafvendelige. 
Omstændighederne var nærmere. Aftenfiskeri i Hessellund, mørkningen, flue grå, grå med rødbrun egrnhale. Klokken var ca 23,00 og den for-løsende bølge rejste sig på det lige stykke nedstrøms ”det delte træ”. 

Det var en fornem fisk:

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

Aftenen var reddet, - det var en herlig fornemmelse, fiskeriet blev af-sluttet med fangsten, og turen gik hjem med en fredfyldt fornemmelse

Fangstrapporten Fangstrapporten

Poul Erik Kokholm med en fisk på 2,3 kg fra Fiskbæk å

Ivan Bjerregaard er en alsidig herre, denne gang er det en moppedreng af en steelhead 
fra Skals å på næsten 3,8 kg, fanget på flue 

Klaus Nielsen med sin første danske laks.
3,25 kg og 73 cm fra vorgod å, taget på spin den 31. August

Gert Hedgaard med en god Skalså fisk

Knap 2 kg fra Skals å.
Henrik Winkler

Henrik Winkler fik en 
halvmeters fisk i Skals å

Kim Agerholm med en Steel-
head på 2,7 kg fra Simested å

Per Johannsens første Skalså 
fisk, fanget på blink

Per Johannsen med 2,6 kg fisk 
fra Skals å

Jens Drengsgaard med en 
tiple fra Fiskbæk å

Peder Kokholm fangede denne i Skals å 49 cm 
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Lasse Boesdal med en god
Skalså fisk

Henning Markussen med en 
Skals å fisk på 3,2 kg

Poul Erik Kokholm, 1,5 kg fra 
Fiskbæk å

Jordbro fisk på 1,5 kg fanget 
af Tobias Fonvig

2,5 kg havørred fanget på flue 
af Jørgen Knudsen

John Munch præsenterer fin 
lille blankfisk fra Skals å

En eftersommerfisk fra Jord-
bro å fanget på flue af Jørgen 
Knudsen

Fangstrapporten Fangstrapporten

 
Jeg  har haft en forrygende start på sæsonen. 
Efter lang tids varme og tørke kom der først i juli et pludseligt omslag 
med et par dages blæst og byger. Det satte fart i fiskene, og i løbet af den 
første dag efter vejrskiftet fangede jeg 5 havørreder, den største på 4,3 
kg og de andre omkring kiloet. To af de små blev genudsat. 
Der var også en mindre gedde, som blev gendusat - med en skrækkelig 
hovedpine.
Dagen efter fik jeg en på 2,1 kg plus et par mindre, som kom ud igen.
Fiskene var fuldstændig vilde, og huggede midt på dagen og uden den 
sædvanlige forsigtighed, så de var uden tvivl helt nye fra havet. Men 
allerede et par dage efter var alt igen ved det gamle. Jeg havde på en tur 
et par dage senere et enkelt hug af en meget forsigtig fisk og skræmte 
en stor fisk, der havde gemt sig dybt i grøden.
Men sæsonen er reddet på 2 dage, det er en god fornemmelse !
 
Jørgen

Jørgen Buch med en Skalså fisk på 4,3 kg

Ivan bjerregaard tog en havørred på knap 5,5 kg i Simested å d. 6/6
Hans Eriksen havde en super dag ved Simested å med en havørred på 5,5 kg plus 2 

på omkring 2 kg stykket 

Henrik Winkler, 2,1 kg fra 
Simested å

Peter Sørensen fik sig en ordentlig blanklaks i Vorgod å
den vejede ikke mindre end og blev fanget på spinner d. dato

Flemming Jeppesen havde en rigtig god dag på heden 
med 2 havørred på hhv. 1,7 og 4,1 kg

Povl Erik Kokholm med en  
1,5 kg´s fisk fra Fiskbæk å



Simested fisk på 2,1 kg fanget af Jørgen Buch
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Fangstrapporten

Kim Agerholm med en meget smuk Skals å fisk på 5,8 kg fanget d 24/7

En moppedreng af en bækørred 2,7 kg, taget på flue d. 1/7 i Simested å af Ivan Bjerregaard

Per Johannsen fangede denne 
2,4 kg´s fisk på blink i Skals å

En smuk blankfisk på 3,8 kg 

fanget på blink af Per Johann-

sen i Skals å 

Finn Karlsson med en fisk på 
2,2 kg fra skals å. 

Jovidst er der fisk i Fiskbæk å, her 5 stk fra en dag i august

Der bliver stort set ikke fanget fisk i Jordbro Mølle å og hvorfor mon? 
For der er masser af fisk dernede, så det må jo være fordi, at folk ikke 
kommer derned.  

Man kan med tydelighed se, at der stort set ikke har gået nogen langs åen 
i år og det er synd, for fiskene er der. Gik der ligeså mange og fiskede 
langs Jordbro Mølle Å som ved f.eks. Simested Å, ville der komme rigtig 
mange fisk på land. Så kom af sted med jer, I kan stadig nå det…   

Ved ”kend din å” arrangementet for Jordbro Mølle Å mødte der 6-7 
interesserede lystfiskere op. Vi fik udvekslet erfaringer og var rundt og 
kikke på åen samt dens muligheder.
Skulle I have fortrudt, at I ikke var med så slå på tråden eller send mig en 
mail, så tager vi en tur rundt og kikker på forholdene.

Hvis I finder nogle steder langs åen, hvor der mangler broer eller andet, 
så slå på tråden eller send en mail. 

Knæk og bræk i sensommeren og efteråret. 
Med venlig hilsen Peder Kokholm 

NYT FRA 
JORDBRO MØLLE Å

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde
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H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse
• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde
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Af Peter B. Sørensen

Da vækkeuret ringede, kunne jeg 
finde mange gode grunde til at 
blive under dynen. 
Det havde været en hård uge på 
arbejde og en lørdag, hvor man 
kunne ligge lidt længe i sengen, 
ville ikke være at foragte. 
Efter mange overvejelser fik jeg 
dog listet fødderne ud under dy-
nen og kom op og fik fisketøj på. 
Da klokken allerede var omkring 
8.00 skyndte jeg mig at brygge en 
hurtig kande kaffe og satte så kur-
sen mod Vorgod å hvor jeg skulle 
være klokken 9.00. 

Sammen med Steffen Bruhn hav-
de jeg sagt ja til at vise rund ved 
vores sydligste å.
På vejen til Troldhede, hvor vi 
skulle mødes, fik jeg indkøbt 
rundstykker og kakaomælk, som 
jeg hældte på systemet sammen 
med kaffen. 

Denne klassiske cocktail bevirke-
de da også, at jeg følte mig nogen

lunde rustet, da jeg svingede bilen 
ind ved købmanden i Troldhede. 
Steffen stod allerede og berettede 
om åen, da jeg kom. 
Han kiggede på mig, men han 
mente vist ikke, at det lignede en 
af mine gode dage.

Turen var blevet flyttet fra søndag 
til lørdag. Det var der desværre 
nogle stykker, der ikke havde 
opdaget og der lå således 5-6 sid-
steøjeblikstilmeldinger i Steffens 
mailboks, da han åbnede den om 
aftenen (I må glæde jer til turen 
næste år!) 
Der var derfor kun mødt to med-
lemmer denne regnfulde morgen, 
men de lyttede interesseret til 
Steffen røverhistorier. 

Vi satte os hurtigt ind i bilerne for 
at køre rundt og se på mulighe-
derne ved åen. 
Først ved ”ødegården”, dernæst 
Gåsdal bro og endelig kørte vi ad 

grusvejen ved det nederste at vo-
res stykke og kiggede på strækket 
ved sandskredet. 
Herfra blev fiskeriet givet frit. 
De 3 andre ville fiske ved Gåsdal 
bro. 
Jeg kørte derfor op til ødegården, 
selvom vi tidligere havde set, at 
der gik en fisker på stykket.

Da jeg riggede til, tænkte jeg på at 
vi i introduktionen til turen havde 
reklameret med, at der var laks i 
åen nu.

Jeg må indrømme, at fornemmel-
sen af bukserne, der var godt våde 
efter rundvisningen og den våde 
hætte i nakken formåede at lægge 
en effektiv dæmper på enhver spi-
rende laksefeber. 
Jeg gjorde klar og fandt en mepps 
4 som jeg med blødende hjerte 
klemte modhagerne ind på, sådan 
som reglerne foreskriver i Skjern 
å systemet. 

Jeg fiskede igennem det første 
store sving nedstrøms ødegården 
uden at mærke andet end grøde.
Fingrene var kolde pga. blæsten 
og regnen, og der kunne ikke rig-
tig komme rytme i fiskeriet. 
Jeg stak derfor fiskestangen ind 
under armen og begravede hæn-
derne dybt i lommerne og at få 
varmen igen, og så traskede jeg 
nedstrøms langs åen. 
Jeg gik nogle sving ned og beslut-
tede mig for at starte fiskeriet lige 
nedenfor et godt sving. 
Jeg begyndte at fiske opstrøms og 
fiskede svinget rigtig grundigt af 
uden at der sket noget ved det.
Der var kommet rytme i fiskerie-
tog den smukke å begyndte at få 
fiskelysten frem. 
Spinneren blev kastet med bag-
håndskast og landede præcist skråt 
opstrøms ved modsatte brink.  

Midt på et lige stykke mellem to 
sving mærkede jeg et forsigtigt 

Laksekvoten opfisket på 
under en halv time

stød i stangen, og jeg nåede lige at 
tænke, at der vist stod en fisk som 
jeg skulle prøve igen. 
Voiiinngg  - et voldsomt rusk i 
stangen akkompagneret af skriget 
fra Shimanohjulets bremse var de 
tydelige tegn på at Meppsen var 
blevet taget og øjeblikkeligt ef-
ter fulgte et voldsomt udløb hvor 
en sølvblank bredside pløjede 
sig gennem vandoverfladen mod 
modsatte brik. 
Shimanohjulet hylede videre, da 
linen blev hevet af spolen, og fi-
sken derefter trak uimodståeligt 
20 meter opstøms - sikkert til den 
standplads, den kom fra. 
Min puls var gået fra 60 til 180 på 
3 sekunder. Fighten var i gang.

Jeg bevægede mig op mod fisken, 
mens jeg holdt et jævnt pres på 
den. Tanken om at modhagerne på 
krogen var klemt ind, var meget 
bekymrende, så jeg var helt foku-
seret på ikke at lave fejl. 
Blev linen løs var sandsynlighe-
den for at fisken smuttede tem-
melig stor. 
Da jeg kom op til fisken konsta-
terede jeg, at det ville være et fint 
sted at lande den. Ingen generende 
grøde eller andet. 
Jeg holdt et konstant pres, og fi-
sken stod stille huggede lidt med 
hovedet fra side til side, så det gav 
nogle ubehagelige stød i stangen. 
Efter et stykke tid vågnede fisken 
og satte opstrøms i et ordentligt 
ryk. Fortsatte op i næste sving 
uden at jeg kunne gøre noget for 
at standse den. 
Heldigvis fortsatte den ikke i gen-
nem svinget, men stoppede lige 
før den forsvandt omkring hjør-
net. Pyyhhh. 

Jeg spændte 9´ stangen helt op og 
fik langsomt presset fisken tilbage 
mod mig igen. 
Her fik jeg for første gang set den 
rigtigt, og kunne med sikkerhed 
sige, at jeg havde laks på. 
Oven i købet en pæn stor laks. 
Jeg var noget oppe og køre, men 
fik fisken til at arbejde godt i 
strømmen og bruge kræfter. 
Efter et pænt stykke tid,  hvor 
laksen blev fightet på kort line be-
gyndte jeg at overveje at nette den. 
Men min arm var temmelig slatten 
og fisken var stadig ikke helt flad.

Imens løb tankerne igennem ho-
vedet – Den må ikke smutte!, jeg 
vil så gerne have den på land!!!

Jeg forsøgte i flere omgange at 
presse laksen op, og den begyndte 
at køre rundt i det bruntfarvede 
vand ud for mig, hvilket fik den til 
at plaske bekymrende voldsomt i 
vandoverfladen. 
Jeg begyndte at øjne en mulighed 
for at på den i nettet, men helt 
enkelt var det ikke. Første gang 
prøvede jeg at få den i med halen 
først, men laksen svømmede ud af 
nettet igen. 
Anden gang prøvede jeg så at få 
laksen nettet med hovedet først: 

Det var ved at gå helt galt, men jeg 
var heldig. 
Endelig fik jeg laksen perfekt ind 
under mig, og fik den nettet med 
en hurtig bevægelse. 

Da laksen var sikkert i nettet, slap 
jeg fiskestangen og fik hurtigt fi-
sken i sikker afstand fra åen. 
Spinneren havde selvfølgelig slup-
pet sit tag, straks da fisken gled 

Ja så er der fisk i renden som man siger.
Det er godt at se så mange nye ansigter ved Skals å, nogle dage har 
der været flere ved Skals å end ved Simested å, så der må jo være 
fisk og det er der også. Der er en del fisk  på halv meteren og nogle 
lidt større, men de helt store har vi ikke hørt om endnu, men lur mig 
om der ikke er blevet fanget et par stykker som man ikke har hørt 
om. Så hvis man mangler den første havørred i år så er det med at 
komme af sted med spinner wobler eller flue og det behøver ikke at 
være meget tidelig om morgenen eller sent om aftenen for de hugger 
også mellem 11 og 14 . 

Med hensyn til broer og markering af disse, så er TEAM NORD vist 
ved at være færdig med at holde ferie, så vi kan blive færdige inden 
de næste opgaver kommer. 

Vi ses derude Kenneth      

NYT FRA 
   SKALS Å

ned i netposen og den hang nu og 
dinglede lige under netrammen.

Sikke en følelse! 
At sidde i græsset i den fantastiske 
natur ved Vorgod å med en under-
skøn laks, var en gammel drøm, 
der gik i opfyldelse. 
Ikke bare det at fange en laks, 
men også det at fange den på Vi-
borg Sportsfiskerforenings vand. 
Stålblank laks - fanget på hjem-
mebanen!! Efter kun ca. 20 min. 
fiskeri. Vildt!!
Jeg sendte nogle varme tanker 
opad og ringede så til Steffen. Jeg 
fortalte ham, at jeg ikke gad fiske 
mere. 
Jeg fortalte at jeg frøs og at vejret 
var for træls. 
Steffen prøvede at overtale mig til 
at fiske videre ved at lokke med en 
historie om en god bækørred, han 
havde set. 
Vi snakkede lidt, og lige da han 
var ved at afslutte samtalen, for

talte jeg at min laksekvote  for re-
sten var opbrugt. 
Han blev lidt stille inden han ud-
trykte at jeg var fuld af løgn. 
Det mente jeg nu ikke at jeg var, 
fik jeg fortalt ham. 
Han spurgte hvor stor den var, og 
jeg kunne svare at den målte 90 
cm. 
Vi aftalte at mødes ved Gåsdal 
bro, hvor vi fejrede fisken med 
en øl, inden jeg satte kursen hjem 
mod Viborg.

I mine øjne byder Vorgod å på 
noget af den smukkeste natur 
foreningen råder over og det er et 
afvekslende og spændende fiske-
vand. 
Dertil er laksen en gudsbenådet 
fighter. Masser af kræfter, vilde 
udløb, plask i overfladen og dra-
matik. Stærkt vanedannende. 

Kan helt klart anbefales.
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Jernbanegade 9
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www.xn--grejklderen-e9a.dk
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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

449,-
100,- 
50,-

50,-

599, -

199, -

TILBUD

Siden sidst har vi haft Kaare Ebert 
(biolog ved DSF) med ude og 
kikke på et par projektforslag vi 
havde ved Skravad Møllebæk samt 
et enkelt ved Hørup Møllebæk. 

Projektet ved Hørup Møllebæk lå 
lige til højrebenet, og det forventer 
vi at få gennemført i løbet af 
august/september. 
Der skal lægges gydegrus samt 
skjulesten ud, så vi kan få gang i 
gydningen i bækken.    

Af de to projekter ved Skravad 
Møllebæk er det ene droppet, og 
det andet er blevet indskrænket en 
del. Mængden af sand i vandløbet 
er ganske enkelt for stor, til at 
etablering af gydebanker vil 
have den ønskede effekt, da disse 
med tiden vil sande til. Men vi 
vil arbejde på at få forbedret 
forholdene for den yngel, der 
klækkes i bækken, ved udlægning 
af skjulesten etc.     

Ellers er forårsudsætningerne over-
stået, og de fisk vi stadig har på 
dambruget, har det godt, så det lover 
godt for næste års udsæt-ninger. 

På vegne af VPU, Peder Kokholm

NYT FRA 
VANDPLEJEUDVALGET

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ
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Simested Å fisker kanongodt i år!

Personligt har jeg ikke haft succes. 
Jeg har set fisk, haft følgere og 
tabt et par stykker (heldigvis ikke 
vildt store). 
Den første store opgang kom ca. 
10. juni, og der har været havørred 
i åen lige siden. 
Tag lige og kik lidt på hjemmesi-
dens fangstrapport! Ivan Bjerre-
gård var flittig i starten (er han 
mon gået i stå?). 
Det helt glædelige i år er det 
store antal ørreder på omkring de 
50 cm. Tendensen var der også 
sidste år, de var blot lidt mindre. 
De rigtig store ørreder er sluppet 
med skrækken indtil nu. Jeg har 
pålidelige informationer om flere 
meterlange ørreder, der er blevet 
tabt efter dramatiske fights. 
I avisen så jeg to 8-kilos havørreder 
landet på Ålestrups stykke. De er 
åbenbart heldigere deroppe.

I år har der også været besøg af 
en del steelheads/regnbuer – flest 
i 30 cm.-klassen men nogle helt 
op til 3 kilo. Jeg så selv en fanget 
ved Løgstørvejsbroen - kanonflot 
fisk - fangeren måtte i åen i bare 
underbukser for at få fisken fri fra 
grødespærringen. En ældre herre 
havde fået en ”bette ål”, der viste 
sig at veje omkring et kilo!

Den mest succesrige metode i 
år har været opstrøms spin med 
meps 4!

Til sidst en kraftig opfordring 
til at melde jeres fangster på 
”Fangstrapporten”. Det er trist at 
man har hørt om så mange fangster 
og ikke kan få syn for sagen!

Vi ses derude Finn Karlsson

NYT FRA SIMESTED Å

Sct. Mathias Gade 15 . Viborg Tlf. 86 61 40 00
Nørregade 12 . Bjerringbro Tlf. 86 68 42 00

Beskyt dine øjne mod
�yvske �uer og mod
lys med de nye
polariserende
Ray-Ban solbriller

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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Åen er igen i år meget godt fiskende, den kom måske lidt sent i gang i 
forhold til sidste år, men da de kom var der så mange havørreder at man 
på en fiske tur kunne have kontakt til op mod 20 havørreder.
Fiskene er mest fordelt på 1kg-1,5 kg, men der er set enkelte stykker på 
op mod 8 kg eller der over, det er fra 2 uafhængige kilder denne informa-
tion kommer, så størrelsen er nok ikke helt ved siden af.
Åen var indtil for ca. en måned tid siden meget lav og klar, men efterhån-
den som pindsvineknoppen breder sig bliver vandstanden en del højere , 
vores hængesække er i god behold opstrøms Nybro, og ned til Vestbæk-
bro, nedstrøms er der meget spredte grødebanker ud mod fjorden.

Her i vinter er der konstateret at der står en pæl på højre side af åen når 
man kigger ud mod fjorden midtvejs mellem Viborgvejen og fjorden, på 
denne pæl var der rester af et fiskegarn. 
Om der er blevet fisket med garn i åen er dog tvivlsomt på grund af 
strømmen, men et garn har af en eller anden grund været helt ude ved 
åen, så er du på de kanter så vær opmærksom på om der foregår noget de-
rude som ikke burde foregå, den del af åen er desværre meget lidt besøgt 
om sommeren og efteråret, så der er næsten frit spil for svage sjæle.

Ellers er der som altid dejligt ved Fiskbæk å, stille og roligt og som noget 
nyt er der flere fiskere der har fået øjnene op for Fiskbæk å´s havørreder 
og det er jo bare dejligt at møde andre i ny og næ.

Hvis i ser mangler eller andet der skal tages aktion på, er i mere end 
velkommen til at skrive eller ringe til mig 

Knæk og Bræk til jer alle sammen.

Mvh Mikael Klokkerholm

    NYT FRA 
FISKBÆK Å
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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

    Her fortsætter beretningen

Specielt ved Jordbro Å har tu-
ren i baglandet givet mange op-
levelser. 
Vegetationen er efterhånden så 
tilpas voldsom og aldersstegen, 
at det mange steder kun er mu-
ligt at komme igennem, når man, 
som jeg, oftest er bevæbnet med 
en grensaks og en lille foldesav, 
- skulle der være en enkelt gren, 
som spærrer..

Det er utroligt, hvor mange dyre-
stier, der er trådt i vildnisset, - og 
undertiden får man bygmesteren 
at se.

På sådan en tur gjorde jeg holdt 
ved Dalgas Bro i plantagen på Vi-
borgsiden. 
Over broen og ad skovvejen på 
Skivesiden op mod det sted, hvor 
Jens Peders Bro er, for at starte fi-
skeriet der. Her ligger den eneste 
”befolkede” kreaturfold, helt fra 
Skivevej og op Eskerods klæk-
keri.

Nu kunne jeg jo ikke se, hvorfor 
kreaturerne skulle forstyrres, og 
desuden var plantagen ned mod 
åen blevet fældet af den sidste vin-
ters storm, så hvorfor ikke gå skråt 
over mod hjørnet af kreaturfolden, 
- der hvor man finder spangen over 
grøften. Som tænkt, så gjort.

Jeg  fandt som ofte en dyresti, men 
det var højst noget i harestørrelse, 
som havde lavet denne; det var 
faktisk ret besværligt…. og jeg 
overvejede egentlig at gå tilbage. 
Men så kom målet til syne.  Den 
sidste lille forhindring var den 

grøft, som går ned mod åen langs 
med hegnet til folden.
Den bred jeg stod på var noget 
lavere end modsatte. Vildnisset 
forhindrede mig i at komme både 
frem og tilbage langs grøften, men 
dyrene havde fundet en knold på 
den anden side, der så ud som et 
trin, - hvad kunne man forlange 
mere. Foden over på, …. og den 
begyndte at give efter. Hvad gør 
man, - læner sig frem. 

Nu var det sådan, at el-hegnet var 
i næsehøjde, jeg stod jo på den la-
veste bred, og jeg fik en ordentlig 
en over snuden. Jeg vågnede af 
mine tanker. Jeg kom i stødet så 
at sige. Det værste, der skete, var 
heldigvis, at jeg var lige ved at 
tabe hat og briller. 

På det sidste stykke ned mod Jens 
Peders Bro så jeg i øvrigt et par 
rådyr ca. 25 meter nedstrøms.

Det viste sig, at også fiskene var 
i stødet, og det blev en skøn sen-
sommer- aften. En bækørred på 

37 cm blev hurtigt lokket til hug. 
Lidt senere var det en havørred, 
som dog var for lille. I skumrin-
gen- nede ved sandgraven kom en 
bølge med langt tilløb, vending i 
overfladen, og det tunge dybe træk 
- og fisken, ja den  var 58 cm og 
vejede 2,1 kg. 
Hvornår det var? Den 2/9-04.

Livet er mangfoldigt. Somme ti-
der skal man ligefrem udsættes for 
spænding for at komme i stødet!!

At lokke fisken

Kommet frem til startstedet på-
begyndes fiskeriet ofte et sted, 
hvor der kan ”varmes op”. Dette 
er typisk et sted af mindre fiske-
mæssig interesse, hvor der er god 
plads. Stang og line skal i gang og 
sammensætningen af grejet skal 
afprøves på de faktiske forhold.

Når jeg fisker, er formålet, at få 
den bedst mulige totaloplevelse. 
Den består af at skabe den bedst 

mulige chance for at fange eller se 
fisk og at  opleve sceneriet i natu-
ren. Det vil desuden som optakt til 
dette afsnit være passende endnu 
en gang at fastslå, at havørreden 
er endog meget sky. Der er derfor 
stor forskel på, hvorledes man, 
afhængig af de ydre omstændig-
heder, skal gebærde sig under fi-
skeriet.

Uanset tidspunkt på døgnet skal 
man træde forsigtigt og ikke lave 
pludselige bevægelser under fi-
skeriet. Undertiden står vandet 
så højt i engen, at man ikke kan 
undgå at bølger forplanter sig til 
åen. Opgiv fiskeri på stedet og gå 
hen, hvor åbreden ikke ligger un-
der vand. 

Det kan udmærket lade sig gøre at 
få havørred i tale om dagen, men 
det fordrer, at man bevæger sig, 
således at man ikke kan ses nede 
fra ørredens standplads. Især i sol-
skin er dette altafgørende. Hvis ør-
reden står med snuden direkte ind 
i sollyset, går jeg hurtigt videre til 
et sted, hvor dette ikke er tilfældet. 
I medlys kan det lade sig gøre.

Her er beretningen om en fisk, 
som ikke holdt sig tilbage i klart 
sollys:

15/10-03. Simested. En herlig 
eftermiddag med høj solskin og 
ingen vind. Jeg ville prøve fra 
Skivevejsbroen og nedad. Efter 
omstændighederne blev valget af 
flue en let dresset Royal Coach-
man, - jo nærmest en sommerflue. 
Der kunne jo være en mulighed, 
da den lave sol stod bag fiskens 
standretning. 

Og pludselig kom fornemmelsen 
af uro i vandet, og i næste kast 
kom fisken, 79 cm., 5,1 kg. Det 
var en af dem, der går tungt og 
dybt, og efter ca. 20 minutter blev 
den landet på 11`6``. Det var en 
noget farvet hun, der indeholdt en 
del rogn. Klokken var ca. 15,30, 
og jeg havde fisket ca. 1 time.

Det var efterår med nogenlunde 
normal vandstand. Fisken kom op 
til fluen for enden af en flydeline, 
hvilket jeg, også på et tilsvarende 
fremskredent tidspunkt på sæso-
nen, har set før. Jeg er ikke læn-
gere overbevist om ”de gamles” 
motto, at især om efteråret ”ska a 
flow plow a buuen”, holder vand.

Det er nok karakteristisk, at ved 
fiskeri om dagen, skal der kastes 
langt, og præsentationen af fluen 
skal være mere præcis til skjule-
stederne, - det er vanskeligere at 
lokke fisken ud fra sit skjul og 
sjældent ret langt. En hurtigt be-
vægende flue tæt omkring skjulet 
er påkrævet.    

Nu er det jo ikke altid klart solskin 
i dagtimerne her til lands. Lidt 
vind og drivende sommerskyer 
gør det allerede noget lettere at 
lokke fisken. Jo mindre lys og jo 
mere vind des bedre.

Stille regntunge dage, hvor luften 
er tung af vand, hvor lyset har van-
skeligt ved at trænge igennem den 
dyne af vandmættet luft, der ligger 
som næsten et klæbrigt lag over 
engen, er for mig ideel. Selv om 
det under sådanne forhold er vind-
stille, er havørreden i bidehumør.

Hør engang:

13/9-01. Jordbro, opstrøms Dalgas 
Bro. Naturstridigt havde jeg spin-
derstangen med og fiskede med 
den opstrøms, - uden succes. Det 
er, - jeg ved ikke hvor mange år si-
den, at det er sket sidst, og det må 
være i et anfald af overvældende 
fustration, at det skete. Vejret var 
stille og regntungt.

Kort efter at jeg havde vendt og 
fiskede med flue nedstrøms, fik 
jeg årets første (sikre) havørred 
på 46 cm., 1 kg. Lidt senere rejste 
jeg en noget større til fluen, - jeg 
rev fluen væk fra fisken. Endnu en 
gang havde det ”nervøse” håndled 

sejret. Fisken havde, da den gik til 
angreb, flyttet sig opstrøms fra sit 
hul, måske for at lade flue være 
flue. Jeg gik et stykke tilbage, og 
efter et par kast, fik jeg den til at 
komme og vende i en hvirvel.

Æv, - ikke noget med et dybt sejt 
træk i linen. Først da jeg fiskede 
helt nede i hullet skete det igen; 
den kom med fuld musik, gik op til 
fluen, vendte i en hvirvel og langt 
om længe kom vægten i klasse 5-6 
enhåndsstangen. Denne gang var 
den blevet holdt urokkeligt stille. 
Fisken var kroget perfekt i højre 
side af overkæben og var 63 cm., 
lige knap 2,5 kg.

Det var en nydelig fisk. Den bevæ-
gede sig dybt og roligt, og efter et 
par udløb var den net – klar.
I Jordbros våde vildnis havde jeg 
ikke lyst til at udfordre skæbnen 
yderligere, så jeg pakkede sam-
men, slæbte fiskene op til bilen 
(og det føltes langt væk i det 
mandshøje græs), glædede mig 
over de 2 fine fisk og kørte en stor 
oplevelse rigere hjem.

Hen på efteråret og sidst på sæ-
sonen er det også ofte lettere at få 
havørred i tale i dagtimerne. Det 
skyldes formentlig, at den efter-
hånden som gydningen nærmer 
sig, bliver lettere at provokere, 
- dens lunte bliver kortere på ny-
dansk, og kommer den frem på 
dette tidspunkt, mener den det 
virkelig.
 
På aften- og tidligt morgenfiskeri 
er det generelt er lettere at få ør-
reden i tale. Det er uligt lettere at 
bevæge sig, uden at man bliver 
spottet af fisken. Desuden gør 
ændringerne i lysets intensitet, 
at ørreden bliver mere aktiv, og 
at den flytter sig fra sit skjul ud i 
åen, hvor den vel især i Karup og 
Simested Å ofte forlyster sig med 
kraftige raids med enorme tryk-
bølger op eller ned ad åen, eller 
med spring ovenud af vandet. Om 
aftenen korter jeg betydeligt op på 
den line, som fiskes, - det er let-
tere og ikke nødvendigt med den 
lange line.

Når dette blandes med massiv 
opgang af nye fisk, er verden for 
mig perfekt. Jeg kan sætte mig i 
engen og betragte sceneriet med 
en usigelig glæde. Prægtige fisk, 
store og mindre, i en jævn strøm 

med urinstinktet i orden på vej til 
at udføre den mest fundamentale 
proces i livet, - at føre slægten vi-
dere. Dette er nok et lærestykke, 
som mennesket i almindelighed 
kunne have godt af at opleve en 
gang imellem.

En sådan aften havde jeg mine 2 
tvillinge børnebørn med ved Si-
mested Å. De var på tidspunktet 
14 år. 
Vi havde delt os, så der var nogen 
afstand imellem os. Da vi havde 
fisket færdigt og mødtes, spurgte 
jeg dem, om de havde bemærket 
opgangen. Det havde de ikke, sik-
kert fordi det var første gang, de 
havde set det. De troede faktisk, at 
det var odder eller andre dyr, som 
forlystede sig i åen. Jeg er sikker 
på, at de næste gang var klar over   
det...

”Den gyldne time”, - en halv time 
før og efter solens brydning i beg-
ge ender er uovertruffen. Ofte kan 
man forud fiske og fiske, og lige 
pludselig begynder åen at vrimle 
med fisk. Det begynder ofte med 
bækørrederne, der kommer op-
gangsfisk på farten, standfisk skal 
”ud at lufte” sig, og ofte byder et 
bidelystent eksemplar sig til. 

Dette sceneri er vel bedst beskre-
vet af Jeppe Aakjær i sin hyldest 
til Karup Å i ordene fra digtet: 
”Der dukker af disen 
min fædrene jord”

Der ruller de bække så tungt 
gennem dal,
langmodigt ta’r åen imod og 
skrider til havs i en sindig spiral,
forinden den drev det til flod.
Men hvor den kan glitre en 
sensommer kvæld når laksen 
går op mod dens strøm,
når siv og når flæg
får dugstænk i skæg,
og dagen går bort som en drøm.

Egentlig natfiskeri har jeg al-
drig præsteret. Generelt går mine 
grænser ved en time efter solned-
gang og en time før solopgang. 
Hvorfor, - tjae.

Man ser af og til en fluefisker, som 
arbejder meget ihærdigt med stan-
gen. Det kastes 3, 4 eller helt op 
til  5 gange, før fluen bliver fisket. 
Hvorfor er egentlig, - ja svaret er 
oplagt, - det er for at få line uden 

for topøjet igen, efter at der er fi-
sket ind. Det hele med henblik på 
at få vægt nok til at præsentere 
et tilstrækkeligt langt og præcist 
kast.

Årsagen til det kan være flere, - 
gående fra ubetænksomhed, over 
det, at grejet ikke er sammensat 
harmonisk, til at runninglinen 
trænger alvorligt til en afrens-
ning.

Ubetænksomhed? Det er min erfa-
ring, at havørreden er opmærksom 
på ethvert usædvanligt synsind-
tryk i og ovenfor vandet i det ”vin-
due”, som dens synsfelt dækker. 
Engang stod jeg ved åbreden et 
sted, hvor der var tæt bevokset 
med græs og siv; der var opgang; 
en god fisk kom langs kanten, hvor 
jeg stod; der var lys sandbund, 
hvor jeg stod; længe før fisken var 
kommet på højde med mig, havde 
jeg forsigtigt bøjet græs og siv 
en anelse til side, så jeg kunne se 
vandspejlet igennem ”lysningen”; 
jeg stod fuldstændig stille, og da 
havørreden var lige før mig vendte 
den i et drøn og forsvandt nedad 
med sådan en sidevind. 

Jeg så kun den forreste halvdel af 
den, men det tydede på en ca. 5 
kgs. fisk. Den havde anet noget 
usædvanligt igennem det løse 
græs, og øjeblikkeligt reagerede 
den. 
Derfor, tag ikke fejl, en flagrende 
flueline med en ”dusk” i enden ri-
sikerer at ændre succes til fiasko. 
Hvorfor tage chancen?
Væn dig til at kaste fluen første 
gang.

For let og for tung (eller lang) line 
til stangen er, som tidligere omtalt, 
noget bøvl. I første tilfælde kan 
første kast ikke blive kraftfuldt, og 
i andet kan man ikke løfte linen ud 
af vandet i første kast.

Da jeg afstemmer mit grej, er det 
eneste, som jeg har brug for til at 
undgå blindkast, et rensemiddel 
til runneren. Det tager 2 minutter, 
og man er kørende igen, - den der 
smører godt, kører godt.

Udover disse ydre forhold som 
altid bør observeres, er tiden kom-
met til det emne, som giver mig 
mest adrenalin og hjertebanken, at 
rejse fisken til fluen.
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Jeg har truffet og talt med mange 
fluefiskere, og en del ser lidt ufor-
stående på mig, når jeg fortæl-
ler, at for mig er det simpelt hen 
øjeblikket, når jeg ser en spæd v-
formet bølge starte længere eller 
kortere bagved fluen. 
Ja, de har da set det, men slet 
ikke altid, - oftest kommer hugget 
bare.

Om man næsten altid eller næ-
sten aldrig ser fisken, bestemmes 
af, hvor dybt fluen går. Det er et 
spørgsmål om, hvilken type sky-
dehoved, der sidder på linen. 
Da sceneriet er afgørende for mig, 
fisker jeg langt størsteparten af 
sæsonen med en flydeline, d.v.s. 
højt i vandet. 
Der skal være meget vand i åen, 
og det skal være meget sent på sæ-
sonen, før der skiftes til et inter-
mediate skydehoved. Mine synke-
liner kunne jeg egentlig godt helt 
undvære.

Hvis ikke man ønsker at se fisken 
komme for at tage fluen, - sæt en 
synkeline på.

Der er efter mine begreber ikke 
væsentlig forskel på effektiviteten 
af fiskeriet, om man gør det ene 
eller det andet. 
Det, der her er af afgørende betyd-
ning, er at fluen fiskes, d.v.s. at der 
er liv i fluen. Det gøres ved små 
nyk i linen og ved at få forskellig 
fart i fluen tværs over åen. Den må 
for alt i verden ikke hænge slapt 
ned.

Der er eet sted, hvor flydelinen er 
overlegen. Det er ved affiskning af 
store grødebuske, som ofte holder 
fisk. 
Pr. instinkt fisker jeg 6 kast. 
Det første ca. 1 m. foran. Derefter 
et på midten på begge sider. Så et 
ved bagkanten på begge sider, og 
endelig et på tværs ca. 1 m. efter 
grødebusken. Her vil flydelinen 
ofte, i modsætning til en interme-
diate line,  ligge så højt i vandet, at 
den vil drive hen over grøden, evt. 
med et lille løft, som i øvrigt også 
får fluen til at agere levende.

Hvordan fluen forsøges placeret 
vender vi tilbage til om lidt. Lad 
os her nøjes med at konstatere, at 
fluen helst skal smyge sig omkring 
standpladsen. 

7/6-02. Karup Å,  om aftenen kl. 
23,10. 
Jeg gik i afslutningen af skiltehul-
let, da bølgen rejste sig til en af de 
røde med hanenakkevinge. Den 
kom med langt tilløb ud fra en 
grødebusk midt i åen med energi, 
den ville og fik lov og vendte og 
hang der på den lette 11`6``.

Det var fisken, der styrede begi-
venhederne de første 10 minutter. 
Den blev ved med volter i overfla-
den, gik nedad og fik linen ind i 
græsset på egen side. Jeg fik den 
ud igen, uden at der skete noget 
fatalt. Da der var en grænse for, 
hvor langt jeg kunne komme ned-
ad, måtte jeg holde den lidt hårdt, 
men kunne alligevel ikke rigtig.

Den fik en lidt hård medfart, men 
det viste sig, at den var godt kroget. 
Jeg fulgte efter lidt mere nedad, - 
fisken gik i dybet og den sprang en 
enkelt gang himmelhøjt. 
Der skete da to ting: 
1) fisken havde tabt toppen af pu-
sten og blev mere styrbar,  
2) jeg kunne konstatere størrel-
sen.

Den var 81 cm. og vejede 5,75 kg., 
altså et slankt eksemplar. 

Den havde ansats af skygger på 
kinderne og havde altså været i 
åen et par måneder. 

I år har der været en tidlig opgang, 
- omkring 1. april – og det må 
være én af dem.

Det fascinerende øjeblik for mig 
er, som sagt, især når bølgen rej-
ser sig, - at jeg har lokket fisken 

frem til min flue, at den går efter 
den for at jage den væk eller for at 
uskadeliggøre den. 
Netop denne forskel i intention 
er bestemmende for, om fisken 
vil hugge fluen, eller den blot vil 
”synke” til bunds igen, eventuelt 
efter et slag til den med halen. 

Det hænder ind imellem netop, 
at det er et skinangreb, som hav-
ørreden er ved at gøre. Man ved 
aldrig, hvornår det er for sjov, og 
hvornår det er for alvor, derfor 
nok den ekstreme spænding.

For at gøre fluen levende har jeg 
eksperimenteret med præsenta-
tionen af fluen. Dette gøres på  to 
områder.

At lukke linebuen måtte kunne an-
vendes ved fiskeri under træer og 
andre forhindringer. Her fandt jeg 
den bedste løsning ved at lave et 
fladt tilbagekast, næsten vandret 
til højre og et meget kort frem-
kast.

På den måde kan man faktisk med 
øvelse få linen til at løbe hen over 
vandet i lav højde. Dette anvender 
jeg ofte. Selvfølgelig mislykkes 
det en gang imellem, men da jeg 
selv binder alle mine fluer, er om-
kostningerne, hvis fluen sætter sig 
uhjælpelig fast i forhindringen, til 
at overse.

Jeg opdagede desuden, at den 
samme teknik bevirker, at de yder-
ste ca. 1,5 meter af forfanget ny-
deligt svinger til højre i forhold til 
hovedlinens retning. Hvor meget, 
fluen svinger til højre,  afhænger 
af den hastighed, forfanget har, 
når det retter sig ud. Man kan få 
op til en god meters ”sidestep” på 
denne måde. 

Længe troede jeg, at det var tilfæl-
digt, men efterhånden kunne jeg 
konstatere, at jeg kunne gøre det 
efter behag.

Den samme effekt kan fås ved 
kast med lodret stang. Hvis man 
vil have forfangsspidsen til højre, 
skal man umiddelbart efter, at li-
nen er sendt af sted (og husk også 
her at gøre det ved klokken 11), 
sænke stangspidsen en anelse 
skråt til højre. 
Ved at sænke stangspidsen ned til 
venstre vil forfangsspidsen slå ud 
til venstre.

Her står fiskeren på venstre side af 
åen og kaster skråt nedstrøms til 
modsat side.

Hvis man forstiller sig, at der er 
en dyb strømrende derovre, hvor 
svinget begynder, eller en brink, 
er der en god standplads. 

Kaster man linen med forfangs-
spidsen til højre, vil line og flue 
lande på vandet som illustreret. 

Man skal lade linen synke lidt og 
så stramme den op ved et let træk. 
Dette vil få fluen til at starte med 
et hurtigt sving ud fra strømren-
den, noget som efter min erfaring 
er den bedste måde at 
lokke fisken frem på. Hurtigt hen 
forbi snuden og væk er ofte tillok-
kende for havørred.

Teknikken kan selvfølgelig an-
vendes i al almindelighed, ved 
grødebuske, sten eller andre skjul 
overalt i åen. 

Hvis den gode standplads er på 
”ydersiden” i forhold til den side 
af åen man går på, kan man ofte 
med fordel bruge kastet, hvor for-
fangsspidsen svinger til venstre, 
og linen starter hurtigt ud mod 
højre.

Lyder det tørt, - ja måske, men det 
giver mig fisk. Hør lige:

2/6-04 Simested for oven. Foråret 
havde, - som så ofte været ret koldt 
og blæsende. Jeg havde været ude 
at prøve med stigende intensitet 
trods dette, men havde ikke set el-
ler mærket noget. 

Nu var det rigtig ”sommervejr” 
med høj himmel, ingen vind og 
sandelig en del knot. Det er lidt 
mærkeligt, at man kan glædes 
over at se knot igen, men det må 
være de omstændigheder, der får 
dem frem, at man glæder sig over. 

De (knottene) forsvandt også, da 
solen gik ned bag Brakbjerg, - det 
blev for koldt.

Jeg gik med en Royal Coachman 
og kl. 21,30 startede en ret vold-
som bølge ud fra en knold på 
modsatte side. Jeg var nået ned i 
det første sving rundt om Brak-
bjerg. Det varede en evighed, - var 
det et skinangreb på fluen? 

Jeg havde længst trukket i linen, 
da hvirvlen kom, - et par velplace-
rede hvislerier om amatøragtig op-
træden med håndleddet. Nå, prøve 
igen så nøjagtigt som muligt med 
et højredrej af forfanget…   

Fisken kom sandelig igen, men 
knap så beslutsom. Igen var jeg 
for hurtig, men denne gang kom 
fisken hen til fluen og nappede i 
den. 
Jeg var sikker på, at nu var det slut 
med den fisk. Men den prøvede 
frimodigt endnu en gang. 
Nu var ”skarpheden” hos mig til-
bage. Fisken var endnu mere for-
sigtig 3. gang, men jeg ventede og 
ventede og ventede…… og ende-
lig kom trækket i linen.

Det var en af de seje, som går dybt. 
Den var oppe en enkelt gang. Der-
efter blev den ”gået” nedstrøms 
igennem alle gydepladserne et 
par hundrede meter, hvor den blev 
nettet. 67 cm., 3,4 kg. en fanta-
stisk flot sommerfisk.

Nu kan man jo altid diskutere om 
denvar kommet under alle om-
stændigheder….

Men en god fisk var det!

Bliver jeg ikke stresset af at holde 
styr på alle disse detaljer? 

Nej overhovedet ikke, for  med 
øvelsen, kommer rutinen i positiv 
forstand. 
At læse sin chance på fiskevandet 
er for mig lige så naturligt, som at 
se mig for, hvor jeg går. 
Jeg kan sagtens nyde naturen sam-
tidig. Jeg har endda været ved at 
gå igennem en hængesæk, samti-
dig med, at der kom en fisk op til 

fluen. Jeg havde kastet fluen, hvor 
jeg ville og bemærkede kort efter 
ud af øjenkrogen, mens jeg var 
ved at redde mig i land, at vandet 
begyndte at blive levende henne 
ved fluen.

Når jeg bruger grejet, ser jeg in-
stinktivt, hvor og hvordan fluen 
skal placeres. 
Jeg slapper totalt af ved åen, når 
jeg går og læser min chance og går 
i et med natur og grej. Jeg er totalt 
opslugt og afslappet, - lige indtil 
bølgen rejser sig!!
 
Og glem ikke, at med let grej og 
flydeline kommer aftenens hug 
ofte efter 4-5 meters bølge op mod 
fluen!

At kroge fisken   

Teknikken er i bund og grund en-
kel, og derfor er det lidt nedslåen-
de, at det er så svært at gøre. 
Som tidligere berettet, fangede jeg 
ingen af de første mange fisk, som 
alvorligt havde interesseret sig for 
min flue.

En spinnefisker ruller sin agn ind, 
- fisken hugger agnen og er som 
regel kroget. Helt så enkelt er det 
ikke med fluen. 

Hvis man fisker dybt, er det egent-
lig lettest at kroge fisken. 
Man mærker pludselig et træk i li-
nen og giver tilslag, - lidt i samme 
retning som ved ormefiskeri. 
Med fluen skal det dog være øje-
blikkeligt, og man må håbe på, at 
fisken ikke allerede har opdaget 
fiflerierne med hår og fjer, og har 
spyttet krogen ud, når man får gi-
vet tilslaget. 
Dette er lettest på nogenlunde lige 
stræk, hvor linen er strakt ud. 
I sving kan linen ligge i de mær-
keligste bugtninger, afhængigt af 
strøm og hvirvler. Her kan man 
ganske let komme for sent med 
tilslaget.

Når man fisker højt, har man til 
gengæld det visuelle indtryk at 
skulle overvinde. 
Principielt kommer fisken op mod 
fluen bagfra. Den tager fluen i ga-
bet i en vending, og vil gå tilbage 
til sin standplads. Når man venter 
med at gøre noget som helst, ind-
til fisken er vendt og dermed har 
fluen i gabet, vil fisken blive kro-
get perfekt.

Omkring 8 ud af ti af de havør-
reder, som jeg fanger er kroget i 
ganen i højre side af overkæben. 
Efter adskillige fangede havørre-
der begyndte jeg at lægge mærke 
til det, og jeg kunne ikke tro, at det 
var en tilfældighed. 
Årsagen er formentlig, at jeg som 
hovedregel fisker på venstre side 
af åen, når man ser i strømretnin-
gen. 

Set fra fisken bevæger fluen sig 
tværs over åen mod højre, og den 
angriber, som den kloge jæger, 
den er, naturligvis sit bytte med 
vendingen i byttets bevægelses-
retning.

De sidste 2 af 10 tilfælde er fisken 
oftest kroget med fluen i højre 
sides samling af under- og over-
kæbe.

Fidusen er med andre ord, at vente 
til fisken er på vej væk igen, - ven-
ter man, er den altovervejende ho-
vedregel, at fisken er endda rigtig 
godt kroget. 

Venter man ikke, rykker man sæd-
vanligvis fluen ud af gabet, - og 
det var så den fisk. 
Denne situation kalder jeg ”ner-
vøst håndled”, og den vil blive ved 
at optræde for de fleste, fordi man 
så gerne vil kroge den megafisk, 
som er ved at nærme sig, nu må 
den da være der, ……….

Når fisken er vendt og det tunge 
træk kommer, rejses stangen, og 
fisken hænger der. 

Det første, der så sker, er, at da fi-
sken står i overfladen, og linen er 
stram efter krogningen, vil fisken 
blive  i overfladen og forsøge at 
slå sig af. 
Det gør den ved at stille sig med 
ca. den forreste tredjedel af krop-
pen over vandet med støtte fra li-
nen og slå kraftigt fra side til side. 
Jeg kalder det at fisken laver ot-
tetaller.

Da linen på dette tidspunkt har di-
rekte kontakt med fisken gennem 
luften, skal man få fisken ned i 
vandet så hurtigt som overhovedet 
muligt. 
Under de direkte slag risikerer 
man, at forfanget sprænges, eller 
at fiskens forehavende med at slå 
sig af lykkes. Altså ned i vandet 
ved at fire line ud. Herved falder 

fisken reelt bagover. Den mister 
modstanden fra linen, som den har 
brugt til at holde sig på halen.

Det eneste, som man skal passe 
på, er ikke at fire så meget line 
ud, at man mister forbindelsen til 
fisken.

Herefter kan vi gå over til næste 
fase.

Fight og Landing
  
Vi har nu fået den krogede fisk 
ned i vandet, efter at ottetallerne 
er pacificeret. Den første vigtige 
hurdle er således godt overstået.

Vi står med en fisk, som oftest vil 
kunne kvase vor redskab, hvis den 
fik lov til det. Fighten går ud på 
ikke at give den lov. Jeg har mødt 
lystfiskere, hvor en fisk på 1,5 kg 
havde knækket stangen.

For at få succes med fighten, er det 
nødvendigt at have oceaner af tål-
modighed. Nu her i en stille stund 
er det ren logik, at så længe man 
har fisken på krogen, har man en 
chance for at fange den. 

For at det i virvarret ude ved åen 
skal lykkes, drejer det om at rykke 
så lidt i fisken som muligt, men på 
den anden side altid at have kon-
takt med den. Så længe den er på 
krogen, har man chancen for at 
lande den, - derfor lad være med 
at forsøge at få den hurtigt på land. 
Det vil med næsten 100% sikker-
hed føre til fatal katastrofe.

Fisken skal landes, når den er mo-
den til det, ikke når du gerne vil 
have det. Fisken er parat, når man 
kan lægge den i overfladen og den 
apatisk vælter om på siden, mens 
den kan se dig.

Så kan man tage den med et or-
dentligt net, selv om den er stor. 
Et ordentligt net er for mig tele-
skopisk, med stor åbning og dyb 
bund.
Jeg har én gang haft hjælp til at 
lande en fisk på 5,5 kg. Den hjæl-
pende hånd kom med en gaf, som 
blev jaget igennem rygfiléten. 
Da fisken var blevet røget, var et 
stykke på 3-4 cm på begge sider 
af hullet blevet alvorligt misfar-
vet, selvfølgelig i begge sider og 
de bedste stykker.



2726

 

Da besluttede jeg for fremtiden, at 
kunne fisken ikke landes uden gaf, 
måtte jeg miste den. I øvrigt havde 
”mine gamle fiskekammerater” 
ikke noget så avanceret som net 
eller andet til hjælp ved landin-
gen. Det sket ved håndkraft!

Bemærk blodstriben ned over si-
den ca. 20 cm. fra snuden. Den 
kommer ud fra hullet i ryggen.
Episoden:

29/10-93. Fårbæk. 78 cm., 5,5 kg. 
midt på det lige stykke efter 90-
graders svinget. Flue rød/rød ha-
nenakke, kl. 17,15. Noget farvet. 
Fisken gik meget tungt, dybt og 
roligt.

Før der vendes tilbage til nogle 
af de løse påstande ovenfor, skal 
havørredens fight ses lidt nærmere 
efter i sømmene. 
Det har været berørt tidligere, men 
ikke på en systematisk måden.

Der er, ligesom ved udseendet, 
også forskellige ”typer” havørre-
der, når man ser på den måde, som 
de kæmper på for at slippe af vort 
redskab.

Som en første inddeling har vi:

Den vilde
Den luskede
Den rolige
Den snedige

Igen kan min ”forlængede ” hu-
kommelse illustrere, hvad der 
menes:

Den vilde

12/6-04. Simested. 
Mere sommervejr. Kl. 23,00 var 
der bud nedenfor parkeringsplad-
sen ved Skivevej i lærer Nielsens 
hul. 
Appel, drøn, udløb med både 2 og 
3 hop i serie. 
Da den kom på land var der 81 
cm. af den, og de vejede 6,2 kg. 
Atter en flot blank fisk, - og en 
ilter dame, der stillede krav til 
modstanderens fighterevner. Flue 
næsten sort/sort.

Når en fisk af denne størrelse be-
gynder med et kraftfuldt udløb 
nedstrøms og den stiger op i en 
serie spring, bliver man ydmyg. 
Dette godt 6 kgs muskelbundt 
hænger i luften med direkte line til 
stang og hjul, og det forsøger med 
kraftfulde sving fra side til side at 
slå sig løs af fluen. Fra fiskerens 
side, er der i denne fase kun tale 
om en totalt defensiv fight. Følg 
fisken så godt det er gørligt, hav 
lidt line parat i hånden til at af-
bøde de vildeste udfald. Det gøres 
også ved at lade stangen følge fi-
sken i dens retning, når den hæn-
ger i luften. I stedet for at rykke, 
skal man forsøge at gøre rykket i 
stangen mindst muligt, når fisken 
lander i vandet

Når fisken lander i vandet igen, 
går meget af presset af grejet. 
Man får hjælp af presset fra van-
det. En voldsom bevægelse fra fi-
skens side bliver decimeret på ve-
jen op til stangen af vandets pres 
på både fisk og line.

Den luskede

6/6-97.  
Mejeristykket, Fårbæk. 
Kl. 22,00 skete det, - først i for-
håbningshullet. 79 cm., 5 kg. på 
en rød/rød hanenakkeflue. 
Fisken gik tungt og dybt. Den 
sprang ikke, - var kun lidt oppe 
at vende en enkelt gang, hvorefter 
den gik nedad. 
Den rumsterede lidt rundt og ry-
stede sig, - lidt frem og lidt tilbage 

med enkelte tilløb til små udløb. 
Sådan gik der 10-12 minutter, og 
vi var kommet vel ca. 100 m. ned-
strøms, næsten til det sidste sving 
på mejeristykket.

Så eksploderede den!! På kryds og 
tværs, - ind i brinkerne, - frem og 
tilbage med enormt drøn på. 
Det hele endte sidst i forhåbnings-
hullet, hvor vi startede, - returlø-
bet på ca. 100 m. varede under et 
minut. På det tidspunkt troede jeg 
faktisk, at det var en af de rigtig 
store. 
Men den var nu ved at være ”flad” 
og begyndte at komme op i over-
fladen; den viste sit sande jeg rent 
størrelsesmæssigt. 

Jeg kunne se, at den var kroget 
godt og på vanlig vis, - højre side 
af overkæben - og nervøsiteten for 
at miste den forsvandt noget.
Den blev ”nettet” efter bogen ef-
ter ca. 25 minutter. En ikke helt 
blank fisk, som har været i åen vel 
en månedstid??? Den var også ret 
lang til sin vægt

Fisken her kunne holdes meget 
løst med lang line ude. 
Da den tog fluen, var der god 
plads, masser af vand på et sted, 
hvor der ikke var faremomenter i 
form af træer og deres rødder, sto-
re grødebuske eller lignende. Når 
dette er tilfældet, og det ikke er en 
aggressiv fisk, er det en god ide at 
fighte den med lang, løs line. Den 
vil da ofte ryste sig lidt, vige tilba-
ge og i det hele taget være usikker 
på, hvad det er, der sker. I tilfældet 
bevægede den sig 10-12 minutter 
med let pres fra vand, line og stang 
på denne måde.

Det pres, den således havde været 
ude for, havde utvivlsomt tappet 
på kræfterne. Den fandt i hvert 
fald måske instinktivt ud af, at 
det ikke kunne fortsætte på denne 
måde, og den eksploderede i et 
sandt raseri, som tog de sidste 
kræfter.

I situationen må man ikke forfalde 
til den antagelse, at når fisken be-
væger sig roligt frem og tilbage i 
dybet, er det fordi den er ved at 
være klar til at lande. 
Eksplosionen vil komme. 
Hav tålmodighed, og lad fisken 
gøre så meget af arbejdet som mu-
ligt selv. 

Det er en fordel, når den træder i 
karakter. Når jeg skriver, at den for 
ind i brinkerne på kryds og tværs, 
er det ikke overdrevet.

Den rolige

24/8-04. Jordbro, aftentur.  Sidste 
grødeskæring var overstået, og det 
skulle prøves. Op til højspændin-
gen og den sædvanlige tur ned-
over. Vejret var fint til fiskeri, men 
vandstanden lav og vandet klart. 
Der skete ikke rigtig noget før tus-
mørket havde lagt sig. Så et godt 
dybt hug, - æv. 

Kl. 21,15 gik en fisk på 74 cm., 
4,6 kg. til fluen i et af de mange 
korte, gode sving. 
Fluen en let dresset grå/sort str. 4. 
Det var blevet mørkt. Fisken gik 
tung og på bunden frem og tilbage 
i hullet, hvor den havde stået. Så 
vidt jeg kunne se, da den var kom-
met på land, var det igen et særde-
les fornemt eksemplar.

På vej hjem var jeg omkring Bør-
ge, - også for at få en snak.     

Den rolige er egentlig kedelig. 
Den bliver i sit revir, - flytter sig 
5m frem og 10 tilbage og tager så 
turen igen. Den står ikke stille og 
den stiller derfor egentlig ingen 
særlige krav til fiskeren. 
Efter et stykke tid, hvor man godt 
kan lægge en del pres på fisken, 
er den udtrættet og kommer op og 
lægger sig pænt på siden.

Den snedige

26/9 2006. Karup på Høgild styk-
ket. Det var en dag med stille, me-
get tungt vejr. Mange steder stod 
der en tyk em over åen. Altså efter 
mine begreber rigtig godt vejr til 
havørredfiskeri.

Det viste sig også at være tilfæl-
det. Fisken stod ved Odderboet og 
tog en grå/teal/rød hjortehår lige 
i mørkningen. Den var 60 cm og 
vejede 2,75 kg.  

Det var en noget farvet han, som 
stred det bedste den kunne. Den 
var både oppe og nede og forsøgte 
også at gå ind under de udhængen-
de grene på modsatte side, grøde-
buskene o.s.v.

Dette er egentlig en variant af 
”den rolige” med den opsøger alle 
forhindringer indenfor miles om-
kreds, nok for at søge skjul.

Hvis den får lov, vil den grave sig 
ind i hvad som helt, og det sikre 
resultat vil blive, at linen bliver 
fanget, og at fisken slår sig af den 
korte frie tjavs. 
Hvis en fisk under fighten ”sætter” 
sig nede i dybet, er det et særdeles 
alvorligt faresignal. 
Man skal hurtigst muligt forsøge 
at få gang i den igen, oftest ved 
at gå nedstrøms, så man kommer 
bag den, således at man kan træk-
ke den fri. 

Hvis ikke den følger med, er det 
som altovervejende hovedregel 
fordi den allerede har ”forladt” 
fluen, som så har sat sig i forhin-
dringen. 
Man kan med andre ord begynde 
med et let træk, men hurtigt øge 
presset mere og mere, hvis ikke 
fisken følger med, og sluttelig lade 
det briste eller bære.

Der er nu præsenteret fire meget 
forskellige scenarier af havørre-
dens opførsel, når den er kroget.
Hver hovedtype skal, som beskre-
vet, mest hensigtsmæssigt fightes 
på sin egen facon. 
Men disseer hovedtyper for opfør-
sel, hvor den væsentligste karak-
teregenskab er som beskrevet. De 
findes yderst sjældent  i den rene 
form. Enhver havørred har i det 
mindste lidt af hele spektret, og 
derfor kan den pludselig ændre 
opførsel, - noget som fiskeren skal 
omstille sig til omgående. 

Det er nu naturligt at spørge, om 
man ved sin behandling af fisken 

kan bestemme dens måde at agere 
på. Det kan man i en vis udstræk-
ning. 

Grundreglen er, at hvis man vil 
have fisken til at gå væk fra sig, 
skal man lægge et konstant, fast 
pres på den med vand, line og 
stang. Man skal med andre ord 
udnytte, at også fisken anvender 
udtrykket, at tryk avler modtryk. 
Den vil væk fra det, som holder 
den tilbage.

Hvis man vil have den til vende og 
komme op imod sig med strøm-
men, skal man lægge minimalt 
pres på fisken. 
Den vil herved ofte standse et 
vildt udløb nedstrøms, og man 
kan, hvis ikke den umiddelbart 
vender, anvende strømmen til at 
lægge en linebue ud, som træk-
ker nedstrøms og derfor vil hjælpe 
med til at få fisken til at vende.

En fisk som går opstrøms i forhold 
til, hvor man selv befinder sig, 
kan kun vendes på den ”brutale” 
måde.

Når en fisk er kroget, har lavet 
ottetaller og er firet bagud, kan 
det forhold, at presset på den er 
begrænset, undertiden få den til 
at blive roligt i dybet. Den vil så 
typisk bevæge sig lidt frem og til-
bage og ryste sig, formentlig i et 
forsøg på, at ryste fluen af sig. 
Dette er egentlig en ønskesituati-
on, fordi fisken bruger af sin ener-
gi, så når eksplosionen kommer, 
vil toppen være taget af den.

Oftest vil det første, der sker, 
være, at fisken tager et udløb ned-
strøms, og så er det afgørende at 
følge efter og fighte den defensivt, 

- større fisk bestemmer altid selv, 
hvor den vil hen først i fighten.

Nogle få, ofte store fisk, begynder 
fighten ved med raketfart at sætte 
opstrøms imod fiskeren. Dette er 
den vanskeligste situation at hånd-
tere. Kan man ikke følge tempoet, 
vil linen bliv slap med risiko for at 
miste fisken. Min mest oprivende 
oplevelse med den situation:

19/7-93 
Aften-/morgentur. Aftenen foregik 
ret begivenhedsløst. Men så troede 
jeg, at det endeligt skulle ske. 

Kl. 4,30 kom den enorme bølge, 
og kæmpen blev kroget. Efter den 
traditionelle start med ”ottetaller” 
og firen line ud, begyndte jeg at 
rulle line ind. Da jeg krogede fi-
sken kunne jeg godt mærke, at der 
var gods i den, - det var som at 
kroge en betonklods.

Efter indledningen tog pokker 
ved den; den kom opstrøms imod 
mig ved egen bred med sådan et 
drøn, at jeg løb alt, hvad jeg kunne 
baglæns. Dette var ikke tilstræk-
keligt til at holde linen stram, så 
jeg vendte mig og løb forlæns med 
stangen over skulderen. 

Efter vel 50 m vendte fisken plud-
seligt i dybet, og så gik det nedad 
i et udløb, så gnisterne føg fra 
hjulet, og igen så hurtigt mine ben 
kunne bære mig efter den, fordi fi-
sken var gået på lidt før åbningen 
af et skarpt sving til den side, jeg 
stod på. 
Ny vending, der hvor den var gået 
på. Igen opstrøms med mig efter, 
denne gang dog uden at det var 
nødvendigt at vende mig. Fisken 
gik denne gang også i modsat side 
af åen, så det virkede ikke så vold-
somt.

Vending, denne gang i overfladen, 
tværs over åen og nedad i et drøn, 
- igen i fuldt løb efter, dog nu uden 
særligt udløb fra hjulet. 
Den fortsatte ned til svinget ved 
poplerne og drejede skarpt i svin-
get. Jeg havde da fået rullet så me-
get line ind, at jeg ikke blev fanget 
med linen uhjælpeligt over land.
Fisken sprang 1 m op af vandet, 
da den rundede pynten, og fort-
satte ca. 50 m længere nedad til en 
stor grødebusk, som den stillede 
sig bag.

Jeg fik rullet ind. Takkede de hø-
jere magter for, at fighten var gået 
godt så langt og troede, at den nu 
ville blive mere normal og i et ro-
ligere tempo. 
Det vildeste var gået af fisken 
efter den første energiudladning, 
det sidste store udløb endda ned-
strøms og springet op af vandet. 

Da jeg var kommet ind på den og 
skulle til at forsøge på at få gang i 
den igen ved at få den ud fra grøde-
busken, - kom fluen ulykkeligvis i 
en høj flot bue, - surt show; sam-
tidig steg fisken i en kæmpemæs-
sig bølge tilbage til sin standplads 
og efterlod mig svedende med en 
temmelig forslået tommelfinger.
Den havde fået nogle grove knubs 
af hjulets håndtag under de vilde 
udløb. Jeg samlede mig lidt sam-
men, gik tilbage og begyndte på 
en frisk.

Jeg bestemte mig til at prøve, om 
jeg kunne få den frem igen om 
morgenen den 22/7. 
Hvor stor var den? 
Jeg ved det ikke, - det var for 
mørkt og den var for langt væk, da 
den sprang. 
Et godt gæt; ”en del” over den på 
godt 7 kg., som jeg fangede den 
1/6.

Kan man have brug for disse tips.
Ja, man kan godt komme til at stå 
i en situation, hvor forhindringer 
sørger for, at man ikke kan kom-
me længere. Det være sig træer, 
buske, broer eller andre forhin-
dringer. Er fisken af en vis stør-
relse, er det ikke sikkert, at man 
bare kan øve vold og tvinge den 
væk fra forhindringen.

Da er det rart at have et sæt grund-
regler, som måske kan løse en 
prekær situation. Hvordan man 
opøver det? Det gør man ved at 
eksperimentere, når man får en 
fisk på fluen. I stedet for hurtigst 
muligt at få den på land, - tag det 
med ro, - prøv at have ca. 20 m. 
line ude i strømmen nedstrøms, 
når fisken har løbet det vildeste af 
sig. Se hvor meget strøm, line og 
stang egentlig er i stand til, mens 
du kan stå og nyde situationen. Et 
eksempel:

9/10-05. Morgentur til Simested
Jeg tog op til Brakbjerg, hvor jeg 
et par aftener før havde rejst en 
fisk nedenfor på det flade stykke. 
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Der var 4 – 5 fiskere på stedet, 
men på grund af fisken ville jeg 
alligevel se på mulighederne for 
at prøve at fiske den. 
Det var ikke et oplagt sted den 
stod, så måske var den til at få i 
tale, selv om der havde været 
mange fiskere forbi. 
Lige som jeg kom til stedet, kom 
én af de andre fiskere op til mig 
nedefra på modsat side. 
Vi hilste på, - og en af mine første 
bemærkninger blev: DER KOM 
DEN. Han kikkede omkring på 
omgivelserne og spurgte lidt tviv-
lende: hvad, - hvor er den henne?

På det flade vand kunne han følge 
min line helt ned til fisken, som 
han nød synet af. Den var 57 cm 
og vejede 1,75 kg. Den tog en Ro-
yal Coachman i formiddagssolen. 
Vi snakkede lidt om optakten til 
fangsten og fiskeriet i almindelig-
hed under fighten …..
 
Der er selvfølgelig forskel på figh-
ten igennem sæsonen. En nysteget 
havørred er i bedre kondition end 
en, der har stået i åen i måneder og 
er blevet mere og mere ”gravid”. 
De grundlæggende træk er de 
samme, men vildskab og udhol-
denhed er reduceret.

Som afslutning på fighten skulle 
fisken helst på land. Som tidligere 
omtalt, bruger jeg et stort net med 
en dyb pose. Nettet er teleskopisk, 
så det ikke fylder meget i sam-
menklappet tilstand.

Processen er kritisk, fordi man 
skal have helt kort line for at styre 
fisken, og der er direkte kontakt 
mellem fisk og stang, hvor stangen 
endda er belastet. Det er derfor 
bedre at fighte fisken 5 minutter 
for meget end 5 minutter for lidt, 
hvor et pludseligt kraftfuldt slag 
fra fisken kan sprænge forfang el-
ler slå fluen ud af sit fæste.

Fisken er klar til at blive landet, 
når den selv kommer op i overfla-
den og vælter om på siden, hvor 
den bliver liggende, også når den 
ser fiskeren. Når fisken begynder 
at vise svaghedstegn, d.v.s. at dens 
bevægelser bliver rolige, at den 
kommer op i overfladen og ven-
der, næsten dovent, og at den be-
gynder at vælte kan nette slås ud 
og gøres klart.

Hvis fisken ser fiskeren på dette 
tidspunkt, vil den mobilisere sine 
sidste kræfter i et mindre udløb 
for at slippe væk. Efter måske 
endnu et par stykker, som bliver 
svagere og svagere, holdes fisken i 
overfladen et sted med forholdsvis 
svag strøm. Nettet bag halen og 
lad fisken falde bagud ned midt i 
nettets åbning. 
Undgå så vidt muligt, at nettets 
kanter berører fisken. Dette vil 
som regel få den til at tage en 
”runde” mere.

Når den er mindst 2/3 inde i nettet, 
løftes åbningen og drejes opad, så 
posen lukkes. Hvis fisken er stor, 
må nettet slæbes op over kanten 
af åen.

Her en speciel oplevelse om nød-
vendigheden af et ordentligt net:

25/10-03 
På vej til Høgild stoppede jeg ved 
svoger Kalles stykke, - der holdt 
en bil. 
Det kunne jo være Kalle og hans 
fiskeven fra Viborg. Da jeg var 
ved at parkere, så jeg fiskeren gå 
ved åen med fisk på. Han råbte, at 
han havde et problem. (Det er lidt 
svært at forstå, at det i situationen 
er et problem at have fisk på!!). 
Han kunne godt bruge hjælp, for 
han kunne ikke nå fisken med sit 
net.

Jeg har aldrig set så lille et net i 
forbindelse med havørredfiskeri 
i vandløb, hvor der kan optræde 
forhindringer ved valg af lan-
dingsplads. 
Han stod på blød bund på en hæn-
gesæk, hvor strømmen var stærk, 
og kunne ikke komme længere 
nedad åen. Hans teknik tillod ham 
tilsyneladende ikke at få fisken til 
at følge med opad, - den vejede 
ca. 2 kg. og var altså ikke nogen 
kæmpe. 

Nuvel, jeg fik fat i mit net. Fisken 
var så træt, at den med kort line 
ude kanede viljeløst frem og til-
bage tværs over åen i overfladen. 
Jeg forstod, at dette havde stået på 
en tid, så  fisken var rigeligt klar til 
landing, og den blev hurtigt ind-
fanget til en kisteglad fisker.

Afslutningsvis, skal det endnu en 
gang fremhæves, at tålmodighed 
og ydmyghed er dyder i denne 

fase af lystfiskeriet, at hastværk er 
lastværk. Det er yderst sjældent, at 
jeg har oplevet, at en fisk, der har 
været fightet ordentligt, slipper af 
fluen, når den skal nettes   ……..

Aflivning og Transport

Når man står med fisken i nettet, 
skylder man den at træffe en hur-
tig beslutning. Skal den med hjem 
eller ikke?

Der kan være flere årsager til ikke 
at tage fisken med hjem, også selv 
om det ikke er en undermåler. 
I flæng kan nævnes nedfaldsfisk, 
enten fredede af VSFs specialre-
gel eller ej, stærkt farvede fisk, 
forkromede kakkelovnsrør, ged-
der o.s.v.

Disse sættes skånsomt ud igen 
hurtigst muligt.

Når fisk skal slås ihjel, gøres det 
hurtigt og effektivt. 
Større fisk, over 1½ - 2 kg, stik-
kes med en skarp kniv fra bugsi-
den lidt foran gælleåbningen, og 
kniven trækkes fremad i v-et på 
undersiden af hovedet. Herved 
vil funktionen af hjerte og blod-
system blive pacificeret, og fisken 
vil hurtigt blive aflivet.

Mindre fisk aflives med priest el-
ler lignende. Jeg anvender en tung 
fiskekniv, hvor vægten er samlet i 
den ene ende i en knop.

Tiden er så kommet til at beundre 
og glædes ved fangsten, - at få 
pulsen tilbage til normalt, -  at få 
det tørre svælg fugtet og at få ve-
jet, målt og evt. fotograferet. Men 
man bør også grundigt tænke på, 
hvad det egentlig er, der er sket. 

Det er lykkedes at overliste fisken. 
Det er lykkedes med et redskab, 
som selv om det til formålet er 
utroligt spinkelt, at overvinde fi-
skens naturlige instinkt som over-
lever. Den har med sin vægt og 
vildskab gjort, hvad den kunne for 
at forpurre dine planer, - og så er 
det alligevel lykkedes dig at vinde 
til sidst!

Jeg har været i situationen mange 
gange, men det bliver aldrig ru-
tine. Før fisken puttes i posen, el-
ler for en stor fisks vedkommende, 
lægges i ”vuggen” eller ”trans-
portstroppen”, sidder jeg ofte og 

gennemgår, hvad der skete, sam-
tidig med at jeg beundrer fisken 
med glæde og stolthed.

Min kære hustru er et jern med 
symaskine, nål og tråd, og hun 
har fabrikeret en miniudgave af 
en hængekøje med velplacerede 
håndtag, og ”vuggen” var opfun-
det.

Transportstroppen ser 
således ud:

Transportstroppen består af et 
halvt, tilslebet stykke af et kraftigt 
elfenbensarmbånd med et stykke 
snoet flagline til standeren på en 
sejlbåd, - det skal være stærkt, 
men må ikke være for kraftigt. 
Det er anvendt bl. a. på billedet 
side 67.

Med denne kan fisk af betragtelig 
størrelse transporteres forholdsvis 
let over skulderen. Forestil dig, 
at det er fiskens hale, som ligger 
igennem løkken.

Uanset hvordan fisken transporte-
res, bør det gøres med omtanke. 
Af billederne i dette skrift vil man 
have set, at liggende fisk altid er  
placeret på et håndklæde. På fiske-
tur har jeg altid et håndklæde med  
til formålet i bilens bagagerum. 
Større fisk bæres altid straks op til 
bilen, enten i vugge eller strop.

Håndklædet bliver fugtet op med 
åvand, og fisken svøbes ind i det. 

Beslutter jeg, på grund af stør-
relsen, at putte fisken i pose og 
rygsæk, bliver posen fugtet op, og 
fiskens hale bindes fast op i ryg-
sækkens åbning, så fisken ikke 
bliver kværnet sammen og stivner 
i bugter ned i bunden af rygsæk-
ken. En havørred, der er stivnet i 
krumninger, er et ynkeligt syn, når 
man kommer hjem. Undgå det ved 
at have den strakt ud og fugtet un-
der transport.

Jeg husker gamle Carl i Knudby. 
Jeg fik i mange, mange år røget 
mine fisk hos ham. Han har lært 
håndværket af sine aner, og han er 
god til det. Noget, der kan bringe 
hans p.. i kog, er, når fiskere (for-
håbentlig ikke lystfisker) kommer 
for at få røget nedfrosne fisk, som 
stritter i alle retninger.

Han har flere gange udbrudt: ”Dee 
æ jo liig, di komme mæ, dem ska 
dee dææleme behandl ornli”!
Men han røger dem nu alligevel!

Jeg har lånt og tilføjet lidt til den-
ne vignet:

                                                      
        

                   

Dette er 
drømmen!

Lidt Statistik.

Hvorfor statistik, - er det vigtigt i 
den store sammenhæng?

Næh, måske ikke umiddelbart, 
men det er en side af det at være 
lystfisker. Hvis ikke fangst betød 
noget, skulle man betragte ørre-
den som et zoologisk fænomen og 
indrette sin fokus på det.

En væsentlig årsag er til gengæld, 
at markante ændringer i fangster-
ne gennem en periode vil kunne 
indikere, at der er sket  ændringer 
i de underliggende livsbetingelser 
for havørreden.

Lystfiskeriet er vel oprindeligt i 
een eller anden udstrækning en 
fortsættelse af urtidens jagt på 
føde fra den vilde natur. Dengang 
var succes eller fiasko et spørgs-
mål om overlevelse eller ej. I dag 
er det et spørgsmål om oplevelse 
eller ej. Men stadig, - der er ingen 
grund til at udstyre sig med diver-

se fangstredskaber, hvis formålet, 
som de er lavet til, er ligegyldigt.

Som beskrevet indledningsvis, har 
jeg siden 1990 før dagbog over 
oplevelser ved ”mine” åer. Det er 
hændelser ved åen og observatio-
ner om vand, vind og vejr og fiske-
riet i almindelighed. Men der har 
altid været notater om fangede og 
hjembragte fisk. Dette har givet et 
righoldigt materiale, som kan ana-
lyseres på mange måder.

Hvis nogen spørger, hvor mange 
fisk og hvad deres samlede vægt 
har været, fisk som jeg har fanget 
på et bestemt fluemønster eventu-
elt fordelt på vandløb, vil det mu-
ligt for mig at svare.

De mange, mange år forud, - fra 
1947 og til 1989 er kun bevaret i 
erindringen. Hvilket billede denne 
periode ville have kunnet tegne, - 
havde grundlaget bestået, er uvist. 
Min erindring siger mig, at der i 
begyndelsen var mange gode bæk- 
og havørreder, at de gode bækør-
reder stort set forsvandt med Fisk-
bæk Ås regulering i 1956/57, og 
at havørrederne de andre steder 
blev stedse vanskeligere at fange 
fra sidst i 1960’erne. De fleste 
havørreder var små, - den største, 
jeg fangede i denne perioden var 
ca. 4,5 kg.

Fra 1970 til sidst i 1980’erne var 
havørrederne få, og fangsterne 
var i bund.  Der var dog én med 
en speciel historie, - her efter erin-
dringen:

Formentlig i 1987 var jeg på en 
aftentur til Karup Ås Fårbæk 
stykke. Da jeg havde fisket styk-
ket igennem, var det midt i den 
gyldne time. Jeg gik opstrøms 
for at slutte det gode fiskeri af for 
oven. På vej op bemærkede jeg en, 
som var kørt i stå ved et af de gode 
steder. Jeg gik forbi og hilste, - det 
var Børge Jensen, min gamle tal-
knuserlærer fra 1950’erne. 

Vi fik en kort snak om lidt af 
hvert, men ingen af os havde mær-
ket fisk, og vi var begge opsat på 
at udnytte resten af den gode fi-
sketid. Han anbefalede et bestemt 
stræk for oven, et sted jeg kun 
kunne bifalde. Det var der, jeg 
havde fat i min første store havør-
red overhovedet. 
Jeg gik derop, og kort efter at jeg 
var begyndt fiskeriet, fik jeg fisk 

på fluen, en på vel 3 – 3,5 kg. Det 
var blevet mørkt, og jeg havde 
ikke mit net med. Fisken gik tungt 
og roligt, men meget fast og be-
stemt. Vi bevægede os nedstrøms 
omkring 100 m, hvor et træ spær-
rede vejen. Fisken blev vendt, og 
det gik i roligt tempo opstrøms 
til der, hvor vi var kommet fra. 
Så ville fisken ikke længere, selv 
om jeg prøvede flere gange, - som 
sagt var den fast og bestemt.

Den vendte og turen gik retur. Da 
vi kom til træet igen, hørte jeg, at 
Børge var på vej op til sin bil. Jeg 
stod opstrøms træet med fisken 
nu udmattet nedstrøms træet, og 
jeg manglede bandsat mit net. Jeg 
tænkte tilbage på dengang i 1955, 
hvor Børge fik hjælp af mig til at 
nette den første fluefangede hav-
ørred, som jeg havde set blive lan-
det. (Ikke at han dengang havde 
brug for min hjælp, - det var nok 
mere en pædagogisk demonstra-
tion fra hans side). Se side 35 ff.

Jeg havde til gengæld nu brug for 
et net, og jeg forklarede ham høj-
røstet situationen. Han kom selv-
følgelig med sit net og reddede 
mig ud af kniben. Fisken blev 
nettet nedstrøms træet med mig 
stående opstrøms. Vi fik stang og 
line viklet ud af træet, snakkede 
af, …. og blev enige om, at vejen 
hjem til Egå nu blev meget kortere 
end vanligt.

Her er en statistik, som for formå-
let må være passende:
    
 
Tallene dækker de havørreder, 
som jeg har taget med hjem. Det 
drejer sig om ca. 9 pr. år, fanget 
på vel ca. 50 ture. Jeg har desuden 
genudsat ca. halvt så mange af 
forskellige årsager, oftest at der 
har været tale om undermålere el-
ler farvede fisk.   

Udgangspunktet er, at jeg alle 
årene har fisket både Jordbro, Si-
mested og Karup Å. Frem til 1997 
var besøgene ved Simested og 
Jordbro få. Fra omkring årtusind-
skiftet har jeg fisket stort set lige 
meget i de tre vandløb.

De første 10 år, blev bestanden i 
Karup Å, helt i tråd med special-
fredningen af Skive fjord, båret 
frem, - og det gav fisk i åen, og 
fisk på land.

Havørredfangster i 
Danmark siden 1990

Hvis mine fangster er bare et til-
nærmet udtryk for bestanden, faldt 
den endda en hel del tilbage sidst 
i 1990’erne. I 1992 fangede jeg 
24 havørreder og få år efter, sagde 
Sønder Resens årsberetning, at 
det havde været en rimelig god 
sæson, hvor der var indrapporte-
ret 84 fangede fisk (på tidspunktet 
ca. 200 medlemmer)!!!    Hvordan 
kan dette hænge sammen?

At der sker nogle fysiske forbed-
ringer for ørredens miljø (renere 
vand og udvidede frednings- bæl-
ter), og at dette medfører en 
forøgelse af bestanden er ikke 
forbavsende, men at der bliver 
tale om en kortvarig, kraftig op-
blomstring og et tilbagefald til et 
niveau, der ikke er imponerende, 
må have sine årsager. 

Havørredens naturlige fjender ge-
nerelt er skarv, sæl, iltsvind, ulov-
ligt garnfiskeri, gedde, hejre, od-
der og på det seneste engsøer. 

Skarv og sæl er fredet og kan 
derfor boltre sig, - og det gør de. 
Over det hele og begge to langt op 
i vandløbene. Jeg skal undlade en 
analyse af sælbestanden i de gode 
havørredår i Karup Å, men efter 
erindringen huserede sælpesten, 
og bestanden var meget lav. Des-
uden var eksplosionen i bestanden 
af skarv endnu ikke begyndt. 

År        Karup Å    Jordbro Å  Simested Å
    
1990 11    
1991 11   
1992 24   
1993 12    
1994  7       1  
1995  5   

1996 11    
1997  7    
1998  2    
1999  1    2   
2000  2    2   
2001     2      1  

2002  1    3      1  
2003     4      6 
2004     7      9 
2005      13 
2006  2    2      2 
2007  2    1      9 
I alt         98  23    42 

Total  163   
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Vi har haft endnu en runde sælpest 
for nylig, og rygterne siger, at hav-
ørredbestanden igen er bedre end 
længe set i Karup Å, - men hvor-
for kun Karup Å?
Modsat sælen synes der ikke at 
være en ”naturlig” regulator på 
bestanden af skarv. Den har tilsy-
neladende nået et niveau, hvor den 
kan fødes af de tilgængelige fiske-
ressourcer, og der bliver den.
Hvis en art skal leve uden beskyt-
telse mod at blive efterstræbt, bør 
de arter, som lever af den pågæl-
dende art, vel gøre det samme.

Bekæmpelse af iltsvind er ”kørt i 
stå”, forstået således, at kravene til 
landbrugets udledning af kvælstof 
i dag er slappe ved  å og fjordnære 
arealer. Det eneste, der er sket her, 
er, at man ved hjælp af misfostret 
”engsøer”, stikker hovedet i bu-
sken og forsøger at løse problemet 
indirekte.

Ved VSFs vande er engsøer endnu 
heldigvis kun på tegnebrættet, 
men der er efter bedste overbevis-
ning al mulig grund til at være på 
vagt og argumentere imod dem, 
som den kunstige konstruktion, 
de er.

De toneangivende biologer er 
så enøjede, at de kun bemærker 
det, der sker over vandoverfladen 
i engsøen. Nej, retfærdigvis skal 
det siges, at der er eet forhold 
under vandet, som tages med i 
betragtning, nemlig det forhold, 
at den lavvandede, stillestående sø 
fanger og omdanner en mængde 
næringsstoffer, således at vandet, 
når det løber ud i havet har et la-
vere indhold heraf.

Uden at være biolog, må det være 
tilladt at spørge, om ikke dette 
kvælstof opsamles og omdannes i 
engsøen? Om dette ikke vil med-
føre en voldsom vækst i engsøens 
bevoksning? Om ikke man risike-
rer, at engsøen i løbet af nogle år vil 
blive til en sump af rør og siv? Om 
ikke vandet i engsøen bliver iltfat-
tigt på grund af den store plante-
produktion og forrådnelse? Om 
ikke den lave vandstand forhøjer 
temperaturen i vandet, således at 
denne planteomsætning får ideelle 
betingelser og dermed forstærkes? 
Om ikke alle disse forhold kunne 
blive til en prop i afvandingssyste-
met, således at problemet presses 
længere opstrøms?  Om ikke der 
om 20-25 år er en risiko for at….. 

det hele ligesom fortidens vand-
løbsreguleringer skal laves tilbage 
til det, det hele startede med?

Hvis det er tilstrækkelig videnska-
belig metode for biologer på uni-
versitetsniveau at udelade sådanne 
spørgsmål af deres undersøgelser, 
ja så er videnskabelig metode ble-
vet så slap, at den nærmer sig am-
mestuesnak. Hvor er helhedssyn, 
forståelse for sammenhænge og 
overblik? Selv om man ikke kan 
se det, der er under vandet, er det 
vel som flora og fauna betragtet 
lige så betydningsfuldt, som det, 
der er er ovenfor?

Engsøen er en politisk korrekt 
opfundet fiktion, som er positivt 
ladet, og derfor er den et godt 
salgsargument rent politisk, - det 
ser pænt ud at se på vand med 
svømmende fugle. Det er poli-
tisk ”tilladeligt”, at bruge det som 
salgsargument, fordi politikerne 
ikke er eksperter, men støtter sig 
til eksperterne, læs her ornitologer 
og de biologer, som er i stand til at 
undertrykke hensynet til faunaen 
under vandet.

Eng- og strandsøer har til alle ti-
der eksisteret som resultat af mere 
eller mindre ekstremt højvande, 
når det på grund af vejret opstod. 
De forsvandt igen, når højvandet 
trak sig. Begrebet dækker ikke 
tidligere tiders permanente søer i 
vådområder. 

Alle de spørgsmål, der er stillet 
ovenfor, som må besvares med et 
ja, vil bidrage til fysiske forhold, 
som vil medføre alvorlige hindrin-
ger for vandrefisks formering, en-
ten direkte eller indirekte.

Nu forsøger man at gøre de nye 
engsøer permanente som et plaster 
på et blødende sår, der er resulta-
tet af et yderst intensivt landbrug, 
som ikke skal rydde op efter sig i 
tilstrækkeligt omfang.

Det ville være interessant at få 
en biolog som Steen Ulnits til at 
holde et foredrag om sit syn på 
engsøens indflydelse på laksefisks 
opvækstbetingelser!

Umiddelbart forekommer den ene-
ste vej til at bryde igennem dette 
skjold, at være som gamle dages 
dummepeter på bagerste række 
i skolestuen, - at stille de ”ube-
vidst” skarpe spørgsmål. Ideen er 

hermed givet videre til VSF eller 
forbundet. Desværre ser Dan-
marks Naturfredningsforening ud 
til at være udenfor pædagogisk 
rækkevidde i dette spørgsmål.

For nu at vende tilbage, - de fred-
ningszoner, der er etableret, har 
vist, at havørreden er helt afhæn-
gig af dem, se især s. 23 ff. Uden 
uhindret opgang, ingen fisk. Der 
er fundet en balance i forhold til 
fritidsfiskerne, som selvfølgelig 
også skal kunne fange en fisk i ny 
og næ, men når åmundinger spær-
res med garn i opgangstiden, og 
når garn står med den ene ende 
næsten på land med 30-40 meters 
afstand, så hører alting op. 

Det er sørgeligt, at en kortsigtet 
fordel skal ødelægge en langsigtet 
proces, - at de, der gør det, tror at 
det er muligt at fodre hunden med 
dens egen hale i det lange løb. Her 
hjælper vist kun konfiskation af 
redskaber og større bøder.

Hejre og odder har en naturlig be-
stand, som er lav og derfor ikke vil 
kunne true bestanden. Gedde må 
havørreden selvfølgelig selv mat-
che, når det er i vandløb, og skulle 
der blive for mange, kan vi selv 
opfiske dem på lystfiskermanér. 
De forhold, der skabes i engsøer-
ne, må forventes på lidt længere 
sigt at ville blive basis for en stor 
bestand af skidtfisk, - med gedde 
som eneste oprydder. Dette er hel-
ler ikke just et lyst perspektiv for 
vandrefiskene, specielt ikke når 
ynglen skal trække ud i havet.

Et andet træk, man kan se af tabel-
len, er at antallet af fangede fisk 
har forskudt sig til Jordbro og især 
Simested Å. Igen var det udvidede 
fredningszoner, som gav den fysi-
ske forbedring for opgang, se side 
25 ff. Vi må så håbe, at der ikke 
kommer samme relative tilbage-
gang, som det skete efter en tid for 
Karup Å.

Hvis man nærlæser kolonnen gen-
udsatte undermålere, er der en 
meget markant udvikling. Det er 
ikke fordi, at jeg tidligere har haft 
et mere afslappet forhold til mini-
mums målene.  

Desuden, de senere år har jeg gen-
udsat omkring hver anden havør-
red, som jeg har fanget.

I min erindring var det sjældent, at 
en opgangsfisk var under 40 cm. 
De fleste var ikke store, men de 
holdt målet. De antal, der fremgår 
af tabellen er ikke forårsgrønlæn-
dere, simpel hen fordi jeg kun er 
ude en gang eller to, før der er 
chance for opgang af nye fisk. De 
fleste undermålere fanges jævnt 
igennem sæsonen. Kan der være 
fysiske forhold som gør, enten 
at tilvækst i vægt, eller at køns- 
modning for nogle eksemplarer 
sker et år tidligere end førhen?

Nogle er ”efterårsgrønlændere”, 
- tidligere et ukendt begreb. Grøn-
lændere havde noget med streng 
frost og vinter at gøre. Jeg har 
fanget dem også om efteråret de 
seneste år, i 2007 endda 5. Det er 
nu ikke længere kun noget, der har 
med vinterfiskeri at gøre. Her er et 
eksempel:

31/10-2007. Sidste dag var afsat 
til Simested. En spændende dag 
med masser af oplevelser. 

Jeg startede oppe ved Skinders 
Bro og var kun kommet ned til den 
store pilebusk på modsatte side, 
da en fisk rejste sig fra bunden af 
det dybe hul og gik til angreb på 
fluen. Vandet var utrolig klart, og 
det er vist første gang, at jeg har 
set fisken, uden at den var i nærhe-
den af overfladen. Den var 45 cm 
og vejede 1,3 kg. Den var noget 
farvet, men da det var en han, kom 
den i posen.

Nederst på det hurtige vand ved 
enden af Brakbjerg rejste jeg nok 
årets fisk, hvad størrelse angår. På 
de sidste 50-60 meter før det roli-
ge sving, er det et par meget dybe 
huller. Ud af et af dem kom der en 
”stooor” fisk med sådan en side-
vind tværs over den halve åbredde 
efter fluen. Der var ingen tvivl om, 
hvad den ville.

I det hurtige vand havde fluen rig-
tig fart på. Fisken nåede fluen hen 
over en grødebusk, - jeg oplevede 
et kraftigt hug, anede fisken vende, 
og så den forsvinde i en mægtig 
bølge, tilbage hvor den kom fra… 
mens bølgerne skvulpede videre 
nedstøms. 

Jeg tog lige en slapper, - hvad nu 
hvis vandet havde været lidt roli-
gere, der hvor fisken huggede, -el-
ler den havde bedømt fluens bane 
korrekt eller…. Tjae, jeg fiskede 

lidt efter videre nedstrøms. Nede 
i svinget foran vadestedet kom en 
fisk rask til fluen. Den huggede, 
vendte og var kroget nogle sekun-
der. Det var en lille blank.

Der blev dømt kaffepause og turen 
skulle fortsætte mellem Skivevejs 
Bro og Borup Bro. Der gik et par 
fiskere på det første stykke efter 
Skivevejs Bro, så jeg begyndte no-
get længere nedstrøms end egent-
lig planlagt.
Det varede ikke længe, før jeg fik 
fast fisk, - en sølvblank på 44 cm 
og 1,0 kg. Desuden fangede jeg en 
blank undermåler og havde hug af 
endnu én.

Da det næsten var blevet mørkt, 
sagde jeg tak for i år, gik op gen-
nem bakkerne og funderede alle-
rede over, hvilke gode oplevelser, 
der ligger gemt i 2008.

Årets sidste: En efterårsgrønlæn-
der.
31/10 2007 fanget i Simested. Kl. 
ca. 15,30 ved skoven ovenfor Bo-
rup Bro, flue sort/teal/grå kalv med 
hvide spidser. 44 cm., 1,0 kg.

Det var den 31/10-07, og nogle si-
ger, at man kun kan fange fisk så 
sent på sæsonen helt nede i huller-
ne med store blink eller woblere, 
- tjae dagen var for mig tilstræk-
kelig interessant med fluen, - hvad 
kunne det ikke  være blevet til med 
det mere effektive redskab  

Afslutning
Det, jeg har skrevet, er først og 
fremmest en kærlighedserklæring, 
og det har været hensigten lige 
fra begyndelsen. Jeg har prøvet at 
beskrive min udelte glæde ved at 
færdes i naturen langs ”mine” åer 
og min næsegruse beundring for 
havørreden, - denne sky nomade 
med den sølvblanke, torpedo- for-
mede krop og den uforudsigelige 
fight.
 
VSF fortjener ros for sin holdning 
til fiskevandet, - masser af det og 
meget varieret. Det giver mindre 
fisketryk og mindre ”aggressive” 
medlemmer, forstået således, at 

det er yderst sjældent, at der op-
leves usportslig adfærd ved fiske-
vandet. Her er en oplevelse, hvor 
der var plads til alle:

16/10-07. Simested, Skinders bro. 
Det er forunderligt så mange lyst-
fiskere, der dukker op, når sæso-
nen er ved at være forbi. Jeg un-
drer mig meget over, at aktiviteten 
ikke lægges tidligere på sæsonen, 
hvor der er mulighed for at fange 
fisk af en væsentlig bedre kvalitet. 
Men det er formentlig, som min 
kære hustru siger, - ”det er sidste 
chance, og jeg har ikke nået at få 
fisket, så skal det være, skal det 
være nu”.

Vi var siger og skriver 7 mand fra 
Skivevejsbroen og opstrøms, uden 
at vi kom ”for tæt” på hinanden 
under fiskeriet ……….

Det, jeg har skrevet, er ikke en 
lærebog i havørred fiskeri. Dertil 
emnevalget alt for begrænset. Der 
fokuseres alene på vådflue fiskeri, 
med et ganske bestemt udviklet 
fåtal af fluer i 2-3 størrelser, især 
på begrænsede stykker af bare 3 
vandløb. Grej og  materialer er 
specialiseret til lige netop dette fi-
skeri. Der er så til gengæld en del 
detaljer sporet ind på netop dette.

Det er mit håb, at de erfaringer, 
som jeg har kunnet uddrage af 
mine oplevelser, kan give inspi-
ration til andre, så de kan få de 
samme positive oplevelser. Mine 
er faringer er gennemprøvede, tør 
jeg sige, og de giver mig stadig 
mange oplevelser med fisk. At det 
samtidig har været muligt at ram-
me en pæl igennem nogle af de 
gamle forestillinger om fluefiskeri 
er en biting, - men man behøver 
altså ikke længere dukke sig, hvis 
man efterår og vinter støder på 
ligesindede ude ved åen, og man 
har fluestangen i hånden.

Jeg har, i modsætning til de fle-
ste, ikke holdt min fangster skjult, 
hverken antal eller steder. Det er 
ikke for at være ubeskeden, men 
for at støtte mindre øvede. Man 
kan ikke fange havørred på kom-
mando, men man kan forøge sin 
chance betydeligt ved at være ef-
fektiv i sin måde at fiske på. Ef-
fektivitet måles på resultatet.

Synspunktet, når man ikke vil op-
lyse sine fangster, er som hoved-
regel, at man ”forærer” sine hem-
meligheder væk, - underforstået at 

så vil ”de andre” tømme åen for 
fisk. Det er et synspunkt, som jeg 
ikke anerkender, netop på grund 
af havørred fiskeriets natur, - det 
er uforudsigeligt. Der er  desuden 
meget, der tyder på, at det antal 
havørreder, som fanges i åen er 
endog meget begrænset i forhold 
til bestanden, - der er nok at fiske 
til.
El-fiskeriet antyder, at man i sæ-
sonen på et par kilometer af åen 
på hver fisketur fisker til mellem 
50 og nok snarere100 havørreder, 
hvilket man kan gøre uden at se 
så meget som at se en krusning 
på overfladen. Den bedste chance 
får man ved at bevæge sig, og ikke 
køre fast i et godt hul, hvor man 
har set fisk. Man kan roligt fiske 
glidende.

Desuden er jeg overbevist om, at 
det, som jeg her har nedfældet 
som facts om min succes, vil blive 
læst med en indstilling rækkende 
fra entusiasme til overbærende 
smil, - at de fleste, som måtte gøre 
et seriøst forsøg, efterfølgende vil 
eksperimentere sig videre frem ad 
egne baner. 

Det, jeg prøver at sige, er, at ingen, 
heller ikke jeg, har fundet eller vil 
finde de vises sten. Er det ikke et 
yderst fascinerende træk ved lyst-
fiskeri efter havørred?

Jeg har på vejen tilladt mig at 
drage nogle følelsesmæssige kon-
klusioner, som alene er baseret på 
forhold som kan observeres i na-
turen på det begrænsede felt, som 
jeg har betrådt.  Det har selvfølge-
lig ikke noget med videnskabelig 
metode at gøre, - kun almindelig 
sund fornuft. Til gengæld må man 
kunne forlange af de, som vil på-
beråbe sig videnskabelighed og 
ansvarlighed, har deres metode i 
orden. Det er absolut ikke altid til-
fældet indenfor vor interessefelt. 
Profitmotiv og populisme dukker 
hurtigt op.

Et eksempel: Man må gå ud fra, 
at Tangeværkets ledelse har en vis 
form for højere uddannelse, og 
derfor også er blevet forberedt til 
at have udsyn, perspektiv, helheds-
syn og professionel ærlighed med 
som ballast fra deres læreanstalt. 
Hvis ikke, - burde læreanstalten 
degraderes til teknisk skole.
Hvordan kan man fra Tangeværkets 
side så holde fast i, at værket er en 
leverandør til det danske el-marked 
af bare minimal betydning. At man 

undertrykker, at der på stedet kan 
opstilles bare én vindmølle, som 
kan producere lige så meget strøm 
som Tangeværket til betydeligt la-
vere omkostninger, om med sam-
me lave Co2 udslip.
Det er dette forhold, der gør, at 
løsningen ved Tange sø udskydes 
gang på gang, godt hjulpet af dem, 
som forlanger, at søen skal tømmes 
én gang for alle.

Løsningen er snublende nær, - for-
nuftige politikere ville gøre værket 
til et museum, som kan køre de-
monstrationskørsler, og samtidig få 
lavet et ordentligt omløbsstryg.
Der kunne opregnes flere eksem-
pler, men ….

Som så mange gange før igennem 
denne fortælling, - lad os slutte af 
med et opløftende notat i min for-
længede hukommelse:

30/8 2006. Endelig lykkedes det 
at få strikket en tur med Jørgen 
Østergaard sammen. Han ville 
gerne have været til Karup, men 
der var grødeskæringen lige be-
gyndt. Det blev i stedet Simested 
ved Borup bro.

Vi var i øvrigt oppe lige at se på 
det stykke, som tilhører hans mo-
ster. Det ser ikke uinteressant ud. 
Åen er noget smallere der, og må 
derfor være enten dyb eller med 
god strøm eller begge dele.
Det må forhåbentlig prøves en an-
den gang.

Vi gik langs åen, og Jørgen fiske-
de først nedstrøms, så han fik de 
gode sving nederst. Jeg gik op til 
det skarpe sving lige ovenfor, hvor 
skoven begynder. Det viste sig at 
være en god idé, for i svinget fik 
jeg en på 57 cm, 2,0 kg. Fluen var 
årets vanlige.
Da Jørgen ikke fangede noget 
til at tage med hjem, fik han den 
med. Både ham og Rita er glade 
for fisk. 
Da jeg nu kunne få et foto på åste-
det…….

Jørgen Knudsen

Dette er 
bare livet
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