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Sommeren er i skrivende stund på 
sit højeste. Det er meget varmt og 
tørt. Sådan har det været i mindst 
tre uger.
Det er fristende at være ubetinget 
tilfreds med dette. Men hvis man 
er lystfi sker og også tænker på 
specielt vandmiljøet, så er det en 
lidt anden sag!

Igen i år melder myndighederne 
om massivt iltsvind i Limfjor-
den. Et desværre næsten tilbage-
vendende problem hver sommer.

Pudsigt nok er der i pressen nye 
meldinger om vores vandmiljø og 
chancerne for at leve op til kravene 
i EU`s vandrammedirektiv i 2015 
og dermed bl.a. mindre iltsvind i 
vore indre farvande.
Det ser åbenbart ikke så godt ud 
med vore søer, åer og indre far-
vande, som mange gik og troede.

I.fl g. JyllandsPosten/Ritzau vil 
det koste adskillige milliarder 
at opfylde målene i vandram-
medirektivet.
Så dyrt bliver det, at man nu 
begynder at se på muligheden for 
at gøre tolkningen af vandramme-
direktivet mindre ambitiøs. 
Dette kan lade sig gøre fordi 
ordlyden i vandrammedirektivet 
ikke er særlig præcis - medlems-
landene forpligter sig til at sørge 

for ”god økologisk kvalitet” i alle 
søer, vandløb og kystområder 
samt i grundvandet.
Derfor vil opgaven for vandløbs-
myndighederne/de 7 nye miljø-
centre efter nytår være at lave 
vandplaner, som kan klare EU`s 
krav om rent vand i 2015.

En af modellerne kunne være 
at sænke ambitionsniveauet, så 
det ikke bliver så dyrt at opfylde 
kravene til direktivet.
Her må det blive vores opgave 
at holde de samme myndigheder 
fast på de oprindelige mål for 
vandrammedirektivet. Mål som 
man fra myndighedernes side 
syntes lød fornuftige, lige indtil 
man altså fandt ud af, hvor dyrt 
det ville blive!
Det drejer sig i sidste ende om 
penge - det gør det også m.h.t 
omstruktureringerne indenfor 
Fiskeridirektoratet.
Her skal man spare ca. 20 
millioner og det kan selvfølgelig 
ikke undgå at gå udover den tid, 
som fi skeriinspektørerne bruger 
på bl.a. opgaver i vore indre 
farvande og ferske vande.

I forvejen er opgaverne i de indre 
farvande lavt prioriterede, alt 
den stund hovedparten af tiden 
går med inspektioner i vore store 
fi skerihavne. 
Denne opgave er selvfølgelig 
særdeles vigtig, men jeg er bange 
for, at ressourcerne til bl.a. at 
holde øje med vores vandløb og 
tilstødende fjorde bliver så små, 
at det bliver næsten risikofrit, at 
tyvfi ske i fredningszoner m.m..

Vi ved, at inspektoratets folk 
i området gør alt, hvad de har 
mulighed for - det er jo ikke dem, 
som står for nedskæringer og 
såkaldte ”effektiviseringer”, som 
oftest er en omskrivning af  ”at 
spare”!
Det er i sidste ende en politisk 
beslutning og det er her, vi bør 
tage fat i vore lokale politikere og 
de landspolitikere, som kommer 
fra/er valgt i vores område og gøre 
dem begribelige, at vi ikke ønsker 
den udvikling! 
Vi vil ikke fi nde os i, at hundredvis 
af frivillige arbejdstimer, millio-
ner af kroner fra amter og kom-
muner samt fi sketegnsmidler 
bliver ”spildt”, fordi en lille fl ok 
tyveknægte næsten risikofrit   
kan dyrke deres ulovlige fi skeri 
i fredningszoner eller for tæt på 
land o.s.v..

Vi ønsker fl ere ressourcer til 
inspektørerne og så skal straffen 
for tyvfi skeriet være meget 
strengere - mindst på linie med 
krybskytteri!
Det drejer sig i den sidste ende 
om, at gøre vore åer selv-
reproducerende, så vi ikke behø-
ver at elfi ske og sætte tusindvis af 
yngel ud hvert år.
Men det hjælper jo lige meget, 
når en stor del af en opgang går 
i ulovlige garn og fangsterne bl.a.  
omsættes illegalt.
At det ikke ser helt håbløst 
ud, så vi i begyndelsen af juli, 
hvor vi i tæt samarbejde med 
Inspektoratet i Nykøbing fi k 
knaldet en bierhvervsfi sker fra 
Bjerringbroområdet.

Det er opløftende, at det kan 
lade sig gøre - men hermed er 
ulovlighederne desværre ikke 
stoppet.
Der er fl ere, der tyvfi sker i om-
rådet - det positive er, at der er en 
mindre af dem! 
Vi holder under alle omstæn-
digheder et vågent øje med vore 
åers udløb!
Nyd resten af sommeren uanset 
vejret - det kan vi alligevel ikke 
gøre noget ved!  

Med sommerhilsen
Flemming F. Hansen
Formand 
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N y t  f r a  f o r e n i n g e n

Glögg og æbleskiver
7. DECEMBER KL. 19.00

Traditionen tro, ønsker VSF glædelig jul og godt nytår 
med at severe gløgg og æbleskiver til vores medlemmer. 

En altid hyggelig aften med godt humør 

og løgnhistorier fra åerne.

Med boblefl åd og fl ue 

30 NOV 2006 kl. 19.00
 

Et arrangement med Christian S. Olsen der igennem 
mange år har praktiseret boblefl ådsfi skeri med fl ue. 

En fi skeform som mange lystfi skere tror de kender.
 

Christian kommer og giver gode tips til hvordan 
havørrederne på kysten kan overlistes og fortæller om 

hvordan fi skeriet praktiseres. 

En måde at kystfi ske på, som kan mangedoble 
din fangst på kysten

  NOVEMBER

   9. Nov.   Kl 19.00      Hyggeaften evt. med foredrag.

   23. Nov. Kl 19.00      Hyggeaften.

   30. Nov. Kl 19.00      Foredrag. Med boblefl åd og fl ue.

  
  DECEMBER

   7. Dec.   Kl 19.00      Gløgg og æbleskiver.

   Der er fl ubinding og hyggeligt samvær 
   hver torsdag på Møllen

AKTIVITETER 
EFTERÅR 2006

PÅ SDR.MØLLE
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N y t  f r a  f o r e n i n g e n

De kom, de så 
og de sejrede

Ja - Så står man til kasteinstruktion med et par fyre. 
Ja, hvis du spørger mig så skulle Jakob være klippet for længe 
siden og Daniel skulle tage og få det der skæg af. 
Det har de garanteret fået  at vide  hundrede gange før. 
Men lad  mig sige det med det samme. Jeg har overgivet mig. De 
er et par fantastiske fyre. Skæg, strithår eller ej. De kom, de så og 
de sejrede. 
De tog pynten af selv den øvede. De kiggede lidt . Var man en af 
de øvede - Øh ja det mener jeg ?. Rettede lidt og WHAUW. Sikke 
en længde at få på sine kast. Ingen fi k følelsen at de ikke kunne 
lære at kaste med fl ue.  Jakob og Daniel stod lidt på afstand. 
Kiggede ca. 1 minut på kursisten. Rettede lidt til. Tog unåderne af 
den enkelte og så var den der - perfekt. Tak for det.  

Til jer der ikke kom.  Nåh - ja det må I jo selv om. Men vi prøver 
at fi nde ud af og få dem til at komme forbi i løbet af vinteren med 
2 fantastiske foredrag. 

Vi glæder os. 

Tak for det. 

”Da vores mangeårig overhead-projektor nu må sige at have 
gjort det godt, havde vi i foråret fremsendt en ansøgning til 
Tuborgs Grønne fond, om indkøb af projekter til vores aktiviteter 
i vinterhalvåret.
Tuborgs Grønne Fond var positiv overfor ansøgningen og det 
gør at foreningen nu råder over en projektor til de aktiviteter vi 
forventer gennemført.
Tilkendegivelsen fra de foredrags-holdere vi forventer der 
kommer til Sdr. Mølle er, at der nu skulle der være mulighed for 
at se fi lmoptagelser af fi skeri på den anden side af jorden”

  NOVEMBER

   9. Nov.   Kl 19.00      Hyggeaften evt. med foredrag.

   23. Nov. Kl 19.00      Hyggeaften.

   30. Nov. Kl 19.00      Foredrag. Med boblefl åd og fl ue.

  
  DECEMBER

   7. Dec.   Kl 19.00      Gløgg og æbleskiver.

   Der er fl ubinding og hyggeligt samvær 
   hver torsdag på Møllen

Båden på Hald Sø
Langt om længe skulle alting være på plads og fungere, så vore 
medlemmer kan fi ske på Hald Sø. Båden bookes via Dagkort.dk, 
hvor man også kan fi nde alle praktiske informationer

Savner du dit fangstnet
Et fangstnet af god kvalitet er fundet i området omkring Kvæg-
broen ved Simested å, hvis du savner det kan du henvende dig til:
Ivan Holm Jensen Tlf: 98 62 26 72
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Det er desværre ikke de store 
fangster jeg kan berette om i denne 
udgave af Nyt fra Simested å.

Det er der forskellige grunde til, 
for det første har vi tilsyneladende 
ikke haft den store opgang vi har 
set de foregående år, endnu. 
Der er del faktorer vi ikke kender 
til når det drejer sig udsvingene i 
opgangen af havørreder fra år til 
år, nogle år kommer opgangen til 
tiden og andre år er opgangen sen, 
vi må håbe på en sen opgang i år. 

En af de faktorer vi desværre med 
sikkerhed ved kan gøre et alvorligt 
indhug i havørredopgangen er det 
ulovlige garnfiskeri i Hjarbæk 
fjord. 
Der hersker ikke et øjebliks tvivl 
i mit sind om at, det netop i år, 
er den største grund til den noget 
magre opgang og det er lidt af et 
under at der overhovedet er set 
opgang i åen og at der også er 
fanget lidt fisk, når man tænker 
på det masive og grådige ulovlige 
garnfiskeri vi har været vidner til 
i år.
Jeg har desværre erfaret at 
en del af dem jeg møder ved 
åen, har kendskab til ulovligt 
satte garn uden at melde det til 
fiskerikontrolen eller os, det 
kommer først frem efter lidt 
småsnakken om vind og vejr.

Det er ufattelig vigtig at alle 
ulovligheder kommer frem og 
bliver registreret så vi kan få 
belyst problemets omfang.
Nuvel,....der er da fanget lidt 
fisk i Simested å, men også disse 
meldinger kommer stille og roligt 
efter lidt småsnak på åbredden.
Her er det også ret vigtigt i forhold 
til fastholdelse af nye medlemmer, 
at i en gang i mellem dukker op 
med en fisk. 
I behøver ikke fortælle hvor i åen 
fisken er fanget, bare det at der 
kommer lidt nyt derude fra en 
gang i mellem er nok.

Borup Bro
Der har, igen, været problemer 
vedrørende parkering ved Borup 
Bro. 

Enkelte af vores lodsejerer har 
været nødsaget til at få lystfiskere 
til at flytte deres biler, da de holdt 
særdeles uheldigt parkeret ud for 
indkørslen til deres marker, en 
holdte sågar inde på engen. 

Den går altså ikke, undertegnede 
bærer her lidt af skylden, da der 
ikke er skiltet om P-forbudet. Der 
bliver skiltet hurtigst muligt, indtil 
da: FRABEDES PARKERING 
I VEJKANTEN VED BORUP 
BRO !, det gælder hele vejen på 
begge sider af åen.
Jeg kan heldigvis henvise til den 
store græsplæne i Sdr. Borup, her 
må man parkere og der er kun 

ganske få minuters gang til åen 
herfra
Er der tvivl og spørgsmål omkring 
parkering, er i mere end velkomne 
til at ringe til mig.

Helt i åen.
Noget tyder på at vi kan forvente 
besøg af Helt i åen igen i år, 
helten dukker som regel op i 
sensommeren og efteråret.

Den er til tider kræsen i sit fluevalg 
og byder tørflue- og nymfefiskeren 
på gode udfordringer, men små 
hareørenymfer og små tørfluer kan 
som regel give en helt eller to.

Med håbet om at sommerens 
piratfiskerfangst nu kan mærkes 
i åen, knæk og bræk.

Steffen Bruhn

         NYT FRA 
             SIMESTED Å

Steffen Bruhn
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&  Fisk  
       Fangere

Michael Højris overlistede lørdag aften 
(24/6) 2 fl otte havørreder i Simested 
å. De to smukke blankfi sk der faldt for 
kassererens fl ue vejede henholdsvis 3,3 
og 4 kg.

En morgentur til Jordbro å gav to havørreder 
på 1 og 1,4 kg samt en Gedde lige under 3 kg 
til Peter B. Sørensen

Redaktøren har fanget en 
tigerørred på 33 cm i Simested å
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Jørgen Buch var den 13 juli på fisketur 
ved Skals å. Her blev har belønnet med 
en fantastisk smuk havørred på 6,6 kg. 
Senere på dagen tog Jørgen en mindre 
havørred i samme hul...

Peder Kokholm fangede to havørreder 
på samme tur i Jordbro å. Fiskene vejde 
henholdsvis 1 kg og 1,1 kg.

Per Olesen hyggede sig med en mor-gentur ved Simested å, hvor han fik en havørred på 1,5 kg. og 52 cm.

En havørred på 1,8 kg. fanget på en 
spinner fisket nedstrøms i mørket. 



&  Fisk  
       Fangere

En guitarist fra et større engelsk 
rockband, havde valgt at fejre 
sin brandert med en klatretur i et 
palmetræ. 
Som de fl este ved gik det ikke 
så godt og hvad kan man også 
forvente når man i en alder et 
sted i tresserne begiver sig ud i en 
sådan bedrift.

Min tur til Horsens var nu udsat på 
ubestemt tid, men da jeg jo havde 

taget et par feriedage var det op-
lagt at bruge dem ved Vorgod å 
istedet.
Min gode fi skekammerat Claus 
Nauntoft, som nu også pludselig 
stod med en feriedag, og jeg drog 
meget tidligt afsted og ankom til 
”Jernbanebroen” omkring solop-
gang. 
Vi sumpede lidt over en kop kaffe 
da en ok fi sk ”bulede” et stykke 
nedstrøms P-pladsen.

Det var ikke nemt at komme 
til enighed, hvem skulle prøve 
fi sken ? 

Vi kan begge være noget smålige 
når en fi sk viser lidt agressivitet, 
der var ikke noget at gøre, ingen af 
os viste storsind så vi måtte hugge 
om det med saks, papir, sten. 
Bedst af tre, foreslog min kamme-
rat...niks, første hug gælder og 
sådan blev det.

Jeg vandt og sneg mig ned til 
fi sken og lagde fl uen ud et stykke 
opstrøms hvor jeg troede den stod, 
fi sken steg op til fl uen med det 
samme dog uden at ta` den, det 
skete yderligere to gange men to 
fl ueskift senere valgte den at ta´ 
fl uen, en Red Francis var det der 
gjorde udslaget. 
Fisken opførte sig forholdsvis 
eksemplarisk dog lidt stærkere 
end en havørred og et ca. 15 m. 
udløb blev det da også til, men 
stille og roligt blev den træt og 
min kammerat nettede den sikkert 
og fi skelykken var sikret med en 
laks på 77 cm. og små 4 kg.

Nu er det sådan at endnu et 
bandmedlem truer koncerten i 
Horsens, denne gang skal en af 
dem til afgiftning, men jeg ved 
hvor jeg skal hen hvis endnu en 
afl ysning bliver en realitet.

Red Francis er en af de helt store 
farvorit fl uer på island og jeg har 
hørt at den også er godt brugt i  
blev norge efterhånden, i simested 
å har jeg selv haft held med den 
og en god håndfuld havørreder har 
været ude for at se den an. 
Husk at vælge kroge af god kvali-
tet, som billedet viser var det nær 
gået galt. 

Steffen Bruhn 

ENGELSKE GUITARISTER, 
ISLANDSKE FLUER OG DANSKE LAKS

10
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Lørdag d. 13 maj stod der hornfi sk på programmet for juniorerne, og 
vinden viste vi skulle til mariagerfjord... 
Da klokken blev lidt syv og der kun var mødt en junior op, valgte 
vi at køre mod fjorden. Vi valgte en kendt hornfi skeplads nemlig 
”bilfragtmenteringen” ved vive... Vejret var med os, trods en lidt træls 
vind sommetider. 

Der gik ikke længe før der var fi sk på land, og den blev fanget af vores 
dygtige junior Alexander. Der var gang i hornfi skene hele tiden, så det 
var bare med at klø på. Alexander fangede i alt ni fi ne hornfi sk, og det 
blev også til et par stykker til os juniorledere. 

Da fi skehumøret begyndte at dale efter middagstid, pakkede vi sammen 
og kørte mod viborg. Vi havde en hyggelig tur ved fjorden, og da vi 
samtidig også fangede fi sk, kunne det jo ikke blive bedre.
 
Knæk og bræk
 
Vilhelm Bøgevig

Juniorudvalget

Juniortur til 
Mariager fjord

Krogen
Krogen
Krogen
Krogen

Junior

Der er bid ...
Tøj i funktionelle materialer og 
intelligente løsninger til fritid 
uden bekymringer!

Vævervej 4 . Viborg
Tlf. 87 281 281

www.skovudstyr.dk
Butiksåbent: Man-fredag 8-16

bring fangsten hjem fra
Skovudstyr

Skovudstyr forhandler 
kvalitetsmærkevarer - både til 
mænd og kvinder

�������������������������� ���������������������



Tännäs 2006

De forsamlede fi skere 
fra VSF efter en 
uges fi skeri i nord

Tännäs 2006
Holdet på den efterhånden traditionelle årlige
tur til Tännäs havde forrygende fangstsucces.

Der blev fanget over 50 stalling hvoraf 6 var
større end 50 cm og den største vejede 1,6 kg. 
Der blev taget ca. 30 stk helt og de 2 største 
var 57 cm. Bækørred var der også, ca. 50, de fl este
på 25-35 cm, men også 2 stk på hhv. 1,4 og 1 kg.

Derudover blev der fanget en del aborer og ikke
mindre end 17 gedder med den største på 81 cm, 
og alle blev fanget på fl ue

12



De 3 yngste med flotte helt 
over halvmeteren 
– 2 på tørflue og 1 på nymfe

Geddefiskeriet var 
spændende, og man kunne 

med lethed finde sultne 
gedder i alle størrelse 

langs vigene

Myggene var hårde ved os, 
og det kan være svært at finde
den rette grimasse, mens
trofæfisken skal foreviges

Der bliver pludselig tumult 
i båden når storstallingen tager

fluen hårdt og kontant

13



Tännäs 2006

Hvem kan ikke se sig selv sidde på knæ midt i elven med en god stalling, der tager alvorligt opstrøms for én

Ved aborreviken blev der
forberedt mad over Trangia

inden vi atter drog ud på 
søen for at få lidt mere 

fl ex på klingen

Én af fl ere fl otte stallinger
over 50 cm, fanget i
Aborrevikens smukke vand

14



Ephemera-imitationen fra før, 
men nu nedbundet. 
Fluen tog en stalling over 
halvmeteren, som kun ænsede 
de store Phryganea-vårfluer, 
og så måtte Paw jo være 
kreativ og lave en hurtig 
vårflueimitation af dimensioner

En imitation af døgnfluen
Ephemera danica med fisk på
samvittigheden

Steffen er lykkelig efter den
tredie stalling over
halvmeteren på én dag

Denne store døgnflue var over vandet og i tankerne 
hos mange fisk i hele uge

De store stallinger kæmpede godt for livet i det ginklare vand

Hvem kan ikke se sig selv sidde på knæ midt i elven med en god stalling, der tager alvorligt opstrøms for én

De smukke stallinger 
måtte bare tilbage i vandet igen
– vi nænnede simpelthen ikke
at slå disse unikke fisk ihjel

15
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Nu efter vi er kommet et godt 
stykke hen på sommeren, sidder 
vi alle med fornemmelsen i 
maven, at den eller de første fisk 
gerne skulle have været på land.

Det må dog være de færreste, der 
kan leve op til disse forventninger, 

Peder Kokholm

   NYT FRA 
      FISKBÆK Å

da årets meldinger om fangst fra 
vore vande har været meget 
begrænsede. 

Hvad angår Fiskbæk Å har jeg kun 
kendskab til, at der er kommet en 
enkelt opgangsfisk på land, en fin 
fisk på 49 cm og 1,4 kg, men der 
skulle gerne komme flere. 
Det er ikke fordi, de ikke er der, 
jeg har selv set nogle stykker, 
heriblandt en fin fisk den 21. maj 
der nok har vejet i nærheden af de 
4-5 kg.    

Der er dog flere ubekræftede 
rygter om fangst fra vores 
vandløb. 
Fanger I en fisk, så send gerne et 
billede ind til vores webmaster. 
Det har ingen betydning om 
fisken er stor eller lille, men det 
luner godt for os, der ikke fanger 
fisk, at der i det mindste er andre, 
der gør. 

De er efterhånden også ved at 
være færdig med at klippe grø-
de, og med det jeg har set ved 
Fiskbæk Å, tyder det på en fin og 
nænsom grødeskæring.  

Jeg er ved at få sat hønsetråd på 
broerne langs åen, da de kan være 
meget glatte. Herudover forsøger 
jeg at følge med til at få skiftet 
broerne ud, inden de bliver så 
gamle og slidte, at de knækker 
sammen. Som jeg før har skrevet, 
så slå på tråden, hvis I mener der 
mangler noget langs åen. 

Knæk og bræk i sensommeren og 
efteråret. 

Med venlig hilsen 
Peder Kokholm 
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Få noget mere på krogen...

Gravene 18  /  8800 Viborg  /  Tlf. 8662 5501  /  viborg@landbobanken.dk
www.landbobanken.dk
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Sct. Mathias Gade 15 . Viborg Tlf. 86 61 40 00
Nørregade 12 . Bjerringbro Tlf. 86 68 42 00
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Stabilt opgangsfiskeri
Fiskeriet efter opgangsfisk er 
kommet fint i gang i Jordbro å.
I modsætning til andre af vore 
vandløb synes åen ikke at være 
ramt af det omfattende tyvfiskeri 
med ulovlige garn, der blev 
afsløret i starten af juli måned.
Der er kommet en del mindre fisk 
på land, og det har primært været 
fisk mellem 1 og 2 kg., jeg har 
fået beretninger om. De større 
fisk synes endnu at have trukket 
frinummer. 

Således har jeg en sikker melding 
om en stor fisk, der blev mistet 
efter 10 minutters fight, da den 
ellers nye Fireline 0,17 sprang. 
Selv har jeg også haft ”fornøjelsen” 
af at miste en rigtig god fisk.

Fiskeri i sommervarmen
Fiskeriet har selvfølgelig været 
præget af det sommerlige vejr, og 
under de forhold er fiskeriet tidlig 
morgen og sen aften det mest 
effektive. Vandstanden har været 
relativ lav i perioder, og det har 

          NYT FRA 
             JORDBRO Å

været spændende fiskeri, når man 
har kunnet se fiskene i vandet. 
Det er en meget intens oplevelse 
når man ser havørreden ”liste” 
efter spinneren. Det er ikke altid 
den bider, men jeg har flere gange 
i år set, når havørreden huggede i 
det klare vand.

Fisker man tidlig morgen eller sen 
aften er der desuden rigtig gang i 
dyrelivet ved åen. 
Isfugl, rådyr, ugler og odder 
holder lystfiskeren med selskab 
ved Jordbro å. 
Jeg havde selv fornøjelsen af at 
se en lille odderfamilie svømme 
forbi mig i halvmørket. 
At odderen skulle være et sky 
dyr, har jeg endnu ikke oplevet. 
Derimod er det en nysgerrig 
lille fætter som gerne vil tage 
lystfiskeren i øjesyn.

Broen ved 
Skalmstrup dambrug
Søndag den 2. juli var et par ihær-
dige medlemmer af Jordbrogrup-
pen på arbejde ved åen.
Højbroen ved udløbet af Skalm-
strup Dambrug ved Jordbro Å 
blev ved den lejlighed delvist 
fjernet. 

Peter B. Sørensen

Senere da  engen var blevet tør 
nok, var det muligt at komme 
derned med en traktor, og resten 
af broen blev rykket op. 

Broen var ikke forsvarlig at 
benytte mere, da trappen på 
opstrøms side førte lige ud i åen. 
Skal man for fremtiden over 
kanalen, er der langt en bro over 
kanalen ca. 10-15 meter inde på 
land. 

Grundet nye regler for dambrugets 
indtag af vand vil kanalen med 
tiden blive dækket, så den nye bro 
er kun en midlertidig løsning.    

Grøde
Grøden i åen er skåret her midt 
i juli hvor disse linjer skrives. 
Grøden er skåret fornuftigt og 
hensynsfuldt og skulle ikke volde 
problemer for fiskeriet. 
Næste grødeskæring er planlagt til 
uge 33-35.

Peter B. Sørensen
Å-ansvarlig Jordbro å
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TOPGREJ 
TIL PRISER 
HELT NEDE 
I KÆLDEREN

Jernbanegade 9, 
8800 Viborg

Tlf 8661 3048
Mobil 2840 6831

www.grej.dk

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

www.grej.dk

Man-Tirsdag    

15 - 17.30
Ons-Fredag

10 -17.30

Åbningstider
Lørdag
10 -13
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Der er nu gået et halvt hundrede 
år siden jeg som formand for 
V.S.F. sammen med den øvrige 
bestyrelse lejede Carlo Hansens 
eng i Egelund af Chr. Sangild - 
Carlos forgænger på stedet.

Et vidunderligt stykke fiskevand -
vel nok den smukkeste perle langs 
hele Karup å. Vi har heldigvis 
stadig dette fiskevand, takket være 
Carlo Hansen og forhåbentlig også 
vore medlemmers hensynsfulde 
færden omkring gården og i 
engen.
Carlo er som lodsejer helt uden 
sidestykke og uvurderlig i sin 
hjælpsomhed overfor V.S.F. 

Først stillede han en parkerings-
plads til rådighed ved transfor-
matoren, og da jeg ved en festlig 
lejlighed beklagede mig til ham 
over hans stramme hegn nede 
ved engen, lavede han en fornem 
overgang og kaldte den ”Børges 
Skammel”, historien er velkendt 
og tidligere beskrevet her i bladet.

Så manglede vi en plads til 
anbringelse af vor dejlige hytte, 
og igen var Carlo på pletten, 
han stillede et indhegnet diskret 
område til rådighed og lavede 

tilmed et par perfekte faldlåger i 
hegnet, så vi nemt kunne komme 
til hytten og videre ud i engen.
Prikken over i-et stod at læse i 
forrige nummer af vort blad, han 
har tilbudt os, at vi må køre ned 
over marken helt ned til hytten ad 
en bestemt rute - hvilken gestus. 

Den 14.juni 2006 afprøvede 
”Pensionistbanden” ruten efter 
Carlos anvisning, det gik perfekt, 
og nede ved skoven var der rigeligt 
med p.mulighed. 
Der var dog et lille ”men” -
Færisten, som V.S.F. skulle levere, 
og som skulle fri os fra at lukke 
leddet op og i, manglede.  

Carlo beklagede det, for han 
ville gerne i gang med at støbe 
fundamentet til risten, også det 
ville han lave.
Efter udtalelse fra formanden 
den 18/6 skulle færisten nu være 
lige på ”trapperne”, så den er 
formodentlig på plads, når dette 
blad udkommer.

Mit indlæg denne gang er tænkt 
som en hyldest og tak til Carlo, for 
det han har gjort og stadig gør for 
vor forening og medlemmernes 
trivsel.

Børges HølCarlos eng
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Hen over foråret er der sket mange 
ting inden for vandplejeudvalgets 
opgaver. 

Der er blevet sat fisk ud, og vi 
er kommet et godt stykke videre 

         NYT FRA 
              VANDPLEJEUDVALGET

med vores projekt ved Løvel 
møllebæk.

Projektet i Løvel Møllebæk går 
fremad. Nu er sandfanget blevet 
gravet, og det var et flot stykke 

arbejde, der blev leveret af Esben 
Villumsen. Herudover er skelettet 
til kreaturbroen blevet lagt over 
bækken, og vi mangler kun at få 
lagt brædder på, inden kreaturerne 
kan komme til at benytte broen.

Der er blevet spulet pæle i til de 
to af de tre drikkesteder, og det 
drikkested, der er oppe ved broen, 
er helt færdigt. 
Det sidste drikkested venter vi 
med, da lodsejeren gerne vil have 
oprenset en smule af bækken, 
inden vi går i gang. 
Det sidste, vi mangler, er at få lagt 
gydebanker ud, men det venter 
vi med, til vi er færdige med de 
andre ting. 
Hvis ikke I har været ude og se 
projektet, kan jeg varmt anbefale 
jer at køre forbi en dag ved 
lejlighed.  

Hen over foråret er der blevet sat 
yngel, 1-års fisk samt smolt ud i 
alle vores vandløb. 
I løbet af efteråret skal der sæt-
tes 1⁄2-års fisk ud, og så skulle 
grobunden, for at der bliver fanget 
fisk de næste år, være lagt. 

I starten af juni måned var der 
nogle af os, der var rundt ved 
nogle af vores små bække og 
vandløb for at opsnuse nogle evt. 
fremtidige plejeprojekter, og der 
er rigeligt at tage fat i. 
Vi fandt flere projekter, hvor der 
efter vores vurdering kan gøres 
rigtig meget for vandløbene for 
ganske begrænsede resurser.   

Da vi jævnligt har brug for 
en hjælpende hånd, beder vi 
interesserede om at kontakte 
vandplejeudvalget på mail: 
vpu@vsf.dk eller pr. tlf. (se 
bagsiden af dette blad), hvis man 
kan afse tid til at hjælpe. 

På vegne af VPU, Peder Kokholm
     

Peder Kokholm

mailto:vpu@vsf.dk
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Når man kigger i bladets faste 
rubrik “Fisk & Fangere”, kan man 
meget let få det indtryk, at det stort 
set kun er foreningens bestyrelse 
der fi sker eller ihvertfald fanger 
fi sk.
Når man kigger på årets indkomne 
fangstrapporter, må man kon-
statere at det bestemt ikke kun er 
betyrelsesmedlemmerne der fanger 
fi sk, altså må man konkludere at 
enten er VSF´s medlemmer usæd-
vanelig generte eller...

Når man kigger på bladets indhold, 
kan man konstatere at det stort set 
kun er bestyrelsen der bidrager, 
bortset fra Børge Jensen og Finn 
Karlsson der trofast har lavet deres 
glimrende artikler i mange år.
Det vil sige at det er under 2% af 
foreningens medlemmer der bi-

drager med stof til det blad som 
alle ellers omtaler så rosende.
Det må betyde at de resterende 
98% af foreningens medlemmer 
ikke har noget som helst på hjerte 
der er værd at trykke i Krogen 
eller...

Når man kigger på bladets omfang, 
kan man konstatere at det igen kun 
er på 28 sider, altså 4 sider mindre 
end det burde være. Hvis denne 
negative udvikling fortsætter, er vi 
snart nede på at kunne fotokopiere 
et par A4 sider, men det er måske 
også godt nok eller...

Dette her er selvfølgelig dybt uret-
færdigt over for de, der gennem 
tiden har skrevet artikler til bladet, 
men efterhånden er det ufattelig få, 
der ønsker at bidrage, og bladets 
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kvalitet afhænger altså af stof fra 
vore medlemmer.

Krogen er et blad der laves af inter-
esse for foreningen og for sports-
fi skeriet. 
Ingen, udover trykkeriet, får en 
krone for deres arbejde, og når 
den samme lille gruppe mennesker 
i en uendelighed sidder og pro-
ducerer bladet og ikke får nogen 
respons eller reaktion fra bladets 
modtagere, mister de både lyst og 
engagement, bladet bliver ringere, 
siden tyndere, for tilsidst at fors-
vinde helt.
Dette er ikke nogen enestående si-
tuation, mange gode foreningsbla-
de er gennem tiden gået ind, fordi 
ingen har gidet bidrage, og altid 
har der været højlydte beklagelser 
over savnet.

Det er ikke første gang jeg hen-
vender mig til foreningens med-
lemmer om dette emne, men til 
gengæld er det sidste gang.

Jeg har besluttet mig til at lave de 
2 næste numre nemlig december 
og april nummeret og hvis tin-
gene ikke ændrer sig radikalt skal 
vi have fundet en ny redaktør til 
Krogen.

Skulle der trods alt være en eller 
anden der er interesseret i at del-
tage med artikler eller i redaktion-
sudvalget og/eller i at have en fast 
rubrik i Krogen hører jeg gerne fra 
vedkommende.

Niels Roesgaard

ER DET 
SLUT MED 
KROGEN ?
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Her ligger den nye p-plads

Så blev der endelig ferietid, så 
man kan komme ud at fiske den 
halve nat.
I begyndelsen af sæsonen er der 
ikke landet mange fisk i Skals 
å, jeg har selv ude og prøve flere 
gange, men det er som at fiske i 
det døde hav, gad vide hvor mange 
havørred denne ulovlige garnfisker 
egentlig har taget ?
I juni og juli plejer åen at være fuld 
af fisk, i år har der ikke været en 
eneste, eller rettere sagt, der har 
været to...  - den ene vejede til 
gengæld 6,6 kg.
Jeg efterlyser nogle sjove, spæn-
dende eller interessante fortællin-
ger fra Skals å, og det behøver ikke 
nødvendigvis at handle om fisk.
Vi arbejder på at få et par borde 
og bænke sat op ved Ejstrupbro, 
Karl Erik Østergård har venligst 
lagt jord til.
Vi har fået en ny P-plads ude for 
enden af Ejstrupvej, hvor den 
drejer 90 grader til venstre.
Parkeringspladsen bliver ikke 
afmærket med skilt, men kan ses 
her på oversigtskortet. Vi siger 
tak til Jens Nørdskov der har lagt 
jord til

          NYT FRA 
             SKALS Å

Per Olesen

P
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Indsend løsningen i en kuvert mærket “krydsord” til Niels Roesgaard, Strandvejen 6A, Sundstup, 8832 Skals, eller mail den til: 
roesgaard@vsf.dk inden d. 15/11, så trækker vi lod blandt de rigtige løsninger. 

Vinderen af sidste nummer´s krydsord og dermed vinder af en lækker fl uebox fra CF-Design blev :  
Elsebeth Schaap, J.P. Jacobsensvej 6, DK-9200 Aalborg SV.  Præmien er sponseret af PH-Grej
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Aktivitetsudvalget
Klubaftener, film, foredrag og medlems-
arrangementer: 
Egon Langgaard, Steffen Bruhn

Redaktionsudvalget
Redaktør: 
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Strandvejen 6 A, Sundstrup, 8832 Skals
Tlf. 98 64 84 18
e-mail: roesgaard@vsf.dk

Udvalgsmedlemmer
Flemming F. Hansen
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Steffen Bruhn
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
Peter Ballentin
Verner Ebbesen
Keld Mortensen
Susanne Jensen
Peder Kokholm

D.S.F.´s Region Viborg Amt
Formand: Kaj Lindvig
Nedermarken 33  8850 Bjerringbro
Tlf: 86683683

Best.medlem: Hans Sandbjerg
Vandplejeudvalgsformand: Jørn Kristensen

Jordbro Gruppen
Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm
tlf. 97 54 16 09 
pkokholm@privat.dk
Peder Kokholm
Mobil. 60 38 20 92
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

www.vsf.dk

Bestyrelsen

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

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 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: Vandplejeudvalget
Skals Å, lodsejerkartotek.

Niels Roesgaard
Strandvejen 6 A
Tlf: 98 64 84 18  Mobil: 22 52 61 46
e-mail: roesgaard@vsf.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring.

Suppleanter

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

Keld Mortensen
Carl Blochs Gade 15, 3. th. 8000 Århus C 
Tlf. 86 13 62 13 Mobil: 21 49 79 49
e-mail: keld@vsf.dk
Ansvarsområde: Vandplejeudvalget.



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


