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Liv i åerne…….

Vi har nu afsluttet en sæson, hvor 
der ikke er meget at klage over for 
lystfiskerne. 

Det har været et pragtfuldt som-
mervejr med masser af regn og 
blæst. Måske skal man være 
lystfisker, for virkelig at have sat 
pris på sommervejret 2007, men 
det er læserne af denne artikel vel 
også. 
Vejret har medført, at der har 
været rigtig godt fiskeri hele 
sæsonen igennem. 
Der er ikke rapporteret om re-
kordfisk, men en enkelt lige under 
de magiske 10 kg har vi dog fået 
bevis for. Og så har der været rigtig 
mange fisk på 45 – 48 cm og ikke 
så mange lige under målet.  Måske 
skyldes det den usædvanligt milde 
vinter 2006/2007, hvor fiskene i 
havet har kunnet ”æde igennem” 
hele vinteren uden pause. 

Svært år for garnfiskerne

Den megen blæst har også gjort 
livet surt for garnfiskerne, hvilket 
måske også har medvirket til den 
fine opgang i de fleste af vores 
åer. 
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Vi har sammen med Ålestrup 
Lystfiskerforening sæsonen igen-
nem patruljeret omkring Hjarbæk 
Fjord og Virksund, og det er 
vores opfattelse, at dette opsyn 
sammen med et godt samarbejde 
med fritidsfiskerforeningen har 
medvirket til, at garnfiskeriet blev 
udført efter reglerne. 

Sæler eller havørreder ?

Sidst på sæsonen dukkede der en 
debat op om sælerne i Karup å. 
Der havde gennem længere tid 
være et par sæler i åen, og under 
KÅS-konkurrencen blev der ob-
serveret sæler, der jagtede hav-
ørreder. 
Det satte sindene i kog, og en 
talsmand for lystfiskerne kom på 
TV med udtalelser om, at sælerne 
skulle skydes. 
Danmarks Sportsfiskerforbund gik 
imod denne udtalelse, og det endte 
med at Skov & Naturstyrelsen 
meddelte, at der absolut ikke 
skulle skydes eller på anden måde 
fjernes sæler. 

VSF’s natursyn

VSF protesterede straks voldsomt 
over udtalelserne fra Karup å 
fiskernes repræsentant. 
Vi har haft sæler i vore åer gennem 
mange år. 
I år har vi i længere tid haft en sæl 
”boende” i Fiskbæk å og en eller 
to i Skals å. Tidligere har vi set 
sæler i Simested å, så for VSF er 
det ikke et nyt fænomen. 
Sælerne gør uden tvivl skade på 
ørredbestanden, men efter VSF’s 
opfattelse, er sæler en del af en 
alsidig natur. At sælerne på linie 
med fiskehejrer, oddere og skarver 
lever af fisk, kan de jo ikke gøre 
for, og sælerne gør sikkert ikke 
mere ”skade” end de nævnte 
arter. 
Hvis sælerne en dag bliver et 
stort problem, vil der sikkert ske 
et eller andet, så det ikke lige 
er lystfiskerne, der skal stå for 
bekæmpelsen. 
Så nyd synet, når der dukker en 
sæl op i åen, og nyd suset, når din 
puls når 200, fordi du et øjeblik 
tror, det er en kæmpe ørred, der 
kommer trækkende!. 

De virkelige farer for fiskebestan-
dene er efter foreningens opfattelse 
ulovligt garnfiskeri, spærring af 
gydevandløb og forurening af 
vandløbene. Det er der, vi skal 
sætte ind - ikke ved at få skudt en 
sæl eller to.

En grøn forening

Som det fremgår af ovenstående, 
anser Viborg Sportsfiskerforening 
det ikke kun som sit formål at 
skaffe flest mulig fisk i åerne. 
Vi er samtidig en grøn forening, 
der er naturens vagthund i alle 
forhold, der vedrører vore vandløb 
og deres nære omgivelser. 

Af og til møder jeg medlemmer, 
der siger, at de slet ikke har fået 
fisket i år, og derfor også skal se 
at få sig meldt ud af VSF.  
Til dem vil jeg gerne sige, at 
uanset at de ikke har fået fisket, så 
støtter de ved deres medlemsskab 
en forening, der er meget aktiv i 
forsvaret af naturen. 
Så bliv bare som medlemmer, 
selv om I ikke får fisket så meget 
-naturen har brug for jeres støtte.

Rigtig glædelig Jul 
og Godt Nytår
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Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af protokolfører.

3.   Formandens beretning.

4.   Regnskabsaflæggelse.

5.   Indkomne forslag. 
      Derunder kontingentfastsættelse.

6.   Valg.

6a. Der vælges en formand for 1 år. 
      På valg er Jørgen Buch.

6b. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 
      for 2 år.
      På valg er Michael Højris, Steffen Bruhn 
      og Peter B. Sørensen.

6c. Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
      På valg er Peder Kokholm og 
      Flemming Hansen.

6d. Revisorer. På valg er 
      Claus Krogh Mikkelsen.

6e. Der vælges èn revisorsuppleant for 1 år.
      På valg er Villy Larsen.

7.   Eventuelt.

�

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

d.�10�januar�2008�kl.�19.00

Indkaldelse�til
ordinær�generalforsamling�

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

Michael Højris modtager genvalg.

Steffen Bruhn modtager ikke genvalg.

Peter B. Sørensen modtager ikke genvalg. 

Peder Kokholm modtager genvalg.
     
Flemming Hansen modtager genvalg.
   
Husk at tage fangstrapporten med på 
generalforsamlingen eller indsend den 
til Peder Kokholm.

.

.

......

BETALING�FOR�
MEDLEMSKAB�I�2008
Jeg har i løbet af foråret 2007 oplevet hvordan det første år med med-
lemsregistrering over PBS har været. 
Det gør tingene en del lettere når man skal checke op hvem der har betalt 
og hvem der ikke har betalt. Der er selvfølgelig nogen der har valgt ikke 
at tilmelde deres kontingentbetaling til PBS. Det er selvfølgelig en privat 
sag, dog vil jeg præcisere følgende for de medlemmer der for eftertiden 
vælger selv at betale kontingentet over netbank eller på posthuset.

Hvis kontingentbetalingen ikke er foretaget 
pr. 15 februar er man at betragte som udmeldt. 
Dvs. at har man betalt senest d. 16 februar skal der betales indmeldelses-
gebyr på 100 kr ekstra. 
Indmeldelsesgebyret vil blive pålagt det girokort der udsendes til med-
lemmerne i 2009 eller som opkræves via PBS. Der er ingen grund til at 
ringe for at undskylde at betalingen ikke er foretaget, indmeldelsesgeby-
ret SKAL betales.

Vi er nødt til at indskærpe dette fordi vi har sidste betalings-
frist overfor Danmarks Sportsfiskerforbund d. 1 marts. 
Derfor er vi pr. 1 marts nødt til at have en samlet oversigt over hvor-
mange vi er og hvem der er medlem. 
Vi vil ikke betale for dem vi tror stadigvæk er medlem. Hvis du ikke har 
betalte dit medlemskab d. 15 februar udmeldes du også hos Danmarks 
Sportsfiskerforbund og derved modtager du ikke Sportsfiskeren. Hvis du 
betaler efter 15 februar tager det ca. 2 måneder inden du er registreret 
korrekt igen og modtager Sportsfiskeren som tidligere.

Den hårde og nærige - men retfærdige kasserer.

Michael Toft Højris

Båden�på�Hald�Sø
Foreningen har nu i 2 år haft en båd på Hald sø. 
Det har vist sig at være den største fiasko, vi har været ude for i lang tid. 
Båden bliver næsten ikke brugt, så aktiviteten burde slutte straks, og 
penge og indsats bruges på noget bedre. 
Bestyrelsen har imidlertid besluttet at give båden en chance mere. Vi går 
over til en ny ordning, hvor man mod at betale et ekstra kontingent på 
100 kr får ret til at bruge båden lige så mange gange man vil igennem 
hele sæsonen. 
Nu kan der selvfølgelig være andre, der også vil bruge båden, så derfor 
indføres et bookingsystem, hvor man booker båden via internettet. Man 
kan kun have én booking stående ad gangen, men så snart man har været 
af sted, kan man booke en ny tid. Er man fleksibel, kan man altså komme 
på søen rigtig mange gange. 
Man kan booke båden for 12 timer ad gangen.
Når man har booket båden, har man samtidig fiskeret for 2 personer.  Den 
ene må gerne være en gæst, der ikke er medlem af VSF, men den der har 
bookingen, skal selv med på turen.

Tilmelding til ordningen.
Hvis du vil med i bådordningen, 
skal du melde dig til formanden 
på mail formand@vsf.dk . 
Så forhøjer vi dit kontingent for 
2008 med 100 kr. og sender dig 
en nærmere instruktion i, hvordan 
det hele fungerer. 

For at der skal blive tider nok, 
har vi begrænset deltagerantallet 
i ordningen til 35 medlemmer, så 
meld dig straks til formanden. 
Er der ikke plads til alle, opretter 
vi en venteliste. 

Meld dig nu - Hald sø er kendt 
for søørreder, aborrer, gedder og 
først og fremmest en pragtfuld 
natur.

VSF’s båd er rigtig lækker, 
næsten ny og let at ro.

I foråret gav Sparekassen Skals os 
et tilskud til køb af et nyt borde- 
og bænkesæt, som nu er opsat ved 
Ejstrup Bro. 
Vi vil hermed gerne sige tak til 
Sparekassen og håber at bænkene 
vil give både lystfiskere og folk i 
Skals og omegn en mulighed for 
et tiltrængt hvil efter fisketuren el-
ler hvis man blot ønsker at tage en 
rast efter en tur ud i det fri. 

I fremtiden vil der ikke være muligt at få tilsendt en fangtsrapport i hard-
copy til udfyldelsen. 
Den primære rapportering i fremtiden vil foregå via vores fangstrappor-
ter, der findes i elektronisk form på vores hjemmeside. Dvs. at vore med-
lemmer i fremtiden ikke vil modtage vores Fangstrapport med årsbrevet 
i januar. 
Er du en af dem, der stadig ønsker at udfylde en Fangstrapport i hard-
copy, og ikke har adgang til den elektroniske på hjemmesiden, vil der 
fra årsskiftet ligge en stak på Sdr Mølle, så kan du tage et eksemplar til 
udfyldelse.

Nyt�om�fangstrapportering

Tak�til�Sparekassen�i�Skals

Fluebinderkursus�
Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra medlemmer, der gerne vil 
lære at binde deres egne fluer. 

Det er derfor med stor glæde, vi kan informere om, at det er lykkedes at 
få Simon Lundorff til at lede et intensivt fluebinderkursus for begyndere. 
Simon er en ”haj” til at binde fluer, men til dette kursus starter vi helt fra 
bunden, så alle kan være med. Både helt blanke begyndere og let øvede, 
der ønsker at få deres teknik pudset af. Juniorer er meget velkomne. 

Kurset løber over 4 torsdage og koster 50 kr til indkøb af materialer. 
Deltagerne behøver hverken at stille med materialer, fluestik eller noget 
som helst andet. Det stiller klubben til rådighed. 

På fire aftener bliver man ikke udlært som fluebinder, men hvis det viser 
sig, at der er tilslutning til kurset og interesse for at gå videre, finder vi 
sikkert ud af noget.

Se datoer m.v. på aktivitetskalenderen.



AKTIVITETSPLAN�
VINTER�2008

Generalforsamling�d.�10.�januar�kl.�19.00
Generalforsamling kl. 19.00 på Sønder Mølle. 
Se dagsordenen her i Krogen.

British�Columbia�d.�17.�januar�kl.�19.00
     
Orla Bertram Nielsen beretter om fiskeri i British Columbia. 
Først og fremmest om laks, men der falder sikkert også et par 
bemærkninger af om steelheads og stør. 
Orla skriver fast i Sportsfiskeren, og har tidligere gæstet Viborg 
Sportsfiskerforening, hvor vi altid har sat pris på Orlas levende 
beretninger, krydret med lune bemærkninger. 

Fluebinderkursus�
d.�7�-�14�-�21��og�28�februar�kl.�19.00
Simon Lundorff der er forbundsinstruktør i fluebinding, afholder 
en kort og intensiv kursusrække, først og fremmest beregnet på 
dem, der er helt nye indenfor fluebindingens område, men let øvede 
kan sikkert også lære noget. 
Kurset koster 50 kr., og for den betaling sørger klubben for alt udstyr 
og alle materialer. 
Juniorer er meget velkomne.

Sæsonpremiere�d.�1.�marts�kl.�8.00�
  
Sæsonen skydes ind. 
Traditionen tro mødes vi på Sønder Mølle til morgenkaffe med 
rundstykker og en lille skarp. Egon Langgaard skyder sæsonen i gang 
med vores helt egen kanon, og så tager vi ellers ud til åerne for at 
træne kastearmen.

Grejauktion�d.�6�marts�kl.�19.00�    
Grejauktion kl. 19.00 i den store sal på Sønder Mølle. 
Efter at have afklaret nogle misforståelser omkring skat og moms af 
sådanne auktioner, er der nu mulighed for at gøre grejauktionen til en 
stor begivenhed, både for medlemmer og ikke medlemmer. 
Så mød op - hvad enten du vil sælge eller købe. Vi regner med mange 
deltagere og god handel. 
Der er aflevering af grej til salg fra kl. 18.00 til 19.00, hvor dørene 
åbnes for køberne, så de kan nå at se på sagerne, inden auktionen går i 
gang kl. 19.00.

Tânnâs�info.�d.�13.�marts�kl.�19.00
Information om fluefisketur til Sverige, på Sønder Mølle. 
Peter Hald orienterer om den traditionsrige tur til Tännes i Midtsverige, 
hvor der fiskes med flue efter først og fremmest stalling og helt. Men 
nogle ørreder og nogle fluefangede gedder, falder der også gerne af på 
turene. 
Turen er ikke nogen klubtur, men arrangeres privat af Peter Hald, som 
har mange års erfaring med fiskeriet i området. 

Kysttur�d.�29.�marts�kl.�6.00�fra�Bjerringbro��   
Kysttur, sandsynligvis til et sted ved Kalø Vig. 
Michael Højris leder endnu en kysttur til hans ”hjemmevand”, hvor 
der nok først og fremmest skal fiskes med bobleflåd og flue. Den 
tilsvarende tur i 2007 gav rigtig mange ørreder, så prøv det. Tilmelding 
senest den 26. marts på kasserer@vsf.dk eller på telefon 2216 3940.
Vi mødes ved hos Michael på Stærkærvej 12, Bjerringbro.

Inroduktionsaften�d.�24.�april�kl.�19.00
Introduktionsaften for nye medlemmer.
Vi gentager sidste års store succes, hvor de å-ansvarlige medlemmer 
af bestyrelsen fortæller om hver deres åer - om generelle fisketips, 
parkeringsmuligheder og måske også om deres hemmelige steder.
Vi kalder det introduktionsaften, men det er en rigtig god lejlighed for 
alle til at få et dybere kendskab til åer, man måske ikke kender særlig 
godt, så mød op, hvad enten du er nyt eller gammelt medlem - og tag 
gerne andre med, der er interesseret i at blive medlem af vores forening. 

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

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

grundig indføring i, hvad der gø-
res for at vedligeholde og forbedre 
fiskebestandene i vore vandløb. 

Keld fortalte, støttet af en mæng-
de fine lysbilleder, om elfiskeri til 
bedømmelse af behovet for ud-
sætninger, om elfiskeri efter mo-
derfisk, om opdræt og udsætning 
af yngel og større fisk samt sidst 
men ikke mindst om metoder til at 
gøre vandløbene sundere, så for-
syningen med ungfisk kan klares 
ad naturlig vej. 

Det var et meget velbesøgt ar-
rangement med ca 20 deltagere, 
der fik et fint indblik i, hvad der 
kræves af indsats for at holde vore 
fiskebestande kørende. 
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På�Nordsøen�med�Emma
Allerede i august var vi på havtur 
fra Thyborøn med det gode skib 
Emma Line. Der var rigeligt med 
bølger, men også godt med fisk. 

De mest ihærdige fik vel omkring 
20 kg friske torsk med hjem - ikke 
kæmpestore, men i en god spise-
størrelse på 2-4 kilo.
Turen var udsolgt, og vi måtte sige 
nej til de sidste tilmeldinger. 

På�besøg�i�Grejbiksen
I september var vi 20 mand på 
besøg hos Grejbiksen i Trige ved 
Århus. Der blev hygget om os i 
forretningen, og vi havde en fin 
tur i en lille bus.

I�Gudenåen�efter�laks
Lakseturen til Bjerringbro blev 
efter omstændighederne en givtig 
tur da 2 laks kom på land. Jeg stod 
og snakkede med Mikkels bror da 
jeg skævede hen på Mikkel, der-
lod rejen gå ned over et af de gode 
steder.Jeg kunne se på hans stang-
top at der var kontakt med laks.  
Den fik lige lov til at smage lidt på 
rejen og pludselig stod han med 
sin første danske laks. 
Den var ikke så stor, men det var 
den første. 

Jeg fangede også en senere, men 
da både Mikkels og min egen 
laks 
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EFTERÅRETS�AKTIVITETER�
Vi har i år forsøgt os med en hel del nye aktiviteter her kan du læse om hvad du gik glip af 

og om de anderledes oplevelser der mødte deltagerne... Vi var tilsmilet at et vidunderligt 
vejr, vandstanden var en del hø-
jere end normalt, men østers var 
der masser af, både limfjords-
søsters og den indvandrede stille-
havsøsters. 
Vel forsynet drog vi tilbage for at 
åbne og tilberede dyrene og det 
lykkedes os at stable et stort og 
flot varieret udbud af tilberedte 
østers på bordet, et arrangement 
som de fleste gourmetrestauranter 
ville have misundt os. Her var 
østers natural, dampede østers og 
gratinerede østers, hertil masser af 
citron, godt brød og mørkt øl. 
Nogle var østersdebutanter, andre 
nærmest afhængige på forhånd, 
men vi havde en rigtig god og hyg-
gelig dag.

Klubaften�om�vand-�
og fiskepleje
Torsdag den 22. november gav 
Keld Mortensen fra bestyrelsen  en

Arrangementer kan bliver flyttet eller aflyst, eller nye kan komme til, så hold øje med hjemmesiden�
Program�for�resten�af�sommeren�kommer�

i�Krogens�april-nummer,�men�foreløbig�er�følgende�fastlagt:
Tur til Vorgod å den 25. maj.

Havturen den 18. maj er udsat til senere.

var meget farvet fik de friheden 
igen, for derefter at søge mod 
gydepladserne. 
Jo om ikke andet så fik vi en hyg-
gelig dag fortæller Michael.

En�aften�med�
tysk naturfilm
I oktober en klubaften, hvor te-
maet var gedder. Der deltog 11-12 
personer, der så udpluk af en tysk 
geddefilm. Det var absolut ikke 
nogen actionfilm, men der faldt 
alligevel et par gode ideer af til de 
fleste. 
Til gengæld var der fuld action i 
en kortfilm, som Vilhelm Bøgevig 
havde produceret om fluefiskeri 
efter gedder. I tilgift viste Vilhelm, 
hvordan en god geddeflue bindes.

 
Kystturen
Kystturen i beg. af nov. måtte 
aflyses, da der kun var én tilmel-
ding. Turen gentages i marts. Se 
nærmere i aktivitetsplanen for 
foråret. 

 
Østers�ad�libitum
Vi var 8 der mødte op på Møllen 
for at tage til Harrevig og forsøge 
sig ud i kunsten at fange og til-
berede de lækre skaldyr. 



    Mine lyse 
øjeblikke

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

De hedder ”Mine Lyse Øjeblikke”.

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

været en afgørende del af mit liv. Jørgen Knudsen

Fortsat fra sidste nummer

Mit Fiskevand, 
- Natur og Miljø
Det, som det her drejer sig om, er 
naturligvis, hvor jeg helt konkret 
har fisket og hvorfor. Overskriften 
er en form for ligning, hvor natur 
og miljø giver resultatet, nemlig 
fiskevandet. Denne klare sammen-
hæng gør det egentlig lidt vanske-
ligt at få en klar disposition; men 
her er mit bedste bud på at undgå, 
at det hele kommer i tilfældig ræk-
kefølge.

For mig har spørgsmålet: Hvor? 
Som sagt først og fremmest været 
afhængigt af vandløbets karakter, 
og hvordan det helt nære vandmiljø 
til enhver tid har været. Et vandløb 
skal opfylde fire betingelser, for at 
det for mig er attraktivt:

     Der skal være havørred

     Vandløbet skal være 
     nogenlunde uforstyrret

     Der skal være rigeligt med 
     gode skjul for fisken

     Vandmiljøet skal være 
     rimeligt, - altså nogenlunde 
     klart og rent vand

Hvor kommer naturen så ind i bil-
ledet. Jo, jeg vil påstå, at hvis disse 
fire krav er opfyldt, vil det altid 
være en naturoplevelse at færdes 
der. Det er blot et spørgsmål om at 
åbne for sanserne, give sig god tid 
og registrere, hvad der sker.

Svaner er næsten overalt. Senest 
har jeg set et par, som var ved at 
etablere sig i de brede slyngnin-
ger lige ovenfor Skivevejs broen i 
Simested Å. Ved forsigtig og hen-
synsfuld adfærd kan deres naturli-
ge frygt og aggression efterhånden 
dæmpes så meget, at man kan pas-
sere hinanden i ærbødig afstand på 
hver sin side af åen.

Her er jeg tæt på et pragteksemplar, 
som jeg ”fangede” på en fotosafari 
ved Fiskbæk Å i vinteren 2007.
Den svømmede rundt i et vandhul, 
som ligger ca. midtvejs mellem be-
tonbroen ovenfor Vesbæk bro og 
”bagvejen” ud til landevejen.
Som det ses, - nok er den opmærk-
som, men den er ikke specielt for-
styrret af min tilstedeværelse.

Afstanden til den var 8-10 meter!

Rådyr ses også næsten overalt, og 
deres kaldende skrig høres i som-
meraftenerne. Ved Jordbro lige 
ovenfor Dalgas Bro, har der sågar 
stået en jægerskammel som fast 
udstyr i en stor pilebusk et par må-
neder de seneste år.

Fiskehejre huserer fast ovenfor 
Borup Bro ved Simested Å og ved 
Høgild i Karup Å.

Isfugl har rede i brinken i Jordbro 
Å mellem Sandgraven og Spej-
derlejren og kan med lidt held ses 
både i luften og i vandet. Det sam-
me gælder også lidt nedenfor Mar-
grethes hytte i Høgild og ovenfor 
Brakbjerg ved Simested Å.

Odder bor fast i Høgild og ved Si-
mested Å midt imellem Brakbjerg 
og Skivevejs broen. I 2006 huse-
rede en odder lige ovenfor Borup 
Bro, således at det, i modsætning 
til året før, var særdeles småt med 
fisk i det ellers gode sving ca. 100 
meter opstrøms.

En musvåge havde i sommer re-
vir på Skivesiden af Jordbro Å i 
kanten af Liebes plantage overfor 
Spejderlejren. En aften på vej op 
langs åen til begyndelsen af dagens 
fiskepas, hvor jeg som så ofte kryd-
sede hen over arealet med ryddet 
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skov, kom jeg op gennem en lille 
slugt. Pludselig stod jeg indenfor 
10 meter ansigt til ansigt med en 
musvåge, som sad på jorden og 
fortærede sit bytte. 
Den tog selvfølgelig en hurtig be-
slutning og lettede. Det var et im-
ponerende syn på den korte afstand 
at se den kæmpestore fugl lette. Et 
elegant afsæt, vinger og hale bredt 
ud til det størst mulige bæreplan og 
nogle kraftfulde vingeslag, så svin-
gede den ud over ådalen og steg til 
vejrs. Jeg så den siden adskillige 
gange på jagt krydse frem og til-
bage i luften….
Desværre har jeg ikke haft kame-
raet parat i tide, når de bedste mu-
ligheder har meldt sig. Det må jeg 
vist prøve at få lavet om på.

Starten på mit fiskeri foregik som 
beskrevet især ved Fiskbæk Å. 
Efterhånden blev Jordbro Mølle 
også et skattet sted at gæste, og til 
sidst blev Karup Å en del af op-
levelsen. Udviklingen er forløbet 
således:

Mit fiskevand
1947: Fiskbæk        
          Karup, Fårbæk (1949/50)
          Jordbro Mølle (1951/52)

1956: Fiskbæk falder væk efter 
           sæsonen, - ødelægges

1961:  Simested tages op
           Høgild: VSF får Sjøstrøms  
           + Carlos og Egelund fælles
           med Ikast

1965: Høgild: VSF får Margrethes
           og Sjøstrøms falder væk 
          (årsag: vist et lidt for 
           ”smart ” medlem)
      
           Jordbro og Simested sættes 
           på vågeblus (nu for få 
           havørredder)

1985: Karup: Fårbæk mistes 
          (Direktør K.E. Berg de 
          Nully Brown køber jorden 
          og vil spinde guld også på 
          fiskelejen)

1988: Medlem i Sønder Resen
          Lystfiskerkonsortium

1994: Simested tages op igen.

1997: Jordbro tages op igen

2003: Sønder Resen droppes 
          (overrendt af nye fiskere 
          uden ”kultur”)

De steder, hvor jeg fisker er for 
mig alle ”lige gode”, selv om de 
er meget forskellige, - de er ”lige-
værdige”, og man skal være heldig 
for at ”fange” mig udenfor disse 
strækninger. 
Grunden til, at jeg ikke kommer 
overalt i de pågældende åer, er den 
simple, at kendskab og genkendel-
se for mig er vigtigt. Området ville 
i givet fald blive for stort for mig. 
Til gengæld fisker jeg nok på nogle 
ret uberørte steder. (betingelse 2).

I dag er mine
fiskesteder
Simested, fra Skinders Bro til Bo-
rup Bro

Jordbro Mølle, fra Rismøllers høl 
til Skive Landevej

Karup ved Høgild og Egelund

Der er i dag alle steder fornuftigt 
med havørred, ligesom der er mas-
ser af skjulesteder for ørreden samt 
et fornuftigt vandmiljø.

Af en eller anden grund var mine 
”gamle” fiskekammerater ikke til 
Simested Å, og jeg fik ikke i tide 
fundet ud af, hvordan dette hang 
sammen, - de eksisterer desværre 
ikke mere.

Mit første møde med Simested Å 
blev tilfældigt, endda under aftje-
ning af min værnepligt. Jeg havde 
selvfølgelig hørt om den, men 
”mine” vandløb gav mig på det 
tidspunkt valuta nok for pengene i 
form af oplevelser, så hvorfor be-
kymre sig om andet vand.

Konkret blev mødet, at i 1961 var 
jeg menig motorordonnans, en 
tjans som gav mange frihedsgrader. 
Vi var på manøvre nord for Viborg, 
og mellem diverse opgaver, bl.a. 
også at hente friske forsyninger 
hos lokale bagere, befandt jeg mig 
pludselig i en å-dal. Simested Å.

Da det skete, var vi ikke ”i ilden”, 
så jeg kunne sagtens få tid til lige at 
holde og se på. 
Stedet var Borup bro.
Jeg gik et par 100 meter opstrøms 
og havde set nok. Hvorfor i al-
verden havde jeg ikke været forbi 
her før… Og hvorfor havde mine 
”gamle” fiskekammerater ikke 
fundet anledning til at fiske her. 
Det eneste jeg havde hørt fra min 
onkel var, at der i Skals og Sime-
sted Å hvert år blev fanget nogle 
temmelig store havørred a la Karup 
Å, men at disse åer ikke var inte-
ressante for ham!!

Det varede ikke længere end til 
næste orlov. Så skulle det prøves. 
Jeg husker, at ved den første tur 
fra Borup bro og opstrøms, var jeg 
kun kommet hen til svinget efter 
stryget, da en fisk på vel 3-4 kg 
kom ud fra en grødeklat uden dog 
at få fat i sit mål. Det viste sig dog 
snart, at også i Simested å var dette 
ikke hverdag.

En lidt pudsig oplevelse i min sol-
datertid var også, at vi på øvelse 
engang blev indkvarteret på en af 
gårdene på vejen fra Gammelstrup 
til Jordbro Mølle. Den følgende 
formiddag skulle vi angribe fjen-
den, som havde forskanset sig i 

sandgraven nord for Viborg-Skive
vejen, gennem eng og å fra Skive 
siden. 
Her er et par stemningsbilleder fra 
før ”angrebet”.

Jeg nåede ikke rigtigt at blive for-
trolig med Simested Å, før dæm-
ningen i 1965 var en realitet. 
Den ødelagde havørredens mulig-
heder, og jeg opgav indtil videre 
yderligere anstrengelser der.

I perioden 1990 til 1997 havde 
jeg et fantastisk fiskeri på Sønder 
Resen Konsortiets fiskevand. Da 
jeg i 1988 blev medlem, havde 
konsortiet ca. 80 medlemmer, som 
var jævnt fordelt udover hele lan-
det. Med ca. 8 km fiskevand og en 
begrænsning på 2 ugentlige ture 
udenfor ferier, var fisketrykket 
begrænset. De mest kendte høller 
befandt sig nedenfor Resen Bro, 
- hvorfor jeg fortrak til stykket om-
kring Fårbæk mejeri. Her er starten 
på mine fangstnotater.

1990
Sæsonen startede for alvor den 5/7 
kl. 21,30 på svoger Kalles stykke 
overfor flyvestationen ved Karup å.

Den huggede fejl første gang, men 
kom igen i næste kast. Flue, grå/
sort. Hun-fisk i top kondition, - kun 
med en ansats til rogn. 
Under fighten undrede jeg mig 
over, at fisken, da den efterhånden 
kom til syne, tilsyneladende var 
meget bronzefarvet. 
Det kunne da ikke være rigtigt, at 
der var en stærkt farvet fisk på den 
tid af året.

Det var det heller ikke. 
Det var en mega bækørred på 64 
cm og en vægt på 3,55 kg. 
Det blev årets største i Viborg Stifts 
Folkeblads konkurrence.

I perioden frem til den 8/9-90 blev 
det desuden til 9 havørreder, alle 
fanget på Sønder Resens mejeri-
stykke enten tidlig morgen eller 
sen aften:

3,5 kg 65 cm. 
Flue grå/sort efter kl. 23,00
2,5 kg 58 cm. 
Flue grå/sort efter kl. 23,00 
hele 6 stk. ca. 1,5 kg 48-50 cm. 
Flue grå/sort.
0,8 kg 41 cm. Flue rød/rød ha-
nenakke

Fisken på 2,5 kg havde jeg ”fornø-
jelsen” af  2 gange. Et par aftener 
før jeg fik den, gik jeg med den i ½ 
times tid i bælgmørke.

Da den skulle nettes, kom fluen i en 
høj blød bue ud af gabet, mens jeg 
sad på hug med nettet bag fisken 
og kun ventede på, at den skulle 
lægge sig på siden, så jeg kunne se, 
hvor den var.

Grunden til at disse fisk er blevet 
bundtet, er den enkle, at beslutnin-
gen om at notere ned blev født på 
dette tidspunkt. Det blev vanskeligt 
at skelne……
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Lokalitet

Fiskbæk å

Nørre å

Simested å
Abildvad

Simested å
Borup

Skals å

Storå
Ballerum

Storå
Hillerslev

Senest 
reguleret 

år

1952

1908

1948

1915

1905

1950

1955

Tidligere 
vandspejlssænkning 

cm

48 - 78

ca. 78

60 - 105

92 - 99

63 - 127

85 - 90

0 - - 120 DNN

Generelle 
sætninger 

cm

20 - 25

55 - 60

> 30

30 - 50

75 - 100

ca. 35

75 - 100

Maksmale 
sætninger 

cm

30 - 50

ca. 70

op til 100

op til > 100

op til 100

op til 50

op til 100

Mistet 
nyttevirkning 

%

op til 75

op til 90

op til > 100

op til 100

op til 100

op til 50

op til 100

Bemærkning

Delvis 
reguleret

Pumpelag

Den mangeårige formand, Poul 
Gyldenöhr døde i 1997, og nye 
vinde begyndte at blæse. 
I løbet af få år blev medlemstallet 
forøget fra da ca. 120 til 250, og 
begrænsningen af ugentlige ture 
blev sat op til 3. 
De nye medlemmer var stort set 
alle lokale, som var vant til ”køfi-
skeri” på Skives og Aulum Hade-
rups vand, et system, der blev taget  
med til deres nye fiskevand.

Til sidst resignerede jeg i 2003. 
Hvorfor fange meget få eller ingen 
fisk på steder, hvor medfiskeres op-
førsel er en idelig irritation. 
Til sammenligning har jeg på VSFs 
vand kun en enkelt gang mødt no-
get, der kan betegnes som et tilløb 
til dårlig etikette ved fiskevandet.

Men lad os gå  lidt tilbage i tiden, 
en tid hvor alt havde været ren idyl, 
hvor der var mange fisk, hvor åen 
var ren og klar, hvor insekt- og dy-
reliv var frodigt og mangfoldigt…

Hvad udad Tabes, 
Skal indad Vindes
Gamle Dalgas, som står og slår ud 
med hånden på Hjultorvet i Viborg, 
byggede Hedeselskabet på dette sit 
motto. 
Selskabet har da også bidraget med 
mange positive ting, men en del af 
det er behæftet med noget, som jeg 
ofte kalder ”advokatsyndromet”. 

I opgangstider med gang i er-
hvervslivet har advokater travlt 
med at stifte mange nye selskaber, 
mens de i nedgangstider har travlt 
med at lukke alle fallenterne.  (Jeg 
er ikke advokat).

Når det gælder regulering af vand-
løb og indvinding af vådområder, 
må man nok konstatere, at i een 
periode har Hedeselskabet talt stål-
sat for regulering og indvinding, 
mens man nu bl.a. beskæftiger sig 
med at rette op egne synder begået 
i fortiden. Man kan vel egentlig 
ikke bebrejde Hedeselskabet, som 
blot indretter sig efter den retning, 
som de politiske vinde til enhver 
tid blæser.

For mig blev eftersommeren 1955 
en brat opvågnen. Jeg havde godt 
nok hørt noget om, at Fiskbæk å 
skulle reguleres, men Jordbro å var 

tidligere blevet delvis reguleret, og 
det var da ikke enden på et godt fi-
skeri der. 

Gravemaskinerne mødte op nede 
ved Skive landevej og begyndte at 
æde åen på det groveste. 

Efter en kort optakt i 1955 fortsat-
tes i 1956 fra forsommeren til hen 
i efteråret. 
Åen blev rettet ud, gravet 50% bre-
dere og ”uddybet”, således at bun-
den overalt var dybest på midten 
og buede ud og op til bredderne i 
nydelige buer. Den blev forvandlet 
til en næsten stillestående, lavvan-
det kanal.

De nærmeste 50 meter på begge 
sider var et månelandskab af fi-
skenes opgravede skjulesteder og 
gydepladser. Hvor det var værst, 
lå serier af store slyngninger tørre 

og skreg på vand. Her havde man 
ganske enkelt gravet et helt nyt løb 
direkte udenom det gamle. Nederst 
kan man se å-løbet umiddelbart 
nedstrøms Vesbæk bro før og efter 
vandaliseringen.

Ikke en krusning af bevægelse i 
vandet nogetsteds. 
Jeg havde ikke i min vildeste fan-
tasi forestillet mig, at ødelæggelse 
kunne være så total.  Nu var jeg 
selvfølgelig også kun 15 år, da det 
skete….

Resultatet blev, at jeg flygtede. Når 
jeg fiskede, flygtede jeg opad foran 
gravemaskinerne, og jeg fiskede 
dette efterår rigtig meget i Fiskbæk 
Å. Jeg havde indset, at her var alt 
håb ude efterfølgende.

Arbejdet øverst i åen afsluttedes 
stort set i 1957.

Jeg fandt andre græsgange. Men 
jeg har i næsten alle årene siden 
været omkring Fiskbæk Å, for at 
se hvordan det gik. Jeg har hver 
gang forladt stederne nedtrykt, 
selv om ådalens sceneri stadig er 
fantastisk.

Hvis man i dag søger på internet-
tet på ”Fiskbæk Å, regulering” kan 
man komme frem til nedenstående 
oversigt. Den er udarbejdet i 1997 
på foranledning af Viborg Amt af 
Hedeselskabet, men er i sammen-
hængen benyttet af Århus Amt til 
vurdering af, om det ville være 
særlig klogt at anvende vandløbs-
regulering der.
Oversigten viser bl. a., hvornår de 
enkelte vandløb senest er blevet re-
guleret. Fiskbæk Å er mig bekendt 
kun reguleret én gang, og det var i 
perioden 1955-57. 
Uddrag fra rapporten:

Grundlaget for arealanvendelsen 
langs vandløbene
Grundlaget for en stedse mere in-
tensiv landbrugsmæssig arealan-
vendelse i ådalene har de fleste 
steder været investeringer i hoved-
afvanding og detaildræning.
Især i perioden under og efter 2. 
verdenskrig gennemførtes adskil-
lige større vandløbsreguleringer 
udført som beskæftigelsesprojek-
ter. Staten betalte op til 2/3 af om-
kostningerne til projekterne frem 
til 1970, hvor landvindingsloven 
blev ophævet.
Det er velkendt fænomen, at især 
tørveholdige jorder sætter sig, når 
de afvandes. Sætningerne gør jor-
den mere vandlidende og betyder, 
at arealerne taber dyrkningsmæs-
sig værdi.

I Århus Amt er der ikke foretaget 
systematiske undersøgelse af sæt-
ningernes omfang.
Hedeselskabet har for Viborg Amt 
i 1997 foretaget en undersøgelse af 
sætningernes omfang på 7 vand-
løbsnære delarealer. I omstående 
oversigt er angivet de undersøgte 
delarealer samt størrelsen af de 
konstaterede sætninger.

Af rapportens sammendrag frem-
går:
“På grundlagt af de gennemførte 
beregninger skønnes, at der på 
10.200 ha eller på ca. 54 % af de 
vandløbsnære arealer ved de 5 un-
dersøgte vandløb er sket sætninger 
på i størrelsesordenen 0 - 30 cm. 

Arealer helt uden sætninger udgør 
en mindre del heraf. På 8.700 ha 
svarende til ca. 46 % af de vand-
løbsnære arealer ved vandløbene 
er sket sætninger på i størrelsesor-
denen 30 - 150 cm siden de seneste 
større åreguleringer gennemført i 
perioden 1900 - 1955.”   Citat slut.

Kursiveringerne er mine, thi sådan 
noget skal man skrive, når man 
ændrer det mindste på citater. 

Hvis vi skærer ind til benet og 
kaster et blik på kolonnen ”mi-
stet nyttevirkning”, kan man kort 
konkludere, at Fiskbæk å blev det 
sidste af en række eksperimenter, 
som teknisk viste sig at være stort 
set uden effekt. Disse eksperimen-
ter havde Hedeselskabet haft ca. 
50 år til at evaluere (for at bruge 
et nutidigt udtryk) uden at have be-
kymret sig om den blivende værdi 
af arbejdet.

Desuden, - de konklusioner, som 
selskabet uddrager, uddrages på en 
indirekte variabel, og er formentlig 
venlige, når man ser på måleresul-
taterne. Hedeselskabet kontrolle-
rer Hedeselskabet. Hvornår er det 
klogt at lade ræven vogte gæs?

Endelig, - beskæftigelseshensy-
net i projektet var forsvundet eller 
trængt meget i baggrunden. Ved 
selvsyn oplevede jeg, at arbejdet 
var mekaniseret, og et ganske be-
grænset sjak af arbejdere udførte 
det i løbet af nogle få sommer-/ef-
terårsmåneder. 

15 år senere havde ”udviklingen” 
gjort dét, som skulle have været 
den indvundne, frugtbare og dyrk-
ningsbare eng, -  til uanvendelig 
marginaljord, eller for en minimal 
dels vedkommende til det græs-
ningareal, som det tidligere var.

Om jeg er ophidset.? 
JA i den grad. 

En perle blev udraderet. På tids-
punktet var det stort set en fejlta-
gelse, 10 år senere var det helt op-
lagt en stor fejl, og 15 år efter var 
det en skandale.

Beretningen her er startskuddet på 
en lang og træls udvikling, som fik 
lov til at udfolde sig frem til midten 
af 1980’erne. Lad os se lidt på det, 
og hvad der heldigvis også fulgte.

Generel 
Forurening 
1955-1965
Fiskbæk å nåede ikke rigtig at blive 
plaget af denne forurening. 
Til gengæld havde Ravnstrup Sav-
værk og især det tilknyttede dam-
brug forhindret havørredens videre 
opgang ved spærring af åen samt 
generet med forurening af den 
øverste del med ”overfodring” i 
dammene. Der blev fra VSFs side 
ofret en betydelig indsats før disse 
problemer langt senere blev løst.

Efterhånden blev Jordbro Mølle å 
det foretrukne fiskevand. Det var 
afstandsmæssigt indenfor række-
vidde.

Mulighederne for at komme ud til 
åen var enten cykel, tog til Stoholm 
eller rutebil ud ad Skive landevej. 
Jeg var på lønningslisten som by-
bud i vor hjemlige købmandsbutik, 
og som sådan var jeg kreditværdig 
nok til at købe en ordentlig cykel 
i Dansk Svensk Stål på afbetaling. 
Den blev i nogle år mit vigtigste 
transportmiddel ud til åen.

Men, - når mulighed bød sig…. 
Jeg husker en gang, hvor Knud or-
ganiserede en tur til Jordbro. Han 
kontaktede en bekendt fra Viborg, 
der havde en mandskabsvogn, som 
han brugte som sjakbejds i sit dag-
lige virke. 

Knud fik ham en søndag morgen 
tidligt til at køre ud til Jordbro med 
et hold lystfiskere. Vi var vel 4-5 
stykker, som blev droppet af ned 
langs åen på Skivesiden, de sidste 
ved parkeringspladsen ved Dalgas 
bro. Her fik chaufføren sin formid-
dagslur, imens vi fiskede.

Deltagerne blev så på aftalt tids-
punkt samlet op på vej tilbage, og 
jeg husker tydeligt, at Knud ved 
hjemkomsten drømmende sagde: 
Ja tænk, for ½ time siden gik vi og 
fiskede ude ved åen. Dette var ren 
luksus, og det varede ikke længe, 
før malerforretningen, som han var 
forretningsfører for, anskaffede sin 

første varevogn. Forud havde lær-
lingene trukket materialerne ud til 
arbejdsstederne på trækvogne.

Tilbage til emnet, - holdningen til 
naturen var generelt den, som min 
barndoms autoritet, - det var lære-
ren i geografi og naturhistorie, som 
det hed dengang -, havde prokla-
meret: ”Naturens og havenes selv-
rensende effekt er så stor, at den 
kan klare hvad som helst”!

Lad den lige stå lidt.

Mens den gør det, kan jeg oplyse, 
at samme lærer også manglede pæ-
dagogisk nemme. 
Engang vi tre musketerer, Knud, 
Torp og jeg havde været ude på 
Carlos eng i Karup, havde Torp på 
det nederste stykke fanget en lille 
skrubbe på sin orm. ”Du er sgu da 
for lille”, proklamerede Torp og 
sendte skrubben tilbage i sit rette 
element. Han fortalte så, at det især 
tidligere skete, at der på sandbund, 
som åen havde på stedet, hvor vi 
sad, blev fanget små skrubber. 

En gang efterfølgende i en time i 
naturhistorie, hvor vi formentlig 
var inde på forunderlige ting i na-
turen, fandt jeg anledning til at be-
rette om min oplevelse. Min beret-
ning var ikke en gang den saftige, 
(så kunne jeg måske have forstået 
reaktionen), men den konstateren-
de, - hvorefter jeg blev smidt uden-
for døren resten af timen. Læreren 
var nu også lidt speciel…. (Det var 
ikke Børge Jensen).

Her er så omtrent samme udsnit efter reguleringen.
Alle slyngninger er barberet væk.
Ved at få luftfotokort på internettet og zoome det op, kan man stadig se 
de mest karakteristiske slyngninger i det gamle løb. Ak, ja…….
Kilde: Udsnit af topografisk kort, Geodætisk Institut.

Strækningen nedstrøms Vesbæk bro før regulering,
Kortet er et udsnit af en kopi lånt af Hedeselskabet.
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Længe havde slagterier ledt deres 
spildevand direkte ud i vandløbe-
ne, ligesom kartoffelmels- fabrik-
ken i Karup i mange år gjorde det 
samme, - se f.eks. bogen ”Langs 
Karup Å”. Problemet accelererede 
i slutningen af 1950’erne som følge 
af den industrielle udvikling. Man 
var ganske simpelt ikke klogere 
end at lade stå til.

I perioden 1962-65 pendlede jeg 
mellem Viborg og Århus i tog. Når 
vi passerede Bjerringbro og kørte 
langs med Gudenåen, var det ho-
vedreglen, at byens slagteris afløb 
trak en lang rød stribe ned ad åen. 
Gud ved hvad der var i det af andre 
ingridienser end blod? Mon der, 
som det forhen var normalt, stadig 
var nogle, som tog en frisk svøm-
metur i åen?

Prøv et øjeblik at tænke på den 
kraftigt øgede aktivitet generelt og 
dermed også indenfor brancher, 
som anvendte kemikalier i produk-
tionen. Spildevand udledtes uden 
nogen form for rensning. Tænk på  
forkromning og galvanisering, på 
autobranchen, træimprægnering og 
garverier. En uendelig liste.

Heldigvis var der ikke i nærheden 
af Jordbro nogen særligt forure-
nende industri, så vi kunne ”nøjes” 
med den generelle forurening fra 
Stoholm by, sæbe, shampoo, mad-
rester, kaffegrums plus toiletaffald 
m.m. 

Til trods herfor var lystfiskeriet 
i Jordbro og Karup Å faktisk ud-
mærket. Der blev fanget godt med 
havørreder, og jeg havde det som 
en fisk i vandet i mine drenge- og 
ungdomsår.

Alt blev lettere. Folk fik bil, og vi 
unge først knallert og siden scoo-
ter eller motorcykel. Pludselig var 
aktionsradius udvidet betydeligt, 
- fiskeriet ændrede lidt karakter. 
Man kunne nu nå lige at tage et 
par timer…. Desværre gik noget 
af charmen også op i røg. Cykeltu-
rene med god tid, - både til fortæl-
linger, løgnehistorier og refleksion 
var forsvundet for stedse.

Jeg husker Steen Christensen, en 
nogenlunde jævnaldrende, som i 
Jordbro i et af årene i begyndelsen 
af 1960’erne havde et kanonfiskeri, 
hvor han landede over 20 havør-
reder. Se hans beretning i KRO-

GENs Side 9 Fluen, nr. 3, 2003. 
Mine notater startede langt senere, 
så af gode grunde har jeg ikke et 
nøjagtigt billede af mine fangster 
dengang.

Men et står fast, jeg fik også min 
part. Den største vejede 4,5 kg. Det 
var på sådan en ”vi kan lige nå et 
par timer” tur med onkel Knud. 
Det har været i 1962, fordi min 
første søn var ca. 1½ år. Han blev 
siden en del af historien.

En eftermiddag med stille tungt 
vejr, på grænsen til støvregn, kom 
Knud forbi og spurgte, om det var 
noget med …   Mere behøvede han 
ikke at sige. Jeg var studerende på 
tidspunktet og kunne sagtens tage 
af sted par timer. På med tøj, ind 
i bilen med grejet og ud til Dalgas 
Bro. 

Min onkel gik opstrøm, og jeg ned-
strøms for at fiske de gode sving på 
den første halvdel ned mod
Skivevejen. Turen nedstrøms blev 
fisket med orm, og opstrøms blev 
der fisket med spinner. Her var gre-
jet en let glasfiberstang, fastspole-
hjul og en kobberfarvet (anløbet) 
mepps.

Ca. midtvejs tilbage, - fisken næ-
sten sprang ovenud af vandet på 
jagt efter spinneren, da jeg løftede 
den op af vandet efter indspinning. 
Jeg ærgrede mig, fordi jeg var sik-
ker på, at den havde set mig. Jeg 
trak mig tilbage fra brinken og 
ventede lidt; så forsigtigt 6-8 meter 
længere opstrøms for at prøve igen, 
men med langsom indspinning, så-
ledes at der blev fisket dybt.

Fisken gik til biddet med et drøn. 
Den sad godt. Den blev i det dybe 
hul, så det var ret udramatisk, selv 
om den for frem og tilbage…. Den 
blev landet med en fangstkrog, som 
blev listet ind i den ene gælle….

I næstsidste sving før Dalgas bro, 
kom igen en god fisk ud fra kanten, 
den tog spinneren …og forsvandt. 
Det var naturligvis ikke hensigten, 
men denne gang tog den spinneren 
med. Lukkebøjlen på svirvelen var 
åben. Det må simpelt hen være 
sket, da jeg tog krogen ud af den 
første fisk. Ærgerligt, nu var både 
fisk og spinner væk.

Knud havde også fået en god fisk, 
så det var en perfekt eftermiddag. 

Da jeg kom hjem og havde lagt fi-
sken på køkkenbordet, kaldte min 
kone på vores søn Carsten. ”Kom 
ud og se. Far har fanget en fisk, 
og den er større, end de plejer at 
være.” Drengen, som jo var 1½ 
år, kom drønende. Fisken lå i hans 
hovedhøjde, jeg havde åbnet gabet 
på fisken…. Han stak i et kæmpe 
vræl, - den var for stor for ham.

Det blev dog ikke en varig skræk 
for store fisk. Han blev selv bidt 
af lystfiskerbacillen lige fra barns-
ben.

Her er han ca. 5 år senere godt 
på vej. Vi var på besøg ude på en 
gård ved Gudenåen i nærheden af 
Brædstrup.

Til gården hørte en lille bæk, og jeg 
havde fortalt, at overalt i Jylland var 
der bækørreder. Han tog sin hånd-
snøre med, fik gravet nogle orm og 
lagde det hele ud i bækken.

Efter sodavand og kage gik han 
tilbage for at se, hvordan det gik. 
Kort efter kom han tilbage med 
fyren på billedet, - en bækørred på 
ca . 40 cm. Naturligvis fejlede hu-
møret ikke noget!!  Indrømmet, jeg 
troede ikke selv mine egne øjn.

Den blev en fortrinlig forret…….

Bro eller 
Dæmning
Overskriften går selvfølgelig på 
indgangen til Hjarbæk fjord, - 
Virksund. 
Spørgsmålet opstod egentlig i for-
bindelse med, at vejen fra Hobro 

til Skive skulle bygges. Hidtil blev 
man på stedet færget over Virksund 
i robåd, hvor der knap var plads til 
en cykel. Jeg har selv prøvet turen, 
hvor vi var en 5-6 stykker, som en 
sommerdag cyklede til Sundstrup 
fra Viborg for at bade ved Virk-
sund. Det var en heldagstur, men 
…… det kunne der komme en lang 
historie ud af, så tilbage på sporet.

Da vejen fornuftigvis skulle byg-
ges, opstod spørgsmålet bro eller 
dæmning helt naturligt. Bølgerne 
gik højt lokalt. Det blev hurtigt et 
slag mellem landbruget og fiskeriet 
(her forstået som både fritidsfiskeri 
og lystfiskerne).

Erhvervsmæssigt var fjordfiskerne 
længst fordrevet. En af de sidste var 
noget af min familie på min mors 
side. Siden Arilds tid havde de boet 
i Kvols og drevet fjordfiskeri. Den 
seneste efterkommer var flyttet op 
i nærheden af Thisted. Om tanke-
gangen havde været, at med min-
dre, man ville tørlægge hele Lim-
fjorden, var han i fred her, ved jeg 
ikke, … men tanken er ikke fjern.

Det mægtige landbrug majorise-
rede endnu en gang det rekreative 
fiskeri, og naturfredningsfolk støt-
tede. De syntes, at der ikke ville 
ske noget særligt ved på længere 
sigt at lave Hjarbæk fjord om til 
en ferskvandssø, - den forventede 
myggeplage herved, kunne man 
løse ved at sætte den fremmede 
fisk, helt, ud!!

Der gik politik i sagen, og på tids-
punktet kunne ingen argumentere 
mod landbruget som institution, 
heller ikke på fornuftsmæssig ba-
sis.
Det blev dæmningen. Indviet i 
1965. Brugt med nidkærhed, og 
stort set alle havørreder i  Jordbro, 
Fiskbæk, Skals og Simested Å for-
svandt med det samme.

Om jeg er ophidset? 
Ja i den grad! 

Den naturlige bestand af vildfisk i 
åerne, som løb ud i Hjarbæk fjord, 
blev ofret, fordi landmændene med 
jord til fjorden ikke skulle lette sig 
den ene gang om året, hvor vandet 
i Limfjorden steg så meget, at de-
res ungkreaturer i engen risikerede 
at få våde klove. Synspunktet er 
måske trukket lidt hårdt op, men 
det er den korte, præcise version, 

som jeg vil kunne forsvare til en-
hver tid.

I perioden frem til 1991, hvor 
slusen principielt var lukket, blev 
mange ting forsøgt af lystfisker- 
foreningerne ved Hjarbæk fjords 
åer, - men alt var forgæves.

Selv flyttede mit fiskeri til Karup 
Å, som jo heldigvis løber ud i Ski-
ve fjord, - havde et lyst hoved fun-
det på at bygge en dæmning over 
Hvalpsund, ved jeg ikke, hvad jeg 
havde gjort. Jeg fortsatte dog med 
at aflægge et eller to forgæves be-
søg om året til de elskede Hjarbæk 
fjord vandløb.

Fiskeriet i Karup Å, var hvad hin-
dringer for opgang angår ikke blo-
keret af et vejbygningsværk. Til 
gengæld  blev mundingen af åen 
belejret af nedgarn i et omfang, 
så det var et under, at nogle få fisk 
slap igennem. I 1976 blev der lavet 
en særfredning af inderfjorden ved 
Skive. Men den blev igen ophævet 
straks efter af politiske årsager.

Mere Forurening 
1965-1986
Perioden fra midten af 1960’erne 
til midten af 1980’erne oplevedes 
en aldrig før set vækst i og udbre-
delse af økonomisk formåen.

Uden at dette skal blive en natio-
naløkonomisk, historisk analyse, 
må det erkendes, at de enorme 
forandringer, som skete i perioden, 
fik en voldsom indvirkning på vor 
hobby. 

Som et nærliggende eksempel kan 
nævnes, at Viborg ændrede sig fra 
at være en ”aristokratisk” embeds-
mands- og håndværkerby med kun 
få egentlige produktionsvirksom-
heder til en by af dobbelt størrelse 
præget af handel og industri. 

Der blev bygget og bygget, købt 
biler og produktionsanlæg samt 
alle mulige og umulige goder til 
villaen/den nye lejlighed og lidt 
senere til sommerhuset.

Det eneste der haltede i dette bil-
lede var, at der ikke blev ryddet 
tilstrækkeligt op efter ”festen”. De 
første spæde skridt til en myndig-
hed, som skulle følge og påvirke 

udviklingen, blev taget i begyndel-
sen af 1970’erne med oprettelse af 
Miljøstyrelsen som en del af Mini-
steriet for Forureningsbekæmpelse. 
Den første Miljøbeskyttelseslov fra 
1974 var så begrænset i sit område, 
at den alene sigtede mod hygiejne!

Der skete flere reorganiseringer af 
staben i de første år. Årsagen var 
selvfølgelig at sagsområderne skul-
le håndtere mere tværgående pro-
blemer end sædvanligt i ministeri-
erne. Et  for os velkendt problem 
som f. eks. forurening af vandløb 
kan opstå adskillige steder, - i land-
brug, industri og husholdningerne 
m. fl., inddelinger som gik på tværs 
af sædvanlige sagsområder.

Desuden er forurening af vand 
meget mere end forurening af 
vandløb. Tænk blot på grundvand, 
regnvand og havvand.

I midten af 1970’erne blev området 
desuden tilføjet energidelen. Man 
stod med det luksusproblem, at 
olieeftersøgningen i landet havde 
givet positive resultater. Myndig-
heden har siden heddet Miljø- og 
Energiministeriet.

For at gøre en lang historie kort, - i 
begyndelsen af 1980’erne var kaos 
efterhånden afløst af en arbejdsdu-
elig struktur.

I hele denne lange periode var fi-
skeriet blevet dårligere og dårligere 
på grund af den kraftigt forøgede 
forurening. Fra omkring 1970 til 
1987 var det en rimelig sæson, hvis 
man fangede én havørred. Blev det 
til 2, var sæsonen fantastisk.

Vandmiljøplan 1.
Jeg husker, hvordan miljøminister 
Christian Christensen efter endnu 
en sommer med kraftigt iltsvind 
i de danske farvande i den bedste 
sendetid tonede frem på TV-skær-
men en sommeraften i 1986. 

Han var tydeligt mærket af en 
fremskreden kræftsygdom, men 
hans melding var kort og kontant: 
”Hvis ikke vi omgående gør no-
get, så vil der ske det, at i løbet af 
meget få år vil fisk og havdyr være 
væk, fuglene vil være forgiftet, 
grundvandet forurenet og have og 
fjorde uegnet til at bade i.”.

Folk fik kaffen galt i halsen, - kun-
ne det være rigtigt, - det var jo kun 
et par selvdøde jomfru- hummere, 
godt nok fra Anholt, hvor vandet 
sædvanligvis var rent. Men hele 
faconen, hans sygdomsmærkede 
fremtoning og den overbevisning, 
der blev lagt i at trænge igennem 
med budskabet, førte endelig til et 
vendepunkt. På et splitsekund blev 
Danmarks befolkning vækket til 
at indse det, som de fleste i bund 
og grund godt var klar over. Den 
økonomiske fremgang var sket på 
miljøets bekostning.

Indledningen til Christian Chri-
stensens 1. vandmiljøplan dateret 
1987:
”Rent vand er en menneskeret i 
Danmark
Iltsvind og døde fjorde, algesuppe 
i søerne og udtørrede vandløb samt 
nitrat og sprøjtegifte i grundvand 
og drikkevand. Der er mange ek-
sempler på at vandmiljøet i Dan-
mark har problemer. Vandmiljø-
planen er en del af den indsats, der 
bliver gjort for at sikre rent vand i 
fremtiden.”

Vandmiljøplan 1 blev vendepunk-
tet også for vor kære hobby. Den 
var omfattende, fra rensningsanlæg 
til al spildevand og til konkrete tal 
for indirekte udledning som følge 
af anvendelse af  kunstgødning. 
Måltallene var klart definerede, og 
det niveau, som skulle nås, var ud-
tryk i tal og åremål.
Udover den direkte hensigt, som 
lå i Vandmiljøplan 1, var den indi-
rekte påvirkning af folks holdning 
til miljøspørgsmål i almindelighed 
måske endda det vigtigste.

Indenfor vor interesse skete der 
i hvert fald en række helt utroligt 
positive forbedringer i løbet af et 
kort åremål. Ændringer, som di-
verse bestyrelser i VSF og andre 
tilsvarende foreninger havde kæm-
pet forgæves for at få gennemført i 
20-25 år, kunne man nu begynde at 
få positiv respons tilbage på.

Nogle af disse vedholdende gæve 
kæmper er med i arbejdet endnu, 
og vi andre kan ikke takke dem 
nok for indsatsen i den ”håbløshe-
dens periode” og specielt det, at de 
ikke mistede troen på, at det ville 
lykkes.

Der blev bygget rensningsanlæg, 
gylletanke og rodzoneanlæg til den 

store guldmedalje, åernes bred-
der blev fredet, og der blev ind-
ført begrænsning på udspredning 
af gødning. Denne udbygning er 
først nu ved at være gennemført 
for landbrugsejendommenes ved-
kommende. Der er endnu områ-
der, hvor septictanke, rensetanke 
og rodzoneanlæg mangler at blive 
etableret, - men det kommer.

Selv om man stadig ser uheldige 
forhold, specielt hvad angår ud-
kørsel af gylle, så blev der helt 
klart påbegyndt tiltag, som med-
førte en væsentlig forbedring af 
åernes vandmiljø i slutningen af 
1980’erne.

Når man ser på fiskeriet, var for-
løbet i Karup Å sammenholdt med 
Hjarbæk fjord åerne forskelligt, 
således at Karup Å kom først. Det 
er nok ikke så mærkeligt, - den er 
jo en af juvelerne blandt danske 
vandløb og fik derfor først særbe-
handling.

Karup Å
Efter det korte mellemspil med 
fredning af inderfjorden ved Skive 
i 1976, blev denne fredning gen-
nemført igen i 1989, - først som 
en forsøgsordning og senere per-
manent. 

Der gik eet år. Så var fisken til-
bage i åen i rigelig mængde. 

Hvorfor er jeg så sikker? Fordi min 
dagbog med notater om fangster 
og observationer ved fiskevandet 
blev påbegyndt dengang.

Fredningen i Skive Fjord 1989

Kilde: Karup Å, Jubilæumsskrift 
KÅS, 1995

12 13



Perioden hvor én havørred var en 
fornuftig fangst i en sæson og to 
var glimrende var, - pist væk.

Mit fiskeri i Karup Å toppede i åre-
ne 1992-1997, en periode hvor det 
var helt forrygende. Efterfølgende 
blev det mere normalt igen. Hvor-
for kan man kunne gætte på.

Hjarbæk Fjord 
Åerne
Der gik noget længere tid, før man 
var klar til at give los her. Det før-
ste væsentlige, som skete, var at 
Virksund Dæmningens sluse blev 
åbnet i 1991.

Noget af det geniale, VSF havde 
arbejdet med, var miljøvenlig 
grødeskæring. Formentlig som en 
gevinst af de nye miljømæssige 
vinde, kunne Viborg Amt overbe-
vises om det fornuftige i at arbejde 
med på dette. 

På mine få ture kunne jeg konsta-
tere, at Jordbro blev et kanon fiske-
vand først i 1990’erne som følge 
heraf, men desværre uden at der 
kom fisk af betydning.

Simested Å havde ikke helt det 
samme behov for hjælp via grøde-
skæringen. Her var forbedringen af 
vandkvaliteten tilstrækkelig, men 
også her udeblev fiskene.

I Fiskbæk Å blev der gjort mange 
og flere forskellige forsøg. Ingen 
af alle disse anstrengelser havde 
nogen synlig positiv effekt, målt 
på de kvaliteter, som et strømvand 
bør have.

Undskyld til de af mine ”lidelses-
fæller”, som fisker i Skals Å, - jeg 
kender åen for lidt til at kunne ud-
tale mig om den.

Det så med andre ord ikke ud til, 
at åbningen af dæmningen havde 
fået nogen synderlig effekt på 
omfanget af opgang af havørred 
i disse åer, og skuffelsen var stor. 
Foreningerne tordnede mod garnfi-
skeriet i Lovns Bredning og Hjar-
bæk Fjord.

Endelig i 1994 kom fredningen af 
østsiden af Hjarbæk Fjord og den 
inderste del ved Skals og Simested 
Å.

Nøjagtig ligesom ved Karup Å, 
var fiskene i Simested Å tilbage 
kun eet år efter fredningen. 

Her er mit første notat om fangst i 
Simested Å:

17/9-94. Aftentur. Fisk på 49 cm., 
1,5 kg., kl. 17,45 i SIMESTED Å. 
Flue rød/rød hanenakke. En noget 
farvet hun. 
Jeg har i alleårene kommet nogle 
gange på ”de gamlefiskesteder”, 
som efter sigende er ved at blive
værd at besøge igen. 
Denne fisk var resultatet af et så-
dant besøg.

Det er desuden bemærkelsesvær-
digt, at Simested Å var blevet elek-
tro-fisket og yngel udsat i årene 
forud, i øvrigt  ligesom i Karup Å.

I modsætning hertil måtte VSF 
ikke elektro-fiske i Jordbro Å. Her 
fik VSF tilladelse til elektro-fiskeri 
i 1995, og først  nogle få år senere, 
var havørreden igen tilbage også 
her.

Konklusionerne ud fra dette synes 
klare og enkle: 

Giv havørreden uhindret opgang 
ved omfattende fredninger ved 
åmundingerne. Fritidsfiskerne må 
fange dem andre steder i det åbne 
vand.

Støt foreningernes arbejde både 
med elektrofiskeri og udklækning/
udsætning af yngel  samt retable-
ring af gydepladser som den lang-
sigtede løsning.

Er den Hellige Grav 
vel Forvaret?
Lidt opsamling. I 1997 var der 
igen fisk i ”mit” fiskevand, dog 
med undtagelse af Fiskbæk Å. Det 
betyder dog ikke, at alt ånder fred 
og idyl.

Iltsvind og bundvendinger ses 
stadig, og selv om de altid har 
forekommet, er det nødvendigt at 
følge det generelle havmiljø. Her 
er Danmarks Sportsfiskerforbund 
en uomgængelig nødvendig inte-
resseorganisation i forhold til po-
litikerne.

Det er for lystfiskere ikke over-
raskende, at udvidede frednings-
zoner kan konstateres at have så 
enorm effekt, som det kunne ses 
ved etablering heraf i Skive fjord 
og Hjarbæk fjord. Begge steder var 
fiskene i havet, - de blev ”blot” for-
hindret i at gå op i vandløbene for 
at formere sig!! 

Den helt nødvendige sikring af hav-
ørredens mulighed for at komme op 
på gydepladserne, har lystfiskerfor-
eningerne kæmpet for i årtier, uden 
at det har vundet større forståelse 
udenfor vor egen lille kreds. VSF 
har sine eksempler, som dokumen-
terer nødvendigheden af en fælles 
indsats fra foreningernes og DSFs 
side på dette område. 

Der skal selvfølgelig være ”en for-
nuftig” balance mellem fritidsfi-
skernes og lystfiskernes interesser, 
og i den forbindelse ser det lovende 
ud med VSFs spirende samarbejde 
med Virksund fritidsfiskerne. (Der 
er vel for dem heller ikke meget 
ved at sætte garn uden at fange 
fisk, fordi der ingen er).

At Karup Å for mit og vist også 
mange andres vedkommende be-
gyndte at blive dårligere fra 1998, 
kunne måske være forårsaget af, 
at fritidsfiskerne er blevet ”mere 
effektive”, efter at de har haft en 
5-års ”oplæringsperiode”. Hvis 
reglerne bliver ”bøjet”, må vi som 
lystfiskere råbe vagt i gevær. 

Desværre er der altid brådne kar i 
alle lejre. Et af de værste eksem-
pler på tyvfiskeri havde vi meget 
apropos ved Skals og Simested her 
i foråret 2006. 
Straffen for den slags var tidligere, 
- ingenting, spørg bare Børge Jen-
sen, som har beskrevet problemet 
detaljeret. Det bliver spændende at 
se, hvad udgangen bliver i den ak-
tuelle sag. Men jeg er ikke optimi-
stisk, det er jo kun nogle sølle fisk. 
Også her må vi som lystfiskere 
have øjne og ører åbne, når vi fær-
des derude, men et pres på DSF for 
at få politikerne til at sætte straffe-
rammen op er nok ikke urimeligt.

Endelig om Fiskbæk Å, - min barn-
doms idyl.

For nu at ironisere, så mangler vi 
her bare, at Hedeselskabet skal 
lave det yderste af Fiskbæk Å-da-
len om til en engsø og lægge det 
øvre løb tilbage i sit oprindeligt 
slyngede forløb. Så vil uforstanden 
have sejret 100 %, og Hedeselska-
bet i sin miljøneutrale grundhold-
ning have tjent godt på dette stykke 
natur flere gange. 

Engsøen, som er et af dagens man-
tra især vist her i Århus amt, hvor 
jeg bor, vil i givet fald sørge for, 
at den smolt, som trods alt er der, 
og som siges at give fisk på et kort 
stykke allerøverst oppe, får endnu 
en næsten uoverstigelig forhin-
dring, før den finder ud i saltvand. 

Fiskbæk Å skal, så vidt jeg ser det, 
føres tilbage til sin gamle bredde 
eller helst lidt mindre ved opfyld-
ning, - så vil den, med miljørigtig 
skæring af grøde, selv begynde ar-
bejdet med på at retablere sig, et ar-
bejde, som VSF har arbejdet på og 
forgæves ventet på, ville bære frugt 
i næsten et halvt århundrede. 

Vandgennemstrømningen er sim-
pelt hen for lille til, at der sker no-
get som helst med den nuværende 
bredde. Eksperimenterne i Jordbro 
viser til fulde, at hvis gennem-
strømningen er der, vil grødeskæ-
ringen kunne gøre underværker. 
Helt det samme, endda uden hjælp 
i form af miljørigtig grødeskæring, 
har Simested Å præsteret. Den blev 
reguleret omkring Borup i 1915, 
og retableringen af den som et godt 
fiskevand skyldes alene vandgen-
nemstrømningen.
 

Der tales i disse tider en hel del om 
en ”miljømilliard”, som bl. a. skal 
bruges til at retablere vandløb, så-
ledes at de igen kan blive gyde- og 
opvækstområder for fisk.

Det burde ikke være nødvendigt 
at lave Fiskbæk å-dalen om til et 
månelandskab endnu en gang. Det 
kunne måske lykkes efter disse 
linier, hvis VSF og DSF over en 
bred front lægger pres på myndig-
hederne på alle niveauer, - eventu-
elt i en alliance med Hedeselska-
bet. Man kunne måske foreslå det 
gennemført som et forsøgsprojekt 
finansieret af disse midler, - i første 
omgang måske på strækningen ned 
til Vesbæk bro.

Det kunne være spændende at gøre 
forsøget.

Vi er kommet langt på vejen til-
bage til tilstandene fra før alt 
begyndte at falde fra hinanden, 
men der mangler stadig noget, 
før vi er helt hjemme.

Udvidet fredning i Hjarbæk Fjord

Kilde: VSF`s Krogen nr.4, 1994

    Mine lyse 
øjeblikke

  - fortsætter i 
  næste nummer af Krogen

14 15

Viborg kommune har nedsat et 
Grønt Råd, hvor politikere og 
ledende embedsmænd indenfor 
miljøområdet mødes med re-
præsentanter for de ”grønne” for-
eninger i Viborg Kommune, her 
iblandt jægerne, ornitologerne, 
landmændene og lystfiskerne. 

I august måned var det Grønne 
Råd kommet ud af mødelokaler-
ne for at se på virkeligheden ude 
i naturen. 
På opfordring af lystfiskerne be-
søgte vi Jordbro å, hvor rådet, der 

Ud med politikerne...

til udflugten var udvidet til også 
at omfatte alle medlemmer af 
byrådets miljøudvalg, så, hvor-
dan man ved hensigtsmæssig 
grødeslåning i løbet af nogle 
år har ændret åens forløb og 
udseende. 

Jordbro å var tidligere på lange 
strækninger fuldstændig lige og 
kanalagtig, men har nu efter 
10-15 års pleje, fået små sving, 
overhængende brinker og en va-
rieret bund med forskellige 
vandplanter.
Udflugten var begunstiget af 
godt vejr og en god, tør periode 

inden udflugten, så det lykkedes 
at få hele rådet nogenlunde 
tørskoet ned til Jordbro å, hvad 
der ellers ikke er så simpelt. 
Det er vores opfattelse, at rå-
dets medlemmer fik en god 
forståelse af, at grødeskæring er 
noget helt andet, end at slå kom-
munale græsplæner, og at vi fik 
understreget, at kontrakter om 
grødeskæring ikke alene er et 
spørgsmål om pris, men nok så 
meget et spørgsmål om pleje. 

Det man i valgkampen kaldte 
velfærd frem for skattelettelser.

Byrådets miljøudvalg på 
gyngende grund
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Skals å har fisket stabilt det meste 
af sæsonen, med Henrik Winklers 
fine 7,4 kg´s fisk som den største 
vi kender til, på nuværende tids-
punkt.
Derfor kan det undre at det er så 
svært at el-fiske de nødvendige 
avlsfisk. 

Der er med garanti masser af fisk, 
men åen er stor og der smutter 
selvfølgelig en del på den konto. 
Vi får traditionelt også en del rig-
tig store hanfisk under el-fiskeriet 
i Skals å, så store at vi ikke kan 
have dem gående i bassinerne og 
må lade dem gå igen.

Det kunne også tænkes at en del 
af fiskene på denne årstid går hø-
jere op i systemet og der er som 
bekendt oceaner af plads.

Vi har på nuværende tidspunkt el-
fisket i Skals å en gang og yderli-
gere en gang i Skravad bæk. 

Vi skal ud ihvertfald en gang me-
re, for at kunne få tilstrækkeligt 
med fisk til at afstryge den tilladte 
rognmængde. 

God jul og godt nytår
fra den åansvarlige

Per Olesen

Børges Høl

Den forgangne sommers åfiskeri 
blev ikke just det man drømte 
om,  jeg fangede ganske vist et 
par mindre, men flotte havørreder 
i juni, juli, og herefter blev der 
mærkværdigt stille ved vore fis-
kevande, man hørte intet om 
fangede fisk, og tog man ud for at 
lufte fluen, havde man fiskevandet 
for sig selv, jeg mindes ikke at 
have oplevet noget tilsvarende 
før. 

Jordbro å var tidligere mit fa-
vouritvand, men det har jeg måttet 
opgive, der er efterhånden blevet 
ufremkommeligt og for risikabelt 
at færdes for ældre mennesker. 

Ved Simested å er der stadig steder, 
man nogenlunde risikofrit kan 
færdes - og dog, fra Kvægbroen 
og nedstrøms var det ikke netop 
behageligt i sommer.
Jeg må erkende, at jeg ikke 
længere hører til de yngre årgange 
og må indrette mig derefter, og 
det gør jeg så ved i vinterhalvåret 
at dyrke mit fluefiskeri i diverse 
P&T søer. 
Tro mig kære venner, regnbuer 
på 2-3-4 kg. for enden af snøren 
giver fuld fight. 
De er utroligt stærke og har stor 
tumleplads. De kan godt bringe 
adrenalinet i kog, når de farer over 
søen trækkende både flueline og 
runningline efter sig, det hænder, 

de springer ud af vandet og viser 
deres storhed, de fighter for livet, 
og kæmper faktisk hårdere end 
havørreden, at det tilmed også er 
en bedre spisefisk - specielt røget, 
gør det jo ikke ringere.
Det har været interessant at kun-
ne konstatere, at jo køligere 
vandet bliver, des bedre bliver 
fluefiskeriet i modsætning til 
spinner, blink, wobler og power 
bait, som er dominerende, når 
vandtemperaturen er højere.

Pensionisterne har haft tre fæl-
lesture til P&T i oktober og 
november, og vi har hjembragt 20 
fisk alle taget på flue, selvom også 
andet blev forsøgt.

Flere er begyndt at fiske med 
”trækflue”, hvilket har vist sig 
særdeles effektivt, man afdækker 
jo et betydeligt større område, 
end vi andre klassiske fluefiskere, 
men jeg finder nu stor fornøjelse i 
gement fluefiskeri.

Mange (ikke fiskere) tror, at fisker 
man i P&T, kan man ikke undgå 
at fange fisk, hvilket er en stor 
misforståelse - det eneste man er 
nogenlunde sikker på er, at der 
er fisk i søen, men fiskene kan 
udmærket være enige om at holde 
kæften lukket, mens du fisker.

Børge

Fra å og sø
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Ethvert julenummer bør have en julehistorie, men der er som bekendt ikke meget fiskeri ved juletid, 
derfor får i her en historie fra redaktørens dunkle fiskefortid, fra nogle år hvor jeg trollingfiskede efter laks 

bla. sammen med hele Danmarks yndlingsnisse.

Jeg boede i Hornbæk de år. 
Her var der ingen muligheder for 
åfiskeri, til gengæld var der mas-
ser af muligheder for at fange hav-
ørred i saltvand.
Jeg fiskede i Øresund sammen 
med områdets lokale ejendoms-
mægler Peter Leander der havde 
en dejlig motorbåd og det var 
netop i de år downriggerfiskeriet 
begyndte at vinde frem for alvor 
i Danmark. 
Efter i en periode at have fanget 
en del fisk ved kystnært dørgefi-
skeri, investerede Peter i et par 
downriggere og nu gik det så ud 
over de store dybder, hvor vi fik 
betydelig større fisk.
Andre der delte vores fiskeinteres-
se var med på turene, specielt Py-
rus alias Jan Linnebjerg gik meget 
op i fiskeriet.

Snart meldte trangen til fangst af 
endnu større fisk sig og vi beslut-
tede under et meget fugtigt plan-
lægningsmøde at nu skulle der 
laks på bordet. 
Fisk og Fri leverede på det tids-
punkt mange stort opsatte artikler 
om det fantastiske trollingfiskeri i 
Hanöbugten og Pukaviken i Øster-
søen lige ud for Karlshamn. 
Stærkt påvirkede også af billeder 
af trollingbåde fyldt med store 
blanklaks var beslutningen meget 
enkel, det skulle vi prøve.

Vi gik i gang med det store plan-
lægningarbejde der skal til når 
en flok på ialt 5 gourmet´er og 
gourmand´er skal på en uges lak-
sefiskeri, ydermere med indskudte 
2-3 dages besøg af forskellige fis-
kevenner. 
Forsyningerne af mad og drikke 
var overdådige, og hvis vi nogen-
sinde var blevet stoppet af det 

svenske toldvæsen havde vi virke-
lig haft et forklaringsproblem.

Billeder af trollingbåde med 10-12 
strittende fiskestænger og kassevis 
af store laks gav trollingfiskeriet 
et blakket ry i de dage. 
Sportsfiskerforbundet var ude 
med den moralske pegefinger 
kaldte det rovfiskeri og det var på 
tale med forslag til både forbud og 
begrænsninger. 
Disse forbundets moralister anede 
overhovedet ikke hvad det dre-
jede sig om, men vi var da også 
selv påvirkede af de mange flotte 
billeder og troede faktisk at det 
var nemmere end det viste sig at 
være.

Den første tur
I 1993 på vores første ugelange 
trollingtur lå vi på Østersøen hver 
eneste dag og trollede i 8-9 timer, 

vi var 3-4 mand på båden, ofte i 
hårdt vejr hvor enkelte led søsy-
gens kvaler. 
På den uge fik vi 2 laks og det kan 
vel næppe kaldes rovfiskeri, men 
vi var selvfølgelig også begyn-
dere. 
Til gengæld var fighten med en af 
disse store sildeædere på krogen 
helt uden sidestykke. 
Den næstsidste dag fik jeg en på 
8 kg vest for Hanö og på den sid-
ste dag fangede Peter en på ikke 
mindre end 16 kg øst for Hanö, en 
fantastisk fisk som det tog næsten 
halvanden time at få i fangstnet-
tet.

Rolf af Tärnö
Igennem årene indlogerede vi os 
forskellige steder på fastlandet.
Det indebar at vi skulle køre hver 
gang vi skulle fiske, men så læste 
jeg i en annonce at man kunne leje 
sig ind på Tärnö, den alleryderste 
af øerne i skærgården sydøst for 
Karlshamn. Det var en helt ideel 
placering, båden lå ved bagha-
ven i fuldstændig læ og efter 15 
minutter var man ude hvor grejet 
kunne sættes. 
Rolf var tidl. journalist og havde 
arvet stedet, politisk lå han et godt 
stykke til venstre for enhedslisten 
og det var lykkedes ham at rage 
sig uklar med størstedelen af lo-
kalbefolkningen ved at hejse ham-
mer og Sejl på sin flagstang, 

Med Peter og Pyrus 
i Pukaviken

netop på det tidspunkt under den 
kolde krig da ethvert marsvin i 
skærgården udløste storalarm, 
mistænkt for at være en russisk 
u-båd. 
Tiden havde dog mildnet forhol-
dene noget og nu nøjedes han med 
at have en buste af Lenin stående 
på kaminhylden.
En der var med på mange af vore 
ture var Kurt, tidligere formand 
for BUPL, en fantastisk underhol-
dende person der delte politisk op-
fattelse med Rolf og de to aflivede 
definitivt enhver myte om at kom-
munister skulle være kedelige og 
da Pyrus absolut også var til stede 
var underholdningsværdien på vo-
re ture helt uden sidestykke.

På trods af deres politiske over-
bevisning satte d´herrer pris på 
livets goder, ikke mindst Rolf 
holdt meget af det kapitalistiske 
systems dekadente vareudbud bla. 
vore medbragte finere franske spi-
rituosa. 
Desværre kneb det ofte, som hos 
så mange svenskere, med at holde 
op mens legen var god. Når vi an-
dre var gået i seng fortsatte han og 
kompissarna ofte med hembrannt 
tilsat besynderlige essenser, 
en cocktail der tydeligvis 
bærer straffen i sig selv.

Yellowbird
Som alle andre 
steder var fiske-
riet også her 
stærkt svingen-
de, efter et par 
dage uden fisk, inves-
terede jeg i en sideplaner, 

en såkaldt ”Yellowbird” der mon-
teres direkte på linen og trækker 
agnen ud til siden og dermed væk 
fra båden.
Hold da op hvor de andre synes 
det var morsomt, i løbet af for-
middagen lykkedes det enda Py-
rus at få lavet en sang om min Yel-
lowbird som alle de andre kunne 
synge med på. 
Da dagen var omme havde jeg 
som den eneste fanget 2 laks på 
hhv. 5,7 og 7,8 kg ved hjælp af 
min Yellovbird - og sangen den 
hørte jeg aldrig mere. 
Til gengæld havde jeg den fornø-
jelse at se, at alle de andre dagen 
efter havde fået anskaffet sig en 
Yellow bird.

The Triple
Vi var 4 mand på på båden den 
dag, vejret var relativt roligt og vi 
havde trollet i området sydøst for 
Tärnö i mange mange timer.

En lå og døsede, et par stykker sad 
og drak kaffe, en sad på dørken og 
ordnede grej da vi pludselig hørte 
en af klemmerne gå. 
Alle vendte sig spændt for at se 
hvis stang det var, da pludselig 
den næste og så den næste stang 
bukkede sammen mens linerne 
blev flået af hjulene til lyden af de 
hylende knarrer...
- der udbrød total panik, folk 
sprang frem mod deres stænger, 
kaffen blev væltet, der blev trådt 
i grejet og staklen der ikke havde 
hug blev løbet fuldstændig over 
ende. 
Sekunder efter sad, stod eller lå 3 
mand og fightede laks mens fjer-
demanden kæmpede desperat for 
at få det overskydende grej halet 
ind, automatstyringen var sat til 
og fighten kunne begynde - og de 
kan virkelig fighte disse fantasti-
ske blanke fede laks. Det er ikke 
usædvanligt at de i deres første 
lange rush kan flå langt over 100 
meter line af et hjul med godt 
opspændt knarre -og du kan ikke 
gøre noget som helst, højest få en 
brandvabel hvis du prøver med 
tommelfingeren.

Efter ca. 20 minutter nettede vi 
den første, det var Peters, og den 
mindste på ”kun” 6 kg. Så var det 
min tur 11,5 kg og til sidst Pyrus 
med en smuk fisk på 13 kg.

Gear og grej
Båden er nok det væsentligste 
af alt, ikke mindst på Østersøen, 
som kan være et særdeles barskt 
farvand. Derfor en sødygtig sta-
bil båd med stabil motor og helst 
også en reserve. En besætning der 
er istand til at navigere via søkort 

og et kompas, GPS´en er god nok 
så længe den virker, men man skal 
kunne klare sig uden. Desuden 
skal redningsudstyret og radioen 
være iorden og vestene eller over-
levelsesdragterne er noget man 
har på. Og så skal der altid holdes 
udkig.
På en af turene sejlede vi syd om 
Sverige, her oplevede vi at GPS´n 
lige pludselig stod af, senere på 
samme tur lå vi og trollede i rum 
sø da en fiskekutter der havde pligt 
til at vige var få meter fra at sejle 

Indkøbene planlægges

The triple

Rolf, undertegnede med Lenin 
bagest på kaminhylden

Der skal være flere til at veje en 
fisk, det gælder håneretten

Peter fik den største laks, den vejede 16 kg og fightede i halvanden time

2 Laks fik jeg den dag på hhv 5,7 og 7,8 kg fanget ved hjælp af min 
Yellowbird



Øverst en havørred 68 cm og 3,6 
kg fanget d.18. september ved 
Egelund, Margrethes Eng, på
blink ved 19-tiden.

Til højre ses Claus med en havør-
red 76 cm og 5,4 kg fanget d.27. 
oktober ved Egelund, Høgild, 
taget på blink, kl 18-18.30.

Men der var lige en fiske dag der 
skilte sig ud. Mange ture uden 
fangst og så lige een tur med 
masser af fisk.

Lørdag d. 4 aug. Fiskede jeg ved 
Hestefolden(den hvide indhegn-
ing) ved Skals å. 
Efter 5 min fangede jeg en havør-
red på 2 kilo og i næste kast en 
havørred på 1.5 kilo derefter mis-
tede jeg 2, satte 2 havørrder på ca 
40 cm ud igen og en bækørred på 
ca 30 cm. 
Tilsidst fangede jeg en steelhead 
på 1,7 kilo. Alt indenfor heste-
folden. 
Ufatteligt.
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Claus Damsgaard med et par 
flotte fisk fra Karup å.

Det er Rasmus der sidder på bille-
det og fisken bagved er fanget/fun-
det i rold skov.

Benny Kjærgård
fra Rødding med en 
smuk Skaslå fisk
Juli havørred fanget i Skals å på 
9,4 kg og 94 cm.
Jeg plejer ikke at prale med mine 
fisk, men den her var så flot at jeg 
syntes i skulle se den. 
Hvem ved måske giver den et nyt 
medlem eller to.

Kim Agerholm skriver at han egentlig har 
haft en dårlig sæson

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere

ind i os, det var klart vejr, 
men samtlige 3 mand ombord
på kutteren sad nede bag 
ved styrhuset og rensede 
torsk og kutteren 
sejlede på auto-
matpiloten. 

På hjemvejen røg vi ind i storm-
vejr syd for Simrishamn da vi 
pludselig spottede et spøgelses-
garn drivende ret fremme, havde 
vi ikke holdt udkig der og var gar-
net gået i skruen, havde vi været 
ilde stedt.

Selve trollingudrustningen bestod 
af 4 downriggere med lakseklem-
mer på wiren plus diverse stang-
holdere og derudover benyttede vi 
til tider de såkaldte sideplaners,

Stængerne vi brugte var specielle 
trollingstænger, lange og seje og 
monterede med multihjul enten 

ABU eller Penn hjul forsynet med 
rigelige mængder 0,36 monofil 
extrastrong line.
De bedst fangende kunstagn den-
gang var Northern King og Dia-
mond King i sølv eller guld, man-
ge brugt også de såkaldte Apex, og 
Bomber Woblerne var populære. 
Der er gennem årene blevet udvik-
let mange nye typer af kunstagn til 
trolling og brugen af attractors var 
en helt ny ting dengang.

De store laks
Den største laks vi nogensinde fik 
ombord fangede Peter på vores al

lerførste tur i 1993. Den vejede 16 
kg og jeg glemmer aldrig den fight, 
synet af denne blanke kæmpe i det 
blågrønne vand og hvordan den 
tæt på båden sprang meterhøjt før 
den var tilstrækkelig udmattet til 
at vi kunne nette den.

Det år var vi tilmeldt konkurren-
cen ”Laxfestivalen i Karlshamn” 
og Peters fisk kom ind på en sjet-
teplads hvilket fortæller lidt om 
størrelsen generelt, og jeg mener 
at vinderfisken vejede 23 kg. 
Pyrus fangede som nævnt en på 
13 kg og min største var den på 
11,3 kg. 

Vi fik ind imellem også pæne hav-
ørreder op til 4-5 kg, men de hug-
gede som regel på lidt lavere vand 
end laksen der foretrækker dybder 
på 40 m. og derover.
Selvom laksen fortrækker meget 
vand under kølen jager den dog 
typisk i de øvre vandlag i forårs-
månederne, de fleste fisk huggede 
når vi trollede på omkring 10 - 15 
m. vand. og flere fik vi i de øverste 
5 m. af vandsøjlen.
Laksen jager silden på kanten af 
stimerne og det forgår ofte i små-
flokke, normalt 2 - 4 stykker og 
derfor hænder det jævnligt at man 
får flere hug på en gang. 

Store lette skeblink med en urolig flaksende gang var så absolut de 
bedste agn, specielt Northern King og Diamond King

Kurt med en flot laks

Min allerførste østersølaks
 på 8 kg

Det var næsten som var det juleaften

Så vidt jeg ved, ligger lakserekor-
den for området på omkring 28 
kg, så de 30 kg er inden for ræk-
kevidde hvis der er nogen der har 
lyst til at forsøge sig.

Har du lyst
Fiskeriet i Hanöbugten og Puka-
vigen er på toppen i slutningen 
af april og begyndelsen af maj. 
Netop på det tidspunkt er der store 
mængder af laks i området og 
Laksfestivalen ligger derfor også.
normalt i uge 19.
Har man ikke selv båd er der mu-
lighed for at leje en i området og 
der er også mulighed for at leje 
sig ind på en båd ført af en lokal 
mand, der som oftest har meget 
stort kendskab til fiskestederne.
Også i Simrishamn der ligger lidt 
sydligere er det let at leje sig ind 
på en båd, hvad enten du er til en 
endages- eller flerdagestur, og jeg 
mener også at det idag er muligt 
på Bornholm.

Det er under alle omstændigheder 
en utrolig oplevelse at få en af dis-
se fantastiske laks på krogen.

God jul og godt nytår

Redaktøren

En noget usædvanelig fangst
Under spinnefiskeri efter aborrer i en sø i Småland, var der pludselig en 
mindre gedde som huggede på spinneren.
Det er ikke usædvanligt, og gedden opførte sig også helt som den stør-
relse gedder gør i en sådan situation. Stor var overraskelsen derfor da 
gedden kom på land - den havde ingen hale !!
Gedden synes på et tidligere tidspunkt af sit liv at have været i ubeha-
gelig “nærkontakt” med en artsfælle. Den var sluppet med livet i 
behold, men havde mistet halen.
Gedden klarede sig tilsyneladende udemærket trods sit handicap - det 
gør den måske stadig !!

Poul Hollesen
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Søren stryger en gydemoden hun 
af Jordbro stammen

vedligeholde ”sin” å-strækning. 
Arbejdet der udføres en gang 
om året, kan gøres på en til to 
eftermiddage. 
Selve arbejdet består i at løsne 
gydegruset, på samme måde som 
man graver kartofler. Dette gøres 
effektivt med en kartoffelgreb.      

På vegne af VPU
Peder Kokholm
     

Sæsonen er slut for 2007. 
Det har været en blandet fornøjelse 
på vores stykker ved Karup å.

Det positive har været, at man 
nu nærmest parkerer ved åen 
på Høgild-stykket. Takket være 
Carlos færist er åen nu nærmest 
lige uden for bildøren!

Selve fiskeriet ved åen har lignet 
lidt de tidligere år: Ikke over-
vældende mange meldinger om 
fangne fisk - dog er der meldt om 
flere havørreder mellem 2 - 4kg.
Sidst på sæsonen har der været 
flere fine fangster.
Så når fangstrapporterne kommer 
ind, er det mit indtryk, at der er 

fanget flere fisk i år end tidligere. 
Det skyldes ganske enkelt, at flere 
har fisket ved åen og det kunne jo 
godt være p.g.a. færisten!
El-fiskeriet vil også kunne give et 
fingerpeg m.h.t. fiskebestanden i 
åen.
For mit vedkommende har det 
overvejende været 0-ture ved 
Karup å. Det har nu ikke ødelagt 
oplevelsen af en unik natur, som i 
den grad giver èn ro i sindet!
Jeg håber vi ses derude i 2008.

God jul og et godt nytår.
Flemming F. Hansen   

NYT�FRA�
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VANDPLEJEUDVALGET

fisk, mens det kneb betydeligt 
med fiskeriet i Skals å, hvor vi 
kun fik fisk til ca. halvdelen af den 
rognmængde vi skal bruge. Vi har 
siden været i Skravad møllebæk 
en enkelt gang for at få nok fisk til 
at udfylde udsætningsplanen, men 
det var stadig ikke nok, så vi må af 
sted i december igen. 

Fangstrapporter
Jeg har allerede modtaget mange 
fangstrapporter, men jeg vil op-
fordre jer der ikke allerede har 
sendt dem ind om at få det gjort.
Det er lige meget om I har fanget 
mange, få eller slet ingen fisk og 
om i har været på mange, få eller 
slet ingen ture. 
Jo flere fangstrapporter der kom-
mer ind, jo bedre og mere nøj-
agtigt kan vi følge med i fangsterne 
ved vore vande år for år. 

Siden jeg skrev nyt fra VPU, er der 
blevet sat fisk ud og der er blevet 
elfisket i Skals- og Jordbro Å. 
Herudover har DFU i starten af ef-
teråret udarbejdet ny udsætnings-
plan for Jordbro- og Fiskbæk å.

Siden sidst
I slutningen af september har 
DFU haft en biolog ude ved Fisk-
bæk- og Jordbro å, for at lave 
feltundersøgelserne til den nye 
udsætningsplan, der kommer i 
starten af det nye år. Vi venter med 
spænding på at læse resultatet for 
disse undersøgelser, for at se om 
vi stadig har et udsætningsbehov 
for disse to åer.    

I løbet af oktober blev der sat 
halvårs fisk ud i vores åer, og her 
i november, er vi gået i gang med 
elfiskeriet i vore åer. I Jordbro å 
gav som sædvanligt masser af 

Medbring fangstrapporten på vo-
res generalforsamling eller send 
den ind inden.  

”Adopter din å”   
Sidste efterår satte vi et projekt i 
gang hvor man kunne ”adoptere” 
sin egen å-strækning. 
Der var desværre kun to der meldte 
sig, vi vil gerne have endnu flere. 
De tilmeldte ønskede at løsne 
gydebankerne nedstrøms Jordbro 
mølle. Har man ikke selv et for-
slag til, hvor der kunne være be-
hov for at forbedre ørredernes 
gydemuligheder, har vi flere op-
lagte bække/gydebanker. Vi sørger 
for formaliteterne med lodsejere, 
kommune etc.   

Kort fortalt går det ud på, at man 
går sammen et par stykker om at 

Herude på Skalmstrup Mølle 
Dambrug går de elfiskede 
havørreder indtil de bliver 
gydemodne. Poul Erik og Verner 
vådfisker ørred til strygning

Ynglen fra sidste år er sat i nye rengjorte damme

Herunder klækkehuset hvor 
bassinerne står klar til et nyt hold 
befrugtede æg

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

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

Pris 500.000, grund 9700 m2

Hahlvej, Trandum, 
7800 SkiveEstate Living

E

MODELFOTO

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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centraltrykkeriet skive a/s
Katkjærvej 10 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173

E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk · ISO 14001 miljøcertificeret

TOPGREJ 
TIL PRISER 
HELT NEDE 
I KÆLDEREN

TILBUD I
GREJKÆLDEREN 

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

Se vores nye 
hjemmeside

Man-Tirsdag    

15 - 17.30
Ons-Fredag

10 -17.30

Åbningstider
Lørdag
10 -13

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 8661 3048
Mobil 2840 6831

www.xn-grejklderen.dk

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

SVERIGE�2008

TÂNNÂS

I 2008 bliver det atter muligt at opleve/genopleve Tännäs området
i Härjedalen i det midtsvenske, med alle de muligheder for et 
varieret fiskeri, denne enestående natur kan byde på.

Jeg har forhåndsreserveret 2 hytter i 2008. Hytterne har Tannån 
som nabo, så man kun har et par minutters gåtur til elven. Der 
bliver i år plads til 8 deltagere i alt og i lighed med sidste år fordeler 
vi os i tre biler.

Der vil blive afholdt infomøde i februar, og belært af sidste års 
erfaring vil der blive orienteret om alternative muligheder for et 
godt fiskeri, såfremt Tannån igen skulle svigte, hvilket den nu 
meget sjældent gør.

Blandt andet vil der blive mulighed for en afstikker til Sølv-
backestrømmen, en elv med stor ørred. Visse steder er der også 
stor stalling. Naturen er meget smuk og selve elven er en blanding 
af fosser og rolige partier.
Er vejret til det, kan vi overnatte ude ved bålet og i soveposer.

Infomåde�på�Møllen�den�13�Marts�kl.�19.00
Turen vil ligge i uge 26 med afgang fra Frederikshavn lørdag den 
21 juni.
Pris for en uge vil ligge mellem kr. 2.000,-  og 2.200,- 
Prisen omfatter hytteleje for en uge. Færge tur/retur Frederikshavn 
Göteborg, samt fiskekort for en uge i Tännäs.

Yderligere information kan fås hos Peter Hald på tlf.  20 62 90 70 
eller mail: peterhald@mail.dk

Görelv�og�Fuluelv
Senere på sommeren i uge 32 vil der blive mulighed for en 5 dages 
tur til det nordlige Darlarne, hvor der er adgang til mere end 100 
km strømvand.
Disse elve hører til Sveriges bedste ørred og stalling elve, og i 
søerne er der mulighed for rødding.

Nærmere om denne tur og pris herfor i næste nummer af krogen
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Det er her min Fenwick kommer 
ind i billedet, idet jeg medio au-
gust besluttede at gøre noget 
alvorligt ved fiskeriet og i Skals å 
i særdeleshed. 
Altså tidligt op morgenen - der er 
et stykke vej fra Hvide Sande til 
Skals - og i gang med fiskeriet.

Naturligvis var jeg spændt på, om 
det skulle lykkes mig at få fisk på 
krogen. Det var kun anden gang jeg 
prøvede i Skals å, men det var en 
utrolig dejlig morgen, hvor solen 
knap var begyndt at vise sig over 
horisonten og jeg nød bare at se 
og opleve naturen vågne til en ny 
dag. Et rådyr der havde sneget sig 
ned til åen for at drikke, kom jeg 
til at forstyrre i vandindtagelsen, 
dog ikke mere end at det listede 
stille og roligt af.

Kast efter kast landede spinderen 
opstrøms og pludselig var den der. 
Kontant hug og bremsen begyndte 
at hyle, samtidig med at min 
fenwick atter en gang bøjede 
sig under vægten af en kæmpende 
fisk. Kort efter nettede jeg en 
dejlig havørred af de mindre 
- godt 50 cm, men hele min dag 
blev lige pludselig lidt smukkere. 
Endnu bedre blev det, da jeg kort 
efter kunne nette nok en ørred, 
dog af de mindre, som så fik sin 
frihed igen.

Atter engang havde min Fenwick 
klaret sin opgave, og nu er det 
vidst på tide, at jeg fortæller noget 
om, hvorfor denne stang var så 
speciel for mig. 

NYT�FRA�
JORDBRO�Å

Fjerde gang jeg tog til Skals var 
det med en bemærkning om, at 
”Jeg skal lige et smut til åen for 
at hente en ørred”. Det var det 
eneste, jeg ikke fik.
Knap var jeg begyndt at fiske, før 
jeg spottede en fisk lidt længere 
oppe ad strømmen. Forsigtigt gik 
jeg nærmere, og efter et perfekt 
kast var der fast fisk. I min iver 
efter at få fisken halet i land, så 
jeg mig ikke for, og pludseligt 
forsvandt mit højre ben i et hul, så 
jeg sad fast til skrævet. Min arm 
med stangen fløj først op ad og 
derefter nedad med spidsen først 
- lige ind i brinken.
Og der kom det høje smæld, der 
tilkendegav, at min uvurderlige 
Fenwick var knækket midt over 
ca. 20 cm over håndatget.

Så chokket var jeg, at der gik et 
øjeblik, før hjernen igen begyndte 
at virke. Ørreden var stadig på, 
men jeg sad godt fast i et mudret 
hul.Liggende på ryggen begyndte 
jeg langsomt at vrikke med benet, 
for at få det løs af mudderet. Det 
er utroligt så meget et mudderhul 
kan suge.
Endnu værre blev det, da jeg 
opdagede, at ørreden havde fået 
held til at slippe fri. 

Det var en nedtur af de helt store. 
Dyngvåd og beskidt og med min 
knækkede Fenwick i hånden gik 
jeg tilbage til bilen. Opfyldt af 
sorg over min ødelagte fiskeven 
og ikke mindst med en stolthed, 
der havde lidt et kæmpeknæk.

Så jeg måtte for alvor sande at 
”Hovmod står for fald”.

Knæk og bræk
PH

Overmod koster!!

En eftermiddag sidste weekend 
tog jeg fat på den årlige oprydning 
i fiskegrejet, efter sæsonen nu var 
slut. 
Et større arbejde forestod med 
at tage flueliner af hjulene og få 
hængt dem op i store løkker, hvor-
efter det var tid at give diverse 
hjul en omgang med smøremidler. 
Ligeledes blev stængerne renset 
af og stillet på plads i holderne på 
mit kontor. Egentlig utroligt hvor 
meget grej, man kan få samlet sig 
gennem årene

En større oprydning tog sin tid, 
da jeg kom til æskerne med fluer, 
spindere og woblere. 
Mærkeligt, for uanset hvor god or-
den jeg har i tingene når jeg starter 
op i april, så er der altid et syndigt 
rod i æskerne, når jeg kommer til 
november og oprydning.
Dog er der en god ting ved denne 
oprydning. Jeg får et overblik 
over, hvor meget jeg har af ende-
grej, og derfor laver jeg ved denne 
lejlighed altid en liste over, hvad 
jeg mangler. Jeg har opdaget, at 
en sådan liste kommer mig til 
gavn, når det er tid til at tage fat 
på vinterens arbejde med at binde 
fluer ect.

Men en ting manglede i særlig 
grad under denne oprydning, nem-
lig min gode gamle 7 fod fenwick 
spinnestang.

Naturligt nok gik tankerne tilbage 
til en sæson, der antalmæssigt ikke 
havde givet det antal fisk, jeg ple-
jer at fange, selvom jeg absolut 
ikke skal være utilfrads med 
årsresultatet alligevel. Størrelsen 
på det jeg havde fanget, havde 
trods alt været et pænt stykke over 
de foregående år, ligesom jeg også 
havde fisket andre steder, end jeg 
har haft for vane.

Jeg har haft det på den måde, at 
uanset de mange stænger, jeg har 
erhvervet gennem årene, så har 
denne Fenwick altid været noget 
specielt. Når jeg brugte den var 
det, som om den var en del af 
mig selv. Vi oplevede gennem 
årene det perfekte samarbejde, et 
samarbejde jeg ikke har haft med 
nogen anden stang. Den havde 
ganske enkelt personlighed, hvis 
man kan sige det om en spin-
nestang.

Utallige er de fisk, den har været 
med til at hale ind for mig, og også 
nogle, der var alt for store ifølge 
stangens specifikationer. Den stør-
ste var en gedde på godt 10 kg i 
Sverige, plus så mange ørreder, at 
jeg ikke har tal på dem.

Sådan fortsatte det. På de efter-
følgende to ture til åen var der 
gevinst hver gang. Ikke store 
fisk, men dog på 55 - 60 cm, så 
jeg var godt tilfreds - så tilfreds, 
at jeg begyndte at tage det som en 
selvfølge, at bare jeg tog til åen 
med min Fenwick, kom jeg hjem 
med havørred.

DET var overmod, så det battede 
til noget, men hovmod står som 
bekendt for fald.

Det er min Fenwick 
til højre !!

Tidlig morgen ved Skals å

En af de mindre fra Skals

Status

Sæsonen 07 har givet færre mel-
dinger om fisk i forhold til de 
tidligere år. 
Ikke så meget fordi fiskene ikke 
var der, men snarere fordi fiskerne 
svigtede... I lange perioder var der 
en del vand i åen, og det var en 
blød fornøjelse at færdes langs det 
smukke vandløb. 
Mit indtryk er dog, at det var 
umagen værd, og at de der trodsede 
elementerne ofte blev belønnet 
med én af de sølvblanke.  
Og jeg har sagt det før, men jeg 
bliver aldrig træt af at gentage mig 
selv.  
Naturoplevelsen er altid sikker 
ved Jordbro å. Isfugle og Odder er 
prikken over i´et når naturen viser 
sig fra sin smukkeste side ved det 
lille vandløb midt mellem Viborg 
og Skive. 

At jeg personligt har fået fisket 
og besøgt Jordbro å for lidt i år 
skyldes hverken vanskelige for-

hold for fiskeren - eller for få fisk, 
men udelukkende det forhold at 
arbejde har spist de gode stunder 
ved fiskevandet. En god håndfuld 
fisk er det blevet til på ca. det 
dobbelte antal ture.

Natfiskeri

Én ting der tit har slået mig er, at 
forsvindende få fiskere har fået 
øjnene op for natfiskeriet ved 
Jordbro å. 
De få der trodser mørket ved, at 
der er fisk til natholdet.
Kommunen har i år været ret 
hårdhændede ved grødeskæringen 
og de få skjulesteder midt i åen 
er blevet barberet væk, med det 
resultat at fiskene har trykket sig 
under brinkerne eller stået dybt i 
høllerne om dagen.  
I ly af mørket står fiskene derimod 
fremme på åbent vand og er 
klar til at forsvare reviret mod 
konkurrenter - havørreder, fluer 
eller en højtgående wobler. Om 
natten har man fiskeriet for sig 
selv, hvis man altså ser bort fra 

rådyr og krondyr og uglen, der 
ofte flyver lavt over fiskerens 
hoved. 
Et par af de hårde jordbroentusias-
ter har banet vejen og savet de mest 
generende grene af, så natfiskeren 
kan koncentrere sig om det der 
sker i vandet i stedet for det, der 
er over vandet. 
Tak for indsatsen gutter!

Elfiskeriet

Årets beskedne fangster gav an-
ledning til lidt spekulation om 
årets elfiskeri nu ville blive en 
skuffelse. 
Alle bekymringer blev gjort til 
skamme, og igen i år var der 
godt med fisk, der stod på alle 
mulige og sommetider umulige 
standpladser! 
Jeg må sige, at jo bedre jeg lærer 
åen at kende, jo mere imponeret 
bliver jeg over, at selv de mest 
kedelige stræk på åen er i stand til 
at holde på en ”brædtfisk”.  

Vi fik elfisket de fisk, som vi 
skulle bruge til det videre avls-
arbejde, men den største - en han-
fisk på godt  1 meter forsvandt ud 
af strømfeltet og trykkede en ge-
valdig bølge, der nok fik blodet til 
at rulle hos havørredfiskeren.

Fisk på gydebankerne

I skrivende stund - ultimo no-
vember - har jeg set de første 
havørreder på leg på gydebanken 
nedstrøms Jordbro mølle (ved 
Viborg-Skivevejen). 
Skulle du have lyst til at se havørred 
på leg, kan du bogstavelig talt 
sidde i bilen og nyde synet. 

Hvis du kommer fra Viborg skal 
du holde ind på rastepladsen på 
højre side lige før du krydser åen. 
På stykket bag ved gården og 
længere nedstrøms er havørreden 
på leg over hele stykket.

Med venlig hilsen 

Peter B. Sørensen 
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Nu er fiskesæsonen ovre, og det er 
ved at være tid til at gøre status. 

Har sæsonen været bedre eller 
dårligere end sidste år? 

Vinter- og forårsfiskeriet efter 
grønlændere og regnbuer har i 
starten af sæsonen 2007, været 
ganske fin. 
Der blev bl.a. fanget flere grøn-
lændere på nymfe fisket på 
ganske let fluegrej, hvilket efter 
sigende skulle være særdeles 
underholdende. 
Ellers har fangstmeldinger for 
Fiskbæk å været små i år, men der 
er taget og set fisk. Størrelserne 
har primært ligget fra et par kilo 
og nedefter. 

I den første del af sommeren 
kunne man være heldig at støde 

på en sæl, når man gik ved åen, og 
sælens tilstedeværelse vidner om, 
at der er fisk i åen.

På mine ture til åen i år har jeg 
ikke mødt mange andre fiskere, 
så jeg vil opfordre jer til at 
kommer derud - der er masser 
af plads… Specielt årets første 
måneder kan være attraktive, med 
de grønlændere man kan være 
heldige at støde på.

Ellers vil jeg opfordre jer til at 
komme til Nybro her i løbet 
af vinteren, hvor man kan se 
ørrederne på gydebankerne.

Med ønsket om en god jul og et 
godt nyt fiskeår.

Med venlig hilsen 

Peder Kokholm.   
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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

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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Redaktionelt stof og annoncer  
til december nummeret
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DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

AF KROGEN

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

Det var så sæsonen 2007 og det er 
som sædvanligt tid til status.

Foråret og sommeren bød, som 
de fleste har erfaret, på et ganske 
godt fiskeri.
Rigtig fine fangster dukkede 
jævnligt op på ”rygtebørsen” og 
på hjemmesiden i den første halv-
del af sæsonen.

Det har derimod knebet voldsomt 
med meldinger fra sensommmeren 
og efterårets fiskeri, men jeg ved 

at vi har haft et periodevis godt 
fiskeri efter steelhead så det undrer 
mig lidt, at vi ikke har fået billeder 
og indrappoteringer af de mange 
gode fangster. 

Når vi får fangstrapportene ind 
vil vi forhåbenligt få et billede af 
efterårssæsonens fangster, det er 
meget vigtigt at i sender rappor-
terne ind så vi i foreningen har en 
chance for at bedømme hvordan 
det står til i vores åer.

Sidste vinter og sommerens me-
gen nedbør samt en acceptabel 
grødeskærring, har gjort at gyde-
bankerne i VSF´s del af Simested 
å er nogenlunde frilagte og er klar 
til et forhåbenligt stort rykind af 
gydeklare ørreder. 
Det er længe siden at så mange 
gydebanker er skyllet fri for sand 
og jeg håber meget at det giver et 
billede af fremtiden, så vil det se 
væsenlig lysere ud for havørredens 
muligheder for selvreprodution i 
Simested å - så mangler vi bare 
garnene i fjorden.

NYT�FRA�
SIMESTED�Å

I den forbindelse kan jeg anbefale 
en tur til Borup hede, her kan man 
i hele december se havørrederne 
på leg på de fine gydebanker 
nedenfor Brakbjerg.

Til sidst vil jeg bare sige tak for i år, 
både til lodsejere og medlemmer 
og så ellers en rigtig god jul og et 
rigtig godt nytår.

Steffen Bruhn
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Har kommunens å-mænd meldt til-
bage om observationer?

Hvilket møde er vigtigere end at 
rykke ud til akut forurening?

Hvad koster obduktion af fisk?

Har tidligere dambrugsejer Pape 
ret, når han udtaler at tre rensning-
sanlæg ulovligt leder spildevand i 
Kåtbæk?

Er byrådspolitikerne i Randers ori-
entede om sagsforløbet?

Vi vil gerne have svar på vores 
spørgsmål og orienteres om sagens 
videre forløb. 

Med venlig hilsen, på Skalsådalens 
Sportsfiskerforenings vegne

Finn Ovesen
Skovagervej 123
8830 Tjele
86 45 19 14

Kopi af nærværende brev sendes 
til:

Svend Pape, Purhus

Purhus – Tjele Ugeavis

Viborg Sportsfiskerforening

Danmarks Sportsfiskerforening

Randers Amtsavis

Dermapharm, Purhus

Politimesteren i Randers 

ikke interesseret i at få sagen op-
klaret, da kommunen kan have en 
interesse i at holde sine fejltagelser 
skjulte”. Pape hentyder her til, at 
hele tre rensningsanlæg ulovligt 
leder spildevand ud i Kåtbækken. 

Pape mener endvidere; ” at den 
langsommelige reaktion på hans 
anmeldelse i sin tid var en bevidst 
handling fra de ansvarliges side, 
for at forhindre opklaringen af sa-
gens rette sammenhæng”. 
 
Tilbage står: 

at fisk til et beløb på 16.271,31kr 
er døde (Udregning biolog Kaare 
Manniche Ebert, Danmarks Sports-
fiskerforbund).

at Dermapharm på trods af ud-
talelser om ”ansvar for omgiv-
elserne” og ”fælles ansvar for at få 
genudsat fisk i den å” er løbet fra 
ansvaret.

at 20 års frivilligt og ulønnet ar-
bejde fra Skalsådalens Sports-
fiskerforening og Viborg Sports-
fiskerforening, for at genskabe 
ørredbestanden i de små tilløbs-
bække til Skalsåen, er spildt i Kåt-
bækken.

Vi er ikke duperede!

Vi vil hermed opfordre Randers 
Kommune;

til at forfølge sagen.

til at få obduceret de nedfrosne 
fisk.

til at få bragt afløbsforholdene i 
orden.

til at erstatte de døde fisk

til at få strammet op på de proce-
durer, man anvender ved foruren-
ing.

Må vi få et ansvar gjort gæl-
dende?!

Vi vil også gerne have svar på føl-
gende spørgsmål:

Hvordan kan vandprøver, som er 
vigtige bevismaterialer, ”gå til”?

Hvilke råprodukter og hvilken 
mængde er blevet udledt fra Der-
mapharm?

der er tale om, er som nævnt ikke 
analyseret.

Vi spørger os selv: 
Kunne og burde kommunen have 
reageret anderledes?

1. Vandprøver burde have været 
taget af brandinspektøren, som var 
den første på stedet. Biologerne 
”sad i møde” og kom først flere 
timer senere,

2. Biologernes prøver er ”gået til” 
– hvad betyder det?

3. Sektionsleder Ulrik Mathiasen 
fra Randers Kommune oplyser den 
29. august, at de vandprøver biolo-
gerne har sikret sig, vil blive analy-
seret i nærmeste fremtid. Den 24. 
oktober er de ”gået til”. Hvorfor er 
de ikke blevet analyseret?

Kommunen bør få obduceret de 
indsamlede fisk trods prisen (Hvad 
er for øvrigt uforholdsmæssige 
omkostninger?) Hvis man ikke 
får obduceret fiskene og prøver at 
skaffe beviser, spilder man jo poli-
tiets tid.

Kommunen oplyser i et brev til 
Skalsådalens Sportsfiskerforening 
(SSF) at; ”et udslip, som det vi 
havde d.16 august burde ikke kun-
ne ske”.

I artikel i Purhus-Tjele Ugeavis d. 
31 oktober udtaler sektionsleder 
Peter Christensen at det udendørs 
kloaknet og regnvandsledningen i 
området hænger sammen, så man; 
”slipper for at sende rent regn-
vand(!) gennem lange rørsystemer 
til en bekostelig - og i de fleste til-
fælde(!) unødvendig - rensning”. 
-Så det kan altså sagtens ske 
igen?!!

Alt i alt må vi konstatere, at kom-
munens sagsbehandling kan beteg-
nes som mangelfuld, inkompetent 
og præget af ligegyldighed - på 
grænsen til sabotage af opklarin-
gen.

Lad os citere tidligere dambrugse-
jer Svend Pape, som var den første, 
som reagerede på forureningen:

”Resultatet af Kommunens og 
politiets efterforskning er som for-
ventet, når man sætter ræven til 
at vogte gæs! Efter min overbev-
isning er Randers Kommune slet 

Åbent brev angående 
fiskedød i Kåtbæk

Kilden til den forurening, der den 
16.august resulterede i at tusindvis 
af havørredyngel i Kåtbæk blev 
slået ihjel bliver næppe fundet, 
det er politiets konklusion efter af-
høringer på sæbeproducenten Der-
mapharm i Purhus.
Virksomheden var under mistanke 
for at have ledt forurenet spildvand 
ud i kloaknettet, hvorfra det blev 
ført videre til kommunens regn-
vandsledning, der samtidig er en 
slags aflastningsreserve for spilde-
vandskloakken, og som udmunder 
i Kåtbæk.
Store mængder skum kom pågæl-
dende dag ud af regnvandsled-
ningen og skummet blev sporet 
tilbage gennem ledningsnettet til 
Dermapharm.Firmaet erkender, at 
det har udledt spildte råprodukter, 
men afviser, at det kan have været 
årsag til fiskedøden.
Der er taget prøver af stofferne, 
som er sendt til nærmere under-
søgelse, men i følge politikom-
misær Peter Bay Jørgensen tvivler 
politiet på at det vil lykkes politiet 
at finde endegyldige beviser for, 
at de udledte stoffer også findes 
i dødelige mængder i fiskene fra 
Kåtbækken.

Politikommisær Peter Bay Jør-
gensen udtaler endvidere, at han 
ikke har fantasi til at forestille, at 
der bliver en straffesag ud af det.

Randers Kommune deler politiets 
opfattelse af, at man står overfor 
en vanskelig opgave med at bevise 
sammenhængen mellem det skum, 
man fandt ved ledningens udløb, 
og de døde fisk.
Kommunens biologer har godt 
nok indsamlet vandprøver, men 
disse vandprøver er ifølge biolog 
v/Randers Kommune Hanne Wind 
Larsen ”gået til”. 
Biologerne har også nedfrosset 
nogle af de døde fisk, som blev ind-
bragt fra bækken på forurenings-
dagen, men der er ikke foretaget 
obduktion af fiskene med den be-
grundelse, at en sådan undersøgelse 
vil være forbundet med uforhold-
smæssigt store omkostninger.
Hanne Wind Larsen udtaler end-
videre: ”At man kan se, at der lig-
ger en belægning (på de døde fisks 
gæller) som formentligt stammer 
fra et overfladeaktivt stof, der bl.a. 
findes i vaskemidler”. Hvilket stof 

Den 16 august blev Kåtbæk, som er et af de vigtigste gydevandløb ved Skals å-systemet, forurenet. 
Vi har sammen med Skalsådalens Sportsfiskerforening fulgt sagen nøje, 

og vi er enige med Skalsådalens Sportsfiskerforening i, at Randers Kommune 
lige fra anmeldesesøjeblikket har misrøgtet sagen i helt uforståelig grad. 

Skalsådalens åbne brev bringes her i sin helhed, og vi, som har fulgt sagens gang, er helt enige i det fremførte. 
Viborg Sportsfiskerforening har på baggrund af sagen opfordret 

Viborg Kommune til at etablere et troværdigt miljøberedskab, og har fået den besked, at “man arbejder på det”. 
Virkeligheden er altså lige nu, at vi ikke ved, hvem der skal tage sig af en forureningssag, 

hvis den sker udenfor kommunens åbningstid - og hvad værre er - det er der sikkert heller ikke andre der ved.

Skandalen�omkring�
forureningen�af�Kåtbæk



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

Fiskeriopsynsmænd
Henning Markussen, Tlf. 86 61 30 08
Egon Langgaard, Tlf. 86 65 84 65
Thorkild H. Jensen, Tlf. 86 62 88 18
Ivan Bjerregaard, Tlf. 86 69 48 41

Juniorgruppen
Kontakt mellem junior og 
senior afdelingen. 
Uddannelse af juniorer.
Steffen Bruhn

Juniorudvalget
Paw Damgaard Andersen
Dalgasvej 9, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 46 62
e-mail: pawtho@hotmail.com

Vilhelm Bøgevig
Ansbjergvej 20, Fristrup
9500 Hobro
Tlf. 2178 0841

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

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

Arbejdsgrupper

Aktivitetsudvalget
Klubaftener, film, foredrag og medlems-
arrangementer: 
Egon Langgaard, Steffen Bruhn, Jørgen Buch, Jeppe

Redaktionsudvalget

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

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Steffen Bruhn
Jørgen Knudsen
Jørn Kristensen
Annoncer: Jørgen Buch

VSF´s hjemmeside

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

Vandplejeudvalget

Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt 
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Horst Misbauer
Søren Bak
Jørn Kristensen
Keld Mortensen
Peder Kokholm
Vilhelm Bøgevig
Kenneth Elkær

Jordbro Gruppen

Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm,
tlf: 97 54 16 09 
pkokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm, Mobil: 60 38 20 52
kokholm@vsf.dk
Erik Mikkelsen
Bakkevej 17, 7850 Stoholm, tlf: 97 54 16 33
Mogens Nielsen
Tulipanvej 25, 7850 Stoholm, tlf. 97 54 18 69
Verner Ebbesen, tlf: 97542110  
v.ebbesen@tdcadsl.dk

Materielgruppen

Vedligeholdelse af materiel
Søren Bak
Leo Hestbech
Horst Miesbauer
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Bestyrelsen

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

Næstformand
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup 
Tlf. 86 64 42 64
e-mail: peter@vsf.dk
Ansvarsområde: VSF´s hjemmeside, 
Jordbro å, lodsejerkartotek.

Kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 88 92 Mobil. 22 16 39 4086 68 88 92 Mobil. 22 16 39 40
e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 86 69 67 97 Mobil. 26 55 22 64
e-mail: steffen@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Simested Å, lodsejerkartotek, 
aktivitetsudvalget,  juniorudvalget.

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

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

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

Suppleanter
Peder Kokholm
Holstebrovej 41 B, 1 th. 7800 Skive
Mobil. 60 38 20 52
e-mail: kokholm@vsf.dk
Ansvarsområde: Fiskbæk å, lodsejerkartotek, 
vandplejeudvalget

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


