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Lyset er slukket, forestillingen er 
forbi og publikum er gået.
Tilbage står personalet med 
oprydningen og klargøringen til 
næste forestilling.
Denne metafor kunne med lidt god 
vilje godt bruges om situationen i 
VSF netop nu.
Fiskesæsonen er slut, medlemmer-
ne er gået hjem fra åerne og besty-
relsen og de mange hjælpere er i 
gang med at forberede den næste 
sæson/fi skegenerationer.
Hvorvidt ”forestillingen” var 
god, er selvfølgelig en subjektiv 
vurdering, men vi må nok erken-
de, at fi skesæsonen i vore åer har 
været en ”blandet fornøjelse”.
Fiskeriet har gennemgående været 
en skuffelse, nogle åer mere end 
andre.
Skals å er nok den af vore åer, som 
har skuffet mest. 
For få fi sk og for få store fi sk. 
Årsagen til den sløje sæson er 
fl ere, men den varme sommer 
med iltsvind i Limfjorden til følge 
har været en af dem. Det er nemlig 
samtlige Limfjordsåer, som har 
haft en sløj sæson inkl. Karup å.
En teori er, at havørreden p.g.a. 
det iltfattige vand ganske enkelt 
bliver væk og enten venter til 
iltsituationen bedres eller helt 
trækker sig ud af fjorden for så 
først at vende tilbage til området 
næste år.

En anden årsag, som desværre 
ikke kun er en teori, men et reelt 
faktum er det voldsomme garn-
fi skeri i Limfjorden. 
Fritidsfi skeriet med garn er en 
gammel tradition og har tidligere 
været en kendt medspiller i vore 
indre farvande.
De senere år er et voksende ille-
galt/ulovligt garnfi skeri blevet en 
alvorlig trussel mod havørreden.
Senest har vi set det ved Skals 
å, hvor en bierhversfi sker fra 
Bjerringbro området i fl ere uger 
havde tyvfi sket med garn ikke kun 
i fredningszonen ved Skalsåens 
udløb, men åbenbart også oppe i 
Skals å!

Der er ingen tvivl om, at denne 
tyvfi sker har gjort et voldsomt 
indhug i Skalsåens havørredbe-
stand og at det er en medvirkende 
årsag til den sløje fi skesæson i 
Skals å.

Bemeldte tyvfi sker har fået et 
bødeforlæg, har betalt det for os 
ukendte beløb og er sandsynligvis 
i gang igen. I det her tilfælde 
må vi indrømme, at forbrydelse 
betaler sig!!
Vores elfi skeri i åen bekræfter kun 
vores oplevelse af sæsonen - færre 
og mindre fi sk.

Tyvfi skeriet med garn foregår og-
så ved de andre åer og er meget 
svært at afsløre. 
Men en erfaring fra denne sæson 
må være, at vi skal være bedre til at 
holde øje med fredningszonerne, 
især i maj - juni, hvor de første 
opgange sker - her kan en tyvfi sker 
tilsyneladende sætte sine kedelige 
spor resten af sæsonen!

Hvis vi kort vender tilbage til 
metaforen med forestillingen, kun-
ne man slutte afsnittet her med et 
ønske/håb om, at tilskuerne trods 
alt har lyst til at vende tilbage til 
den næste forestilling!

De senere år har miljøet ikke haft 
den samme bevågenhed blandt 
vore politikere som tidligere.
Det har vi kunnet se på de for-
skellige måder, kommuner og 
amter har forsøgt at spare på 
bekostning af miljøet - manglen-
de grødeopsamling, manglende 
vandløbsrestaurering senest set 
ved Ny Viborg Kommunes vold-
somme nedskrivning af vandløbs-
budgettet o.s.v..

Noget kunne tyde på, at det er 
ved at vende igen - senest da 
statsministeren skar igennem og 
frelste Gudenåen for en motor-
vejsbro - der er desuden sat en lille 
ekstra milliard af til forbedringer 
af vore farvande - deriblandt Lim-
fjorden. 

Det skrottede projektet med våde 
enge ved Skals åen kunne blive 
hevet op af ”mølposen” igen 
o.s.v..

November nummeret af Danmarks 
Naturfredningsforenings blad 
”Natur og Miljø” har et interessant 
tema : ”Åer i Danmark”.
Igen - positiv focus på åerne 
- herligt! For øvrigt er artiklerne 
fi n læsning! 

Jeg sagde ved sidste general-
forsamling, at denne sæson var 
min sidste som formand for VSF.

Denne udtalelse står ved magt. 
Det gør den af fl ere grunde - mit 
arbejde som lærer i Folkeskolen 
fylder efterhånden så meget, at 
der ikke er tid eller energi til at 
bestyre en post som formand for 
VSF. Og det uanset, at jeg har 
en helt igennem kompetent og 
arbejdsom bestyrelse bag mig!
Jeg skal ganske enkelt have mere 
tid til at komme ud at fi ske!!

Med ønske om en rigtig glædelig 
jul og et gensyn til vores gene-
ralforsamling den 11.januar.

Knæk og Bræk
Flemming F. Hansen 
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N y t  f r a  f o r e n i n g e n

AKTIVITETSKALENDEREN 
FOR VINTEREN 2007

JANUAR
Torsdag d. 11. Januar
Generalforsamling

FEBRUAR
Torsdag d.  1. Februar
Foredrag og introduktion ved Peter Hald om 
foreningsturene til midtsverige.

Torsdag d.  8. Februar
Jakob og Daniel kommer og fortæller om deres 
tur til Venezuela.

Torsdag d. 22 Februar
Introduktionsaften for nye medlemmer.

MARTS
Torsdag d.  1. Marts
Premiere på Sdr. Mølle med morgenkaffe.

Torsdag d.  8. Marts
Grejauktion.

D E R  E R  F L U E B I N D I N G  O G  H Y G G E L I G T  
S A M V Æ R  H V E R  T O R S D A G  P Å  M Ø L L E N  I  

P E R I O D E N  M E D  V I N T E R A K T I V I T E T E R

JAKOB OG 
DANIEL

PÅ LOS ROQUES
SDR. MØLLE D. 8 FEBRUAR KL. 19.00

Endnu engang har Jakob og Daniel været ude i den store verden og igen i 
år har de sagt ja til at komme på ”Møllen” og fortælle om fiskeparadiset 
Los Roques, Venezuela.
Kom og hør om fiskehistorier og oplevelser fra ”de varme lande” hvor 
Bonefish hugger villigt i strandkanten og False Albacore stikker af med 
over 100 m. line.
Det er ikke første gang de to drengerøve underholder på Sdr. Mølle, og 
de der har truffet Jakob og Daniel ved at det ikke bliver kedeligt.
Mød op til en garanteret underholdende aften med de to dygtige og 
sympatiske fluefiskere.

Premieren d.1. marts
Starter på Sdr. Mølle kl. 8.00

Den nye sæson åbner med kanonskydning, kaffe, rundstykker og en lille skarp.
Det hele foregår i VSF`s klublokaler på Sdr. Mølle.

Af hensyn til bestilling af morgenbrød, er der tilmelding til Steffen Bruhn.

Emailadresse og tlf.nr. findes bagerst i KROGEN.

Introduktionsaften for vore 
nye medlemmer

SDR. MØLLE D. 22 FEBRUAR  KL. 19.00
De ansvarlige for foreningens fiskevande kommer og fortæller om 
de forskellige åer. En god mulighed for at få svar på de spørgsmål 
der dukker op, når man som nyt medlem står ved fiskevandet.
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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 Flemming F. Hansen.
6b. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
      På valg er Per Olesen, Niels Roesgaard 
      og Keld Mortensen.
6c. Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
      På valg er Peder Kokholm.
6d. Revisorer  -  ingen på valg.
6e. Der vælges èn revisorsuppleant for 1 år.
      På valg er Villy Larsen.
7.   Eventuelt.

       Kommentarer til dagsordenen

            Forslag der ønskes behandlet af general-
            forsamlingen skal i skriftlig form være 
            formanden i hænde senest 8 dage før
            generalforsamlingen.     
            Flemming F. Hansen modtager ikke genvalg 

     som formand.
     Per Olesen modtager genvalg.
     Niels Roesgaard modtager genvalg.
     Peder Kokholm modtager genvalg.
     Keld Mortensen modtager genvalg.
   
     Husk at tage fangstrapporten med eller 
     indsend den til Peder Kokholm?

I henhold til vedtægterne indkaldes 
der hermed til ordinær generalforsamling 

i Sdr. Mølles store mødelokale

d. 11. januar 2007 kl. 19.00

Ordinær 
generalforsamling 

2006

TORSDAG D. 8. MARTS 
KL. 19.00

Viborg Sportsfiskerforenings 
store tilløbsstykke bliver afholdt 
i hovedbygningens store mødelo-
kale på Sdr. Mølle.

Har du effekter, du gerne vil have 
med på auktionen, skal du kom-
me i god tid til indskrivningen.

GREJAUKT ION

GREJAUKTIONEN ER KUN FOR MEDLEMMER 
AF VIBORG SPORTSFISKERFORENING

Indskrivningen starter kl. 18.00

Auktionen begynder kl. 19.00

Flere medlemmer har spurgt, hvornår der bliver afholdt 
generalforsamling og hvorfor der ikke er kommet nye 
girokort ud.
 
På den seneste generalforsamling blev det besluttet, at 
generalforsamlingen fremover skal afholdes i januar, og at 
kontingentet skal betales senest den 1. februar.
 
Generalforsamlingen er fastsat til den 11. januar 2007. 
Den officielle indkaldelse og dagsorden vil fremgå af 
Krogens decembernummer, og oplysningerne vil samtidig 
komme på hjemmesiden. Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu.
 
Med hensyn til kontingentbetaling bliver det sådan, 
at de medlemmer der allerede har tilmeldt sig PBS-
betalingsservice, automatisk vil blive trukket den 1. 
februar.

De medlemmer der endnu ikke har tilmeldt sig PBS, vil 
sidst i januar måned få tilsendt et girokort fra PBS. Dette 
skal også betales senest den 1. februar, så I får kun 5-
6 dages frist, men nu er I advaret !. Det kan ikke gøres 
anderledes, da girokortene administreres af PBS.
 
Gør foreningen og jer selv den tjeneste at tilmelde jer 
PBS - det er billiger for jer, og lettere for foreningen at 
administrere.
 
Med venlig hilsen
 
Kassereren

OBS 
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TORSDAG D. 8/2 KL. 19.00

Informationsaften 
på møllen om foreningens 

ture til Sverige 2006
Sidste års tur til Tännäs blev igen en stor succes, med både fi sk og godt 
fællesskab i en storslået natur,  meget få myg, men til gengæld en del 
knot om aftenen.
Turen til Tännäs er jo ved at blive en tradition, med mulighed for mange 
fi sk, både ørred, stalling, helt og gedde, så den gentager vi naturligvis.

Yderligere bliver der nu også mulighed for en anderledes tur senere på 
sæsonen, nemlig en ”Røddingtur” - en høsttur til det nordlige Darlarne 
med Görelven, Fuluelven og en masse søer, hvoraf nogle huser en god 
bestand af både rødding, stalling og ørred. (Se beskrivelse andetsteds i 
Krogen).

Turen til Tännäs bliver som sædvanlig i uge 26 

Røddingturen til Darlarne bliver i uge 32

Yderligere oplysninger kan i mellemtiden hentes hos Peter Hald på tlf. 
20 62 90 70, som også vil fungere som guide på turene.

Følgende er indeholdt i prisen på begge ture:

Ophold i god hytte indeholdende alt nødvendigt såsom bad og toilet, 
køkken med kogeplader og køl/frys, elvarme og TV.
Yderligere forefi ndes tørreskab i tilfælde af at der bliver behov for det. 
Desuden er der indeholdt færge tur/retur Frederikshavn/Gøteborg, samt 
fi skekort for en uge.
Vi anvender samkørsel i egne biler med ca tre mand pr. bil og deles om 
udgifterne hertil, ligesom man deles om husholdningen i de respektive 
hytter.
 

Prisen for Tännästuren vil være ligesom sidste år kr. 2.000,-
 

Pris for røddingturen til Stöten vil ligge på 
kr. 1.200 -1.400,-  afhængig af antallet af deltagere.

BROBYGGERNE
 

D. 13 Januar vil vi prøve at fremstille en del af de broer, 
der årligt går til i naturen, men er et ”must” for at vi har 

rimelige passager ved fi skevandene.

Derfor mangler vi 10 -15 friske ”brobyggere” til at 
fremstille de nødvendige antal broer. 

Vi mødes på Horst Miesbauers adresse Rogenstrupvej 10, 
Rogenstrup, 8831 Løgstrup kl. 09.00 og forventer at arbejde 

ud over dagen til kl. 1600  

Hvis du er interesseret i at give en hånd med så mail til 
vores Kasserer (Kasserer@vsf.dk)  senest d. 12 Januar. 

Du kan også tilmelde dig til byggeriet ved at skrive dig på 
listen der vil være at fi nde ved generalforsamlingen. 

Husk værktøj og madpakke.  
 

Michael Toft Højris

Der var 23 gæster, så der var travlhed i butikken. Et kvindeligt 
medlem på 87, klagede over, at der lå for meget gammelt hegnståd 
og fl ød langs åbredderne.
 
På fotoet med Jørn Kristensen kan I se, at det ikke var det grå guld, 
vi havde fat i. Nogle repræsenterede det rent hvide, men det var et 
godt arrangement, som deltagerne sagde, de var glade for. 
Jørn gav røget ørred og foreningen gav kaffe og ostemadder.
 
mvh   

Jørgen Buch

Seniortræf på Møllen

Vinderen af Sommerkrydsen blev 
Søren Schou

Hjarbækvej 19
8831 Løgstrup

Præmien er en Geoff Anderson skjorte som den på modsatte side

SOMMERKRYDS



7

Foreningsskjorte
 

Vi har i samarbejde med PH Grej i Viborg fået muligheden for 
at fremstille en VSF foreningsskjorte til en yderst favorabel pris. 
Skjorten bærer tryk i højre og venstre side over brystlommen med 
henholdsvis PH Grej og Viborg Sportsfiskerforening.
Skjorterne er af mærket Geoff Anderson. Den er af typen Polybrush 
og er en lækker kvalitet. Skjorten er meget velegnet til jagt og fiskeri 
og er utrolig behagelig at have på.
 
Normalprisen for skjorten er 499 kr. Vi har i samråd med Peter 
Henriksen sat prisen til kr 375.
Skjorten er i farvekoden Cement (Virker som en blanding af lys 
sand og cement. Farven kan ses på billedet som farveprøve).
 
Er du interesseret kan skjorten bestilles ved PH Grej indtil d. 1 
Marts. Betaling foregår samtidig med bestilling.

Fiskesæsonen 2006 er forbi,
Nu begynder vinterens sysler, 
med reperation af fiskegrej, flue-
binding. osv. 
Det er med blandede følelser jeg 
ser tilbage på året, der har budt 
på mange op og nedture.
Den dejlige natur, vi har ved 
vores fiskevande, er der dog hel-
digvis ingen, der kan tage fra os. 

At dømme ud fra de meldinger 
der er kommet fra åen, vil jeg 
vove den påstand, at det ikke er 
VSF-medlemmer, der fanger alle 
fiskene. 
Jeg vil tro, at det dårlige fiskeri 
til dels er et resultat at den lange 
varme sommer, vi har haft. 
Limfjordens tilstand har i peri-
oder været kritisk med kraftigt 
iltsvind. 

Det tror jeg har resulteret i, at 
der er flere af ”vores” fisk, der 
har valgt, at blive i havet uden 
for Limfjorden og de derfor ikke 
er trukket op i vore åer.        

Der har kun været meldinger om 
få fisk fra Fiskbæk å. Ligesom 
gennemsnitsstørrelsen i år ikke 
har været imponerende, en ten-
dens vi genkender fra vore andre 
vandløb. For Fiskbæk Å har 
størrelsen ligget fra ca. et par kg 
og nedefter.  

Med ønsket om en glædelig jul 
og et godt nytår, ønsker jeg jer 
alle knæk og bræk i sæsonen 
2007.

Håber vi ses derude, 
med venlig hilsen
Peder Kokholm.

NYT FRA 
       FISKBÆK Å

Peder Kokholm
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Vi stod der mange gange i de 
helt unge år, nærmere betegnet i 
12-13 års alderen, og betragtede 
det tungt henskridende vand, som 
kom fra et eller andet sted bag den 
vestlige horisont og netop her, tæt 
på sin rejses endemål, Hjarbæk 
fjord, passerede under Fiskbæk 
bro.
Tankerne var de samme hver 
gang: ”Om det blot var muligt, på 
en eller anden måde, at få lov at 
fi ske i dette forjættede vand.”
 
Noget ganske særligt.
Vi var nogle drenge, som hver 
gang lejlighed gaves, drog af sted 
med fi skestangen til Skals å, eller 
vel mest til Nørremølle å, hvor der 
til tider stod tætte stimer af skaller 
og brasen, som villigt lod sig 
lokke til bid på en ormekrog.

Men hvis en af os en sjælden 
gang fangede en ørred, ja så var 
han sikker på at være midtpunktet 
lang tid fremover, for en af de 
rødplettede kunne jo opveje nok 
så stor en pose skaller.

Vi følte os helt overbeviste om, at 
ved Fiskbæk å var forholdene lige 
stik modsatte, her var stimevis 
af ørred, men ingen skaller og 

brasen, for hvorfor var denne å 
ellers lejet ud til en forening i 
Viborg, og hvorfor tog nogle af 
”de fi ne folk” ellers af sted på en 
almindelig hverdag for at fi ske i 
Fiskbæk å. 
Vi så jo ofte at sagføreren var 
med rutebilen og at han altid 
havde fi skestang med, ikke en 
almindelig bambuspind, som vi 
dengang brugte, men en stang 
som kunne skilles ad, og som blev 
transporteret i en stofpose, så det 
var soleklart, at når en mand af 
hans stand så ofte tog til Fiskbæk 
å, ja så måtte det simpelthen være 
noget ganske særligt.

Det forjættede vand

Tidligere bestyrelsesmedlem i Viborg 
Sportsfi skerforening, nu afdøde Bjarne 
Vendelbo, skrev for en del år siden 
følgende erindringer om bl.a. sin ind-
meldelse i VSF i 1950 og sit fi skeri i 
Fiskbæk å:

8
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Der skulle dog gå endnu en tid, 
hvor Nørremølle å og Skals å 
måtte holde for, og efterhånden 
var jeg blevet den eneste i sjakket, 
som stadig brugte enhver ledig 
stund til at tage på fi sketur, de 
andre hengav sig efterhånden til 
noget så mærkeligt, som at spille 
fodbold eller være med i noget 
spejdervæsen eller lignende ting. 
Altså stod jeg alene med mit 
problem: Fiskbæk å og dens 
ørreder!
 
”Auto Larsen”
Måske på grund af en medfødt 
tilbageholdenhed, kom jeg ikke 
i forbindelse med nogen, som 
kunne hjælpe mig med at løse mit 
problem, før en dag, hvor en mand 
af hjemmets omgangskreds hørte 
om det og udbrød: ”Herregud 
bitte mand, du skal da bare gå 
ind til ”Auto Larsen” og købe et 
medlemskort.!” 

Der stod jeg så med mine drømmes 
mål indenfor rækkevidde og blev i 
samme sekund en smule skuffet, 
for det billede jeg i fantasien 
havde skabt om Fiskbæk å, som 
forbeholdt nogle få udvalgte, som 
man kun på en eller anden for mig 
ubekendt måde kunne komme 
iblandt, falmede unægtelig noget, 
når det hele kunne klares ved blot 
at gå ind til ”Auto Larsen” og 
købe et medlemskort til 5 kr.

Sagen blev forelagt ”den gamle”, 
og hans indvilgede i at fi nansiere 
foretagendet, imod at et nærmere 
angivet stykke havejord blev 
gravet efter hans normer, det 
vil sige, at ingen græstotter 
eller kartoffeltop var synlig, når 
arbejdet var færdig. 

Jeg tror, jeg så en ørred for 
mig, for hver grebfuld jord jeg 
vendte, og han fi k sin jord gravet 
betydeligt hurtigere, end han var 
vant til.
”Auto Larsen”, som i 1950 var 
formand for Viborg Sportsfi sker-
forening, var slet ikke uvillig til at 
lade mig blive medlem.
Medlemskortet gav ret til at købe 
fi skekort til VSF´s vande og efter 
en tur ned i ”Telegramhallen” 
i Sct. Mathiasgade for at købe 
et kort til Fiskbæk å, var den 
formelle side af sagen i orden - 
nu var det op til mig selv, om der 
skulle fanges ørreder.

En ting som ærgrer mig den dag 
i dag er, at jeg ikke husker meget 
fra den første fi sketur til Fiskbæk 
å. Jeg havde uden tvivl haft for 
store forventninger og var blevet 
skuffet, ikke alene over at jeg vist 
ikke fangede fi sk, men også over, 
at jeg ikke traf en eneste, som 
forlangte at få mit nyerhvervede 
fi skekort at se, for jeg ville 
dengang have følt en vis stolthed 
ved at kunne bevise, at jeg var 
berettiget til at fi ske der.
 
Fiskbæk å
Jeg var altså begyndt at fi ske i 
Fiskbæk å, og fra den dag og frem 

til 1957, hvor dødsdommen over 
denne dejlige å blev eksekveret 
(åen blev uddybet og rettet ud), 
oplevede jeg en lang, lang række 
af gode og uforglemmelige dage, 
dage som satte et meget stærkt 
præg på opfattelsen af den natur, 
som omgiver os, thi skulle alt 
andet gå en imod, så kunne man 
her opleve noget, som forblev 
urokkeligt tro mod den som tog 
imod uden forbehold.
Det samme kan vel opleves 
andre steder, men for mig blev 
det Fiskbæk å-dalen med sine 
viber, lærker og bekkasiner, med 
sine tudser og frøer i de tilgroede 
grøfter, med sin duft af pors fra de 
steder, hvor såkaldt rentabel drift 
af engen var umulig, og de vilde 
planter fi k lov at skøtte sig selv 
til glæde for vilde dyr, fugle og 
insekter, og således i mine øjne 
blev noget af det mest rentable i 
det hele taget. 
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ge og store havørreder, at det 
retfærdiggjorde brugen af så kraf-
tig en stang. 
Da jeg senere fi k mig en en-
håndsstang, ja så begyndte jeg at 
fange havørreder, men det er en 
anden historie.
 
Nogle år efter krigen fremkom de 
engelske ”Apollo” stænger. 
Det var stænger lavet af tynde 
stålrør, hvilket for øvrigt var årsag 
til en blikagtig lyd, når fl uelinen 
slog imod den. 
Stængerne var nydeligt lavet, men 
havde den alvorlige skavank, at de 
kunne knække uden varsel, og de 
forsvandt vist også ret hurtigt fra 
markedet igen.
Bager Jensen, kaldet ”den tykke 
bager” i modsætning til ”den 
magre bager”, som også fi skede 
i Fiskbæk å, havde også anskaffet 
sig en ”Apollo” stålstang. 
Jeg traf ham en dag et stykke 
nedenfor Vesbæk bro, og jeg 
kunne se, at han var på vej hjem.
Jeg spurgte ham, hvorfor han tog 
hjem her sidst på eftermiddagen, 
og ikke ville have aftenfi skeriet 
med. 
Svaret var ret så lakonisk: ”Jeg har 
sgu brækket min jernstang”.
 
Bjarne Vendelbo.
 

Det var selve åen med sine ør-
reder, ål, niøjen, sine mosegrise 
og dværglappedykkere og sine 
frisk grønne vandplanter, som 
gjorde det til en oplevelse, hver 
gang man kom der.
 
Jeg traf her - som andre steder 
- folk der fortalte mig, at de mest 
kom for at nyde naturen, hvilket 
for de fl estes vedkommende kun 
var en halv sandhed, idet de kun 
kom når solen skinnede, og det var 
lunt og behageligt. 
Jeg så dem aldrig, når iskolde 
byger trak ind fra nordvest i 
oktober, det var som om disse 
mennesker betragtede det de 
kaldte naturen som en trækfugl, 
der kun kan opleves under ganske 
bestemte vejrforhold.
For mig var det ”natur” uanset 
årstid og vejr. 
Det kunne være en julidag, hvor 
horisonten blev udvisket af var-
mefl immer og man ligefrem nød 
det, når man forfejlede et spring 
over en grøft og fi k støvlerne fyldt 
med koldt vand. 
Det kunne også være en dag først 
i april med en svidende kold 
”påskeøsten”, så kold at selv 
lærken tav og blev siddende i læ 
af sin tue. 
Det kunne også være en dag sidst 
i december, hvor tøsneen faldt i 
store klatter, og man tog til åen 
for at se havørrederne på leg. Det 
kunne også være en lun majaften 
med klækning af døgnfl uer og 
med ringende fi sk overalt i åen, og 
så er jeg vist tilbage ved fi skeriet 
igen.

”Fint” grej
Jeg har gennem hele mit liv som 
lystfi sker truffet mennesker som 
påstår, at man kan fange ligeså 
mange fi sk med en hasselkæp og 
murersnor, som med dyrt og ”fi nt” 
grej, og jeg er da villig til at give 
dem ret et meget langt stykke hen 
ad vejen, for det er jo ikke grejet 
alene som gør, at man kan fange 
fi sk. 
Men da dyrt grej oftest betyder 
godt grej - det vil sige værktøj, 
som er lavet til formålet – så har 
jeg altid foretrukket det, selv om 
mange rystede på hovedet og 
mente, at det var tosset at bruge 
så mange penge på fi skegrej, 
også selv om jeg forsøgte at 
forklare dem, at man meget vel 
kan slå et søm i med en sten, men 
at fornøjelsen og effektiviteten 
unægtelig er større, når man 
bruger en hammer!
 
Den første stang jeg brugte ved 
Fiskbæk å var af ukendt fabrikat 
og ret ejendommelig, idet det 
nederste stykke var af massiv 
rundt tonkin, mens topstykket var 
ægte uforfalsket splitcane. 
Jeg havde fået den i fødselsdags-
gave, far havde vistnok fundet den 
hos en marskandiser i Viborg.
Jeg ved ikke om denne stang var 
lavet til en speciel slags fi skeri, 
men jeg brugte den med held til 
tre slags, nemlig orm, spin og 
fl ue og syntes dengang, at den var 
eminent til det hele. 
Der var en del slør i ferrulen, men 
et vissent græsstrå var jo altid ved 
hånden, og når det blev klemt med 
ned, når jeg samlede stangen, 
holdt det ganske godt sammen på 
det hele.
En ”grønlænder”, som stod i 
”pælehullet” mellem Vesbæk bro 
og højspændingen, blev skæbne-
fi sken for denne stang. 
På vej væk fra åbrinken med fi sken 
i fangstnettet og med stangspidsen 
pegende skråt fremad-nedad - en 
dødssynd - kom jeg ud for et 
regulært benspænd fra et stort 
mulvarpeskud, og så var det sket.
En krage, som sad i et forkrøblet 
rønnetræ inde på engen, råbte højt 
”kra-kra”, da den hørte knækket, 
og jeg er sikker på det betød ”ha-
ha”, thi krager bryder sig ikke om 
mennesker, end ikke lystfi skere.

Splitcane og stål
Det skulle være splitcane, det 
stod tydeligt at læse i alt hvad 

der omhandlede lystfi skeri, ikke 
mindst i forhandlernes og fabri-
kanternes kataloger. 
Men det, der gjorde størst indtryk, 
var nok at erfarne lystfi skere 
mente det samme, og så måtte 
det jo være rigtigt, og jeg har da 
heller ikke endnu prøvet en stang 
af andet materiale, som har været 
bedre.
Jeg måtte have en ny stang, og det 
blev splitcane. For første gang i 
mit liv måtte jeg underskrive en 
købekontrakt med faste måned-
lige afdrag, lommepengene var 
jo små og stangen dyr, men at 
vente til den nødvendige kapital 
var opsparet, var simpelt hen 
utænkeligt.
Det var store fi sk, som skulle 
fanges, og derfor måtte det være 
en stang, som virkelig kunne 
magte dem. 
Valget faldt på en ”Skarrild” 
tohånds fl uestang fra den danske 
fabrik ”Norden”. 
Jeg brugte den i fl ere år, skønt jeg 
hurtigt fandt ud af, at her var ”for 
meget stang til formålet”. 
Stangen var sikkert beregnet til 
fangst af laks, som dengang kunne 
fanges i bl.a. Skjern å, og det var 
vel derfor den hed ”Skarrild”
Jeg gik imidlertid ved Fiskbæk 
å og fangede for det meste 
bækørreder, og slet ikke så man-

ned, når jeg samlede stangen, 
holdt det ganske godt sammen på 
det hele.
En ”grønlænder”, som stod i 
”pælehullet” mellem Vesbæk bro 
og højspændingen, blev skæbne-
fi sken for denne stang. 
På vej væk fra åbrinken med fi sken 
i fangstnettet og med stangspidsen 
pegende skråt fremad-nedad - en 
dødssynd - kom jeg ud for et 
regulært benspænd fra et stort 
mulvarpeskud, og så var det sket.
En krage, som sad i et forkrøblet 
rønnetræ inde på engen, råbte højt 
”kra-kra”, da den hørte knækket, 
og jeg er sikker på det betød ”ha-
ha”, thi krager bryder sig ikke om 
mennesker, end ikke lystfi skere.

Splitcane og stål
Det skulle være splitcane, det 
stod tydeligt at læse i alt hvad 
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Hökensåsen rejser sig ved Sverig-
es næststørste sø Vätterns vestbred 
ca. 45 km. nord for Jönköbing og 
ca. 3 timers bilkørsel fra Göte-
borg.
Naturen på Hökensås er meget 
speciel, af nærmest ”nordlandsk”
karakter og med et rigt plante- og 
dyreliv. Ca. 5010 ha er udlagt til 
natur-reservat, af hvilke ca. 15% 
er søer.

Som så mange andre søer i vest-
europa blev områdets søer i  tiden 
1950 –1965 ødelagt af forurening 
i form af sur nedbør. 
Søerne blev uklare, sure og kun de 
færreste fisk kunne leve.
Man valgte at behandle søerne 
med plantegiften rotanon som slog 
alt liv ihjel. 
Efterfølgende tilførte man søerne 
kalk i store mængder for at opnå 
en surhedsgrad som tillader bl.a. 
ørreder at leve et naturligt liv i sø-
erne, en proces som stadig fore-
går og som har medført at de fleste 
af søerne er rene og meget klare
Senere begyndte man at udsætte 
regnbue- og søørreder og åbnede 
søerne for sportsfiskeri.
Fiskeriet i naturreservatets søer 
administreres af Hökensås Sports-
fiske AB som har egne dambrug 
der også leverer ørreder til bl.a. 
Tivedens Nationalpark lidt nord 
for Vättern og til et strømfiske i 
elven Tidan ved byen Tidaholm ca. 
15 km. fra Hökensås.

Ørrederne opdrættes primært i 
store jorddamme med en lav fiske-
tæthed, hvilket giver fisk af høj 
kvalitet, men også temmelig dyre 
fisk, ca. 60 skr. pr kilo.
Fiskene der udsættes i søerne vejer 
1 – 5 kg. 
Der fanges hvert år fisk der er 
større, men det er fisk som har 
levet i søeerne i lang tid.
Der er således tale om Put & Take, 
men søernes størrelser, vandets og 
fiskenes kvalitet samt ikke mindst 
den flotte natur gør at man ikke 
oplever det sådan.

Der er ca. 30 søer i naturreservatet 
og der kan købes fiskekort til 18 
af søerne. Foruden de nævnte 
18 søer er der flere ”specialsøer” 
som bruges i forbindelse med bl.a. 
fluefiskekurser, ligesom man kan 
leje sin egen sø.

Søerne er opdelt i 3 kategorier : 
Røde søer hvor der kun må fiskes 
med flue. 
Orange søer hvor der må fiskes 
med spinner og med flue. 
Gule søer hvor der også må mede-
fiskes.

Prisen for et 24-timers fiskekort er 
170 skr. til de røde og orange søer 
og 130 skr. For de gule søer. 
Et fiskekort gælder til fangst af 
max. 3 ørreder, derefter er det 
ugyldigt.
Der sælges også fiskekort til Ti-
vedens Nationalpark og til strøm-
fisket ved Tidaholm.

Der er jævnligt kontrol ved søerne 
og har man ikke gyldigt fiskekort 
eller medefisker man fx i en af 
de røde/orange søer betragtes det 

som ”tyvfiskeri” og straffen er 
hård (store bøder og bortvisning 
og karantæne).
I flere af søerne er der foruden 
ørreder en naturlig bestand af ged-
de og aborre.
I 3 af søerne kan der lejes robåd og 
i et par af søerne må der fiskes fra 
flydering mandag - torsdag.

Fiskeriet er åbent hele året bortset 
fra de sidste 14 dage inden det 
årlige premierefiskedag som nor-
malt finder sted i slutningen af 
april. Om vinteren kan der isfiskes 
i et par af søerne.
På grund af sin nærhed (få ti-
mers kørsel) til storbyer som 
Göteborg og Borås er området 
velbesøgt især week-ends, ikke 
kun af sportsfiskere, men også af 
ornitologer, bærplukkere mv., men 
på grund af områdets størrelse 
mærker man det ikke - bortset fra 
premierefisket som er særdeles 
velbesøgt. Foruden svenskere 
kommer der en del nordmænd og 
danskere, lige-som der de senere år 
er begyndt at komme sportsfiskere 
fra Tjekkiet og Polen.
Hökensås Sportsfiske AB har en 
sportsfiskebutik ved området hvor 
der købes fiskekort og hvor der 
gives velkvalificeret rådgivning 
omkring fiskeriet, aktuelle fluer 
o.lign., ligesom der naturligvis 
kan købes div. fiskegrej.
Ved sportsfiskebutikken ligger en 
stor hytteby og en campingplads 
samt en restaurant.
 
Hytterne, der er beregnet til 5 
personer kan med fordel bookes 
hos Stena Line, så får man færge-
transport for 5 passagerer og 1 bil 
med i prisen. 

Ørredfiske på 
Hökensås

Priserne hos Stena Line der  va-
rierer gennem sæsonen er fra 
2910  kr. til 4995 kr. pr. uge ( 2006 
priser ). Kan også lejes for kortere 
perioder.

Vi ( min medfiskende hustru og 
jeg ) har fisket i området gennem 
efterhånden mange år, de senere år 
forår og efterår. 
Vores erfaring er, at månederne 
maj / juni og september / oktober 
er der bedste hvis vi alene ser på 
fiskeriet. 
Det betyder ikke at man får et 
dårligt fiske i fx skolernes som-
merferie, men det kræver at man 
står tidligt op om morgenen og  
at man gerne fisker længe om 
aftenen, sådan er det med alt 
fiskeri på den årstid.

Hvis der er læsere som ønsker 
yderligere oplysninger om fisket 
på Hökensås kan jeg anbefale 
hjemmesiden www.hokensas.se

God fornøjelse.
 
Mvh / Paul Hollesen
 Tlf. 86 67 54 49

http://www.hokensas.se/
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Ulovligt fiskeri - tyvfiskeri eller 
rovfiskeri har altid fundet sted, 
dog ikke i samme omfang som 
nu.
Og det er i grunden ikke så mær-
keligt, da risikoen for straf faktisk 
er lig nul, det er jo i folks og rets-
væsnets bevidsthed bare fisk, det 
handler om.

Jeg har oplevet et fiskeri, der fore-
gik i fredningstiden i Jordbromøl-
le å opstrøms Toftum bro. 
Fiskeriet foregik med lyster, fork 
eller brile i carbidlampers skær -
ingen straffet, men disse fangster 
var et bidrag til hjemmenes hus-
holdning.

Jeg har som fiskeribetjent anmeldt 
en landsretssagfører for at have 
sat garn i Jordbro å i hele åens 
bredde. 
Politimesteren ville ikke fremme 
sagen - de spillede nok bridge 
sammen - så jeg ankede til fiskeri-
ministeriet med samme negative 
resultat, hvorefter jeg returnerede 
mit politiskilt til ministeriet med 
tak for lån.

Engang tog vi en fornem direktør 
fra København i at have købt dag-
kort i falsk navn til to personer 
fra Randers, som vi havde eks-

kluderet, ydermere havde de rettet 
datoen på kortet fra den 30 til 
den 31, så de kunne fiske to dage 
på kortet. Dokumentfalsk som 
kostede direktøren den formidable 
bøde på 50 kr.
Lige nu og her skal jeg have 
udgydt min galde over den person 
fra Bjerringbrokanten, der med 
sine ulovlige garn fik ødelagt 
en hel sæsons fiskeri i Simested 
og Skals å for foreningens med-
lemmer.
Utrolige mængder af opgangs-
fisk har den person hentet i fred-
ningsbælterne og sandsynligvis 
solgt sort. 
Det er utroligt vanskeligt at 
tage den slags personer på fersk 
gerning, og hvis det så endelig 
lykkes, er straffen til at græde 
snot over. 
Den skade, den mand har forvoldt, 
kan ikke gøres op i penge og slet 
ikke med en latterlig bøde på et 
par tusinde kroner. 
Det er måske ikke engang blot 
dette års fiskeri, han har ødelagt, 
men flere år fremover, da det er 
opgangsfiskene, han har fjernet, 
og dermed det naturlige tillæg i 
åerne. 
Lad os få den formastelige synders 
navn offentliggjort med billede i 
avisen - og så i øvrigt pudse Told 
& Skat på hans omsætning af 
”sorte” fisk.

En anden mere human form for 
ulovligt fiskeri foregik engang i 
Jordbro å. 
Fiskeriet foregik på Gammelstrup-
lejrens område. 
Jeg har tidligere fortalt, hvorfor 
og hvordan jeg i sin tid købte 
engparcellerne overfor lejren  til 
foreningen, da den daværende 
landmand på ejendommen stand-
sede sine betalinger. 
Pågældende landmand var umulig 
at forhandle med trods flere for-
søg, vi kunne ikke engang få lov 
til at gå over hans enge uden at 
fiske, men måtte brodere os ud og 
ind mellem dem. 
Vi kunne altså ikke leje hans 
fiskevand, for det var forbeholdt en 
god ven - en gårdejer fra Mønsted 
ved navn Sigvald, hvorom det 
siges, at han forrentede sin ejen-
dom med de fisk han hentede i 
området. Han fiskede hverken 
med stang, brile, net eller andet 
redskab end hænderne, og dertil 
var han ekstremt god. Han vidste 
nøjagtigt, hvor fiskene stod, va-
dede ud i åen eller lagde sig på 
brinken, stak armen i vandet og 
forsøgte at ”kilde” fisken fra gattet 
frem mod gællerne. 

Fremme ved gællerne stak han 
fingrene i gællerne og hev fisken 
på  land.  
Hvis han rørte fisken mellem ha-
len og gattet, stak fisken af, men 
så fulgte han blot bølgen med 
øjnene og noterede sig, hvor den 
stillede sig. 
Han var dygtig, og han pralede af 
sine fangster. Engang fortalte han 
os: ”Forrige søndag hentede jeg 
70 pund havørreder dernede”. 
Vi jagtede ham, men det lykkedes 
os aldrig at tage ham på fersk 
gerning, dertil var han for snu. 
Når han ”fiskede”, havde han 
vagtposter anbragt strategiske ste-
der i terrænet, det var nogle skole-
drenge, som lå nogle hundrede 
meter fra ham opstrøms og ned-
strøms, og når vi dukkede op i 
nærheden af arenaen, lød der 
omgående et råb til Sigvald: ”Nu 
kommer de”, og så var Sigvald 
væk.
Jeg kunne ikke rigtigt blive gal 
på Sigvald - han drillede os, men 
hans ulovlige fiskeri tåler jo heller 
ingen sammenligning med det, 
der foregår i dag.

Den kedelige morale er: ”Kun 
tåber fisker lovligt med stang og 
snøre - og betaler for det”.
                                                  
                                                            
Børge

 
   
  

Børges HølUlovligt fiskeri
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Det var vores 6. fiskedag i det 
Caribiske paradis Los Roques. 
Morgenen havde budt på fint 
fiskeri, som blev afløst af et 
tropisk uvejr. Efter en enkelt 
landet bonefish stod himmel og 
hav i et og gaderne på hovedøen 
flød med regnvand. Skolerne holdt 
”regnlukket”, og strømmen var 
gået (hvilket der ikke var noget 
underligt i, da det skete flere gange 
i løbet af turen).

Det var netop denne dag, at et par 
af gutterne og jeg skulle besøge 
Crasqui - en af øerne, som vi 
havde tilladelse til at fiske på. Det 

var det eneste sted vi havde set 
false albacore (små tun red.) jage. 
Da vi tog hjemmefra DK var min 
drøm bl.a. at fange en af disse 
hurtige varmblods fisk, men der 
var endnu ikke nogen, som havde 
fået en false på land, og de var kun 
set på Crasqui.
Pga. regnvejr kunne vores humør 
have været bedre, da Martin, 
Søren, Daniel og jeg, efter mor-
genmaden, prajede en vandtaxi 
mod Crasqui. 
Men da vi nærmede os læsiden på 
øen steg humøret 180 grader:
Overalt langs stranden var der 
dykkende måger, og der kom plask 
nedefra fra de jagende fisk.

Da vi blev sat af på stranden, 
så vi at vandet var helt grumset 
efter regnvejret. Men inde i det 
grumsede vand, så vi hurtigt 
jagende fisk.
Jeg lagde fluen 3 meter ud. 
Fast fisk og et vildt udløb på ca. 50 
meter hvorefter fisken svømmede 
roligt rundt for at gentage udløbet 
viste, at der var tale om en 
bonefisk. En pæn fisk på et par 
og tres cm lod sig minutter senere 
kane.

Ud af øjenkrogen nåede jeg 
herefter lige at se en bone vende 
og kastede mit andet kast, efter vi 
var kommet til øen:Lo

s 
R

oq
ue

s D. 16 marts 2006 drog vi 9 fyre mod 
12 dages fiskeeldorado 

i det venezuelanske lystfiskerparadis 
Los Roques.
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En fisk tog fluen, og før jeg vidste 
af det, var jeg atter engang 30 
meter inde i baglinen.
Men denne fight mistede hurtigt 
min interesse, da Martin 400 
meter længere henne af stranden, i 
virvaret af mågerne, havde kroget 
en fisk. 
Fisken tog straks 100 meter i et 
hæsblæsende tempo, hvor efter 
den drattede af. 
Daniel stod også med fast fisk, der 
viste sig at være en stor kuinua 
jack. Søren fangede også en jack 
art, og var som os andre vildt oppe 
at køre på lystfiskeres favorit stof: 
adrenalin. 
Det eneste tidspunkt jeg bemær-
kede bonefiskene resten af den 
dag, var når jeg sprang ud igennem 
flokke af dem for at komme ud til 
mågesjovet. Den dag erfarede vi, 
hvordan flokken under mågesjovet 
er opbygget: 
Forrest er de hurtige tun, efter dem 
jacks og til sidst kommer hornene.
Jeg lagde min strategi om, og 
prøvede nu hele tiden at overhale 
flokken for at fiske til de forreste 
fisk.
Efter at have løbet ca. 20 km frem 
og tilbage på stranden, og efter at 

have set mine kammerater falde 
fra en efter en, for at fiske bones, 
lykkedes det mig lidt over middag 
at kroge min første false albacore.

Jeg havde placeret mig foran en 
tange, og da flokken kom ind, var 
jeg parat. Et velplaceret kast blev 
belønnet med, at en af førerfiskene 
tog min flue.
Efter kort tid, og meget skrigeri fra 
mit hjul, parkerede fisken sig, på 
hvad der ligner 200 meter line.
En båd langt ude fangede da min 
opmærksomhed. Den kom tæt på 
- ca. 150 meter fra land og jeg blev 
nervøs for, at den skulle klippe 
linen. Jeg gav alt hvad mine arme 
kunne trække, og et par minutter 
senere lå der en fantastisk flot fisk 
på stranden. 
Jeg fik tilkaldt Martin og efter 
et par billeder, prøvede jeg at 
genudsætte fisken. 
Dette blev gjort ved at tage fisken 
op over hovedet og kyle den ned i 
vandet, så der kom masser af vand 
over gællerne. 
Fisken fik på den måde lidt liv 
hver gang, men den mere og mere 
åbne mund viste mig at løbet var 
kørt. Heldigvis tog fiskerne på 

båden glædeligt imod den 3,5 kg 
tunge velsmagende fisk.
Senere på dagen lykkedes det mig 
at fange endnu en false albacore, 
dog lidt mindre. 

Til vinter er Daniel og jeg inviteret 
ned på møllen for at fortælle og 
vise billeder om denne og andre 
oplevelser fra det tropiske paradis.

Indtil da K&B
Jakob Madsen 
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Vilhelm Bøgevig fangede 
en havørred på 1,5 kg i 
Simested å d. 6/10

steder). Græsset har været et 
problem for mit bagkast, men 
det skyldes, at jeg begyndte frem-
kastet for sent.

Ikke meget affald og nogle su-
veræne sving på Høgild-stykket. 
Bøgelundstykket egner sig bedst 
til orm, fisket nedstrøms, med et 
lille splithagl -der kan komme hug 
når man trækker den modstrøms.

Jeg håber der kommer gang i el-
fiskeriet så der er havørred i åen 
igen.

Claus Damsgaard
Karup J.

Som førtidspensionist i Karup 
by, mangler der i den grad fritids-
beskæftigelser. Skolen passer sig 
selv, voksne er på arbejde, resten 
svæver i et tomrum, der f.eks. kan 
fyldes med alkohol. 

For et par år siden genoptog jeg 
min barndoms hobby - lystfiskeri 
med stang. Snart kom der gang 
i Tusågaard og Torp, et kursus i 
power-bait fik fangsterne i top. 
Men det sportslige i p&t mang-
lede og eneste alternativ herom-
kring er åen. 
Den er desværre besat af lods-
ejere, der ikke deler ud af fiske-
retten. 

Man kan prøve skoleåen, men den 
rummer for det meste kun bæk-
ørred og regnbue yngel. 

Her i år har jeg fanget en godt 4 
kg’s havbasse på Margrethes Eng, 
mit livs fangst som 35-årig. 
Men de næste 35 ture har kun 
givet småbækørreder og et par 
små regnbuer. Så hører man fra en  
kammerat at Karup Å har været en 
skuffelse i år.

Netfiskeriet i Skive Fjord må be-
grænses yderligere. 
En fredningsradius på f.eks. 200 
m fra udløbet. For tiden er det kun 
50 m, tror jeg nok. Havørreden 
bliver fanget når nedfaldsfiskene 
vandrer ud omkring Marts, man 
ser dem næppe igen.

Margrethes Eng har været let at 
gå til, men sidst på sommeren 
har kvierne trampet stier ned og 
desværre også åbrinken (nogle 

Åen som alternativ
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Redaktionelt stof og annoncer  
til april nummeret

aller senest d. 15/3-07

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

AF KROGEN
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Nørregade 12 . Bjerringbro Tlf. 86 68 42 00

Beskyt dine øjne mod
flyvske fluer og mod
lys med de nye 
polariserende 
Ray-Ban solbriller
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Glemt - fordi der ikke er noget 
særligt turistliv om sommeren.
Tidligere kunne man leje hytter i 
det nærliggende skisportscenter, 
men det lukker helt ned i de varme 
måneder. 
Der er således ingen hytter, man 
kan leje, kun er der en lille cam-
pingplads, som endnu kun er 
kendt af enkelte. 
Om vinteren er det en helt anden 
sag. Der vrimler det med ski-
sportsglade mennesker, der her 
kan dyrke de forskellige grene af 
skisporten, men på det tidspunkt 
skal jeg jo heller ikke være der.
 
Jeg er kommet i Stötenområdet 
gennem mange år. Kan slet ikke 
undvære at besøge dette helt spe-
cielle sted mindst en og helst to 
gange om året. På min vej hjem 
fra bl. a. Tännäs lægger jeg altid 
ruten om ad Stöten, hvor jeg tager 
ophold nogle dage med samt min 
fluestang.
 
Selve Transstrand FVO som  fiske-
området officielt hedder, er karak-

teriseret som værende utrolig vari-
eret med alle typer fiskevand.
 
Mange kilometer med strømvand 
og masser af fiskerige søer.

Mit foretrukne fiskevand her er 
så afgjort Görelven, som huser en 
meget fin bestand af både stalling 
og ørred, og det er da også her, jeg 
har fanget min største stalling til 
dato - næsten 1 kilo.

Det er en elv, som er meget vari-
eret med både fosser og stille poo-
ler, men hvor man næsten altid 
kan komme til med fluekastet. 
Her har jeg både set bæver, los, 
elg, tjur og en enkelt gang en 
ulv. Det er et sted, der har næsten 
alt, hvad hjertet kan begære af 
dyreliv.Og når den store Danica 
klækker er der ædegilde på 
overfladen. Emphemeria danica 
klækker her i store mængder i juni 
og juli måned og senere klækker 
en anden mindre art, som jeg ikke 
kender navnet på.
Fuluelven er en af Sveriges fineste 
stalling elve. Den har jeg dog ikke 
så nært et kendskab til.

Gôrelven
Det er også her, jeg med stor glæde 
glemmer elvene en dag eller tre til 
fordel for fiskeriet i søerne. Det er 

her, jeg fangede mine første - og 
også senere - største rødding og 
netop fiskeriet efter rødding er 
noget helt specielt. 

Et er, at fisken smager pragtfuldt 
- af kendere betegnet som den 
bedste spisefisk blandt ædel-
fiskene - noget helt andet er så 
at fange den. DET kan have sine 
besværligheder, men det er netop 
også det facinerende og udfor-
drende ved fiskeriet efter rødding.

Skarpabbortjärn
Røddingen er uberegnelig 
Kan hugge på alle tider af døgnet 
den ene dag, for den næste kun 
at hugge indenfor 10 minutter på 
hele døgnet. 
Selv foretrækker svenskerne at 
fange den om vinteren, hvilket 
indebærer, at de er der til os om 
sommeren, såfremt vi vil arbejde 
for det. 
Dog er røddingen ikke nem at 
fange, men har man først prøvet 
det, er man som regel ”hooked”.

Vi kan fange dem oppe i nogle 
højtbeliggende fjeldsøer bl.a, Mit-

   Røddingtur til 
Darlarne

I det nordlige Darlarne i Sve-
rige ligger et utroligt smukt 
og varieret fjeldlandskab.
Klemt inde mellem Fulu-
elven og Görelven til den 
ene side og Norges grænse 
til den anden, ligger det som 
et lille næsten glemt område, 
der kun venter på, at en 
eller anden naturelsker og 
sportsfisker skal komme for-
bi, for at aflure området dets 
hemmeligheder.

vråtjärn og Skarpabbortjärn, og 
fiskeriet kan drive en til vanvid.
Vi kan se de er der. De ringer efter 
insekter. Vi kan mærke forsigtige 
nap på en bundsnøre, men fra det 
forsigtige nip og til de er, hvor 
man kan give tilslag er der et stort 
spring. Røddingen hugger ikke 
som en bækørred, den nærmere 
”føler” sig frem inden den sluger 
maddingen, men derefter får man 
også en helt forrygende fight.

Mine to største
De to største jeg har fanget her 
vejede næsten 1 kg hver, og de 
huggede indenfor 5 minutter midt 
formiddag på bundsnøre.
Resten af dagen var der intet, 
selvom det ringede over hele 
Skarpabbortjärn.
 
Andre søer giver nye muligheder. 
Der er masser af chancer for pæne 
bækørreder i mange af de mindre 
søer. Svenskerne gør meget ud af 
at ophjælpe bestandende, således 
at der altid er fisk. 
Et enkelt søområde er tilegnet 
regnbueørred, der her bliver udsat 
i fuldstændigt krystalklart vand, 

Mine to største begge fra
Skarpabbortjärn

Gôrelven
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Scanbirk
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og selvom der er en del af dem, 
kan de være hulens besværlige 
at få i tale. Bundsnøren er den 
fangstmetode heroppe, der har 
givet de bedste resultater.

En anden god ting ved hele 
området - med undtagelse af 
røddingsøerne - er, at der mange 
steder er opsat læskjul, således 
man har mulighed for at søge 
ly i tilfælde af en byge eller en 
omgang torden.
 
Noget, jeg ikke vil undlade at 
nævne er, at skulle man en dag 
få lyst til at foretage sig noget helt 
andet, kan jeg varmt anbefale at 
tage en tur til det Norske Skov-
brugsmuseum i Elverum.

Det ligger en god times kørsel fra 
Stöten og det er virkelig en op-

levelse at tilbringe en formiddag 
eller eftermiddag på dette sted.
Som jeg nævnte indledningsvis, 
er det næsten umuligt at få over-
natningsmulighed i området om 
sommeren. Men med mit kend-
skab til stedet har jeg fået en aftale 
om, at jeg kan leje en hytte af en 
privatmand, som vi kan bruge. Det 
er en stor og rummelig, moderne 
hytte med rigelig plads.
 
Det er til dette område jeg kan 
tilbyde foreningens medlemmer 
en tur til i uge 32. Vi kan være 
max 6 personer i alt og vi vil få 
en lille uges fiskeri - samlet 5 hele 
fiskedage på jagt efter rødding, 
ørred og høststalling. 
Infomøde på Møllen som annon-
ceret i februar.
 
Vi ses.
Peter Hald



Denne artikel skriver jeg fordi jeg 
holder meget af min onkel.
Fordi han betyder meget for mig 
og fordi det var ham der forstod 
at påvirke mig som dreng til det at 
fiske, en fantastisk fritidsinteresse 
med mange oplevelser der ikke 
kun betød, at det hele skulle dreje 
sig om fisk.

Nå jeg må vel hellere begynde 
historien. Onkel Jens, som min 
onkel kaldes i daglig tale, er en 
fyr der hvis du spørger om han 
”har tid ?,” aldrig siger nej til at 
hjælpe. 
Han er også en type der forstår at 
glæde sig når andre på fisketuren, 
fanger en fin fisk. 

Han er ligesom mig hvad angår 
humor. Han har faktisk så let til 
latter, at han flere gange har været 
tæt på at komme galt af sted, fordi 
han i alvorlige situationer, har set 
noget der har vækket latteren i 
ham. 
Mine børn elsker når Onkel Jens 
kommer forbi. 
Fordi han altid ender med at sidde 
med alle 3 på skødet. Onkel Jens 
er også en stor jæger med den helt 
rigtige indstilling til jagt. 
Han har flere gange haft den 
rigtige buk på kornet men løftet 
piben fordi ”det bare ikke lige 
skulle være i dag”. 
Vi har vores fisketure, som vi 
sætter meget pris på fordi vi hyg-
ger os når vi er af sted. Nogen 
gange tager de en dag og andre 
gange er det over flere dage. 

Nå nu har vi vist fået beskrevet 
hvad Onkel Jens er for en. 

Det hele startede med at han sidste 
efterår gav mig et tilbud, som jeg 
ikke kunne sige nej til. Han 
spurgte om jeg ikke ville med til 
Norge og fiske laks. Jeg syntes det 
kunne være en rigtig god idé og 
hurtigt fik vi arrangeret at 2 andre 
skulle med på turen. 

Vi havde planlægningsmøde sidst 
i januar i år. Her blev det aftalt, at 
turen skulle gå til Bjergkreims-
elven i uge 34.
Onkel Jens fik hurtigt mailkor-
responderet med en der lejede 

hytte ud få hundrede meter fra 
elven. Perfekt. 
Men så kom chokket for alle os 
andre. 

I løbet af sommeren fik Onkel 
Jens ondt i skulderen. 
Han kunne ikke forstå at han hav-
de så store smerter. Han fik det 
undersøgt og dommen var, at han 
for anden gang i sit liv havde fået 
kræft. Vi andre der skulle med på 
turen hængte med hovedet da vi 
fik at vide, hvad der var i vejen 
med skulderen. 
Nå - Jens var efter første under-
søgelse lidt mere positiv, idet han 
måske godt kunne komme med. 
Humøret steg mange grader da vi 
hørte det. 
Hver gang jeg efterfølgende skul-
le snakke med Jens snakkede vi 
om ”at nu var der kun så mange 
uger tilbage” vi diskuterede hvil-
ket grej, vi skulle have med og at 
vi måske lige skulle købe de sidste 
par ting. 
Jens skulle nu til den endegyldige 
samtale med lægerne om hvornår 
han skulle starte sin behandling. 
Desværre igen. 
Behandlingen skulle starte i den 
uge vi skulle til Norge. 
Igen var vi lidt hængeøret over 

resultatet. Meget uretfærdigt. Jens 
kunne selvfølgelig ikke komme 
med. Men Jens og jeg lavede en 
aftale, vi tog af sted næste år, lige 
meget hvordan resultatet af dette 
års tur var. 
Nu havde Jens glædet sig hele 
sommeren, fordi der måske var 
lidt lys for enden, som han kunne 
skimte. Nå tiden kom, hvor vi 
skulle af sted. Vi ringede sammen 
den dag hvor vi skulle af sted.
Alle der sad i bilen inden vi kørte 
ombord på færgen var stadigvæk 
lidt hængeøret da Jens ringede og 
ønskede os en god tur. 
Ugen gik med fiskeriet i Norge. 
Der var rekord lav vandstand i 
elven. Vi skulle være taget til 
vandet for at bade, i stedet for at 
fiske.
 
Nå det blev 7 fiskedage for alle i 
hytten uden så meget, som at en 
laks havde kigget på vore fluer. 
Men der blev stadigvæk hygget i 
hytten om aftenen. 
Ja måske endda mere end normalt 
nu da fiskeriet var så dårligt.
Elven skulle have vandført med 
22 kubikmeter pr. sekund, men 
den kørte med 6!!.  
Da jeg kørte bilen hjem fra Hanst-
holm om natten, sad jeg og tænkte 

Når enden er god 
er alting ….
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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
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på, at der var da et lyspunkt ved 
turen. Nemlig at rent fiskemæssigt 
havde Jens ikke gået glip af noget 
og at vi kunne måske få vores før-
ste laks på samme tur næste år.
Ja - så var det at det skete alligevel. 
Ja, Jens fik laks. 
Den 6. september om morgenen 
havde han bestemt sig til at tage til 
Karup å for at fiske, men der var 
så meget grøde at han ikke kunne 
være der. 
Øv - tænkte han. 
Men så kom han i tanke om at han 
ville prøve Gudenåen. 
Han købte et dagkort og startede 
sit fiskeri med spinner og 
pludselig, lige der hvor vi havde 
snakket om der måtte være en 
standplads for laks stoppede 
spinneren. 
HAPS. En laks var på krogen.
Den gik ca. 100 m nedstøms, hvor 
den havde hugget. Jens løb efter 
og efter en god og voldsom fight 
var den klar til landing. 

Men da Jens i mellemtiden havde 
mistet sit net, måtte han ”i baljen” 
efter den og vente til han kunne 
håndlande den. 

Op kom den. Flot laks. 
Han ringede til mig på privaten. 
Malthe min søn tog telefonen og 
fik instrukser af Onkel Jens om at 
vi skulle skynde os at komme ned 
til åen for at taget et par billeder 
af ham. 
Jeg aftalte med min kone at hun 
skulle smøre en ostemad og lave 
noget kaffe og gå ned til Jens nede 
ved åen. 
Hun begav sig derned med alle 
mine 3 børn. De ville alle se 
Onkel Jens’s laks. 
Da jeg kom hjem fra arbejde stod 
Jens i min indkørsel og smilede 
fra øre til øre. Og som han sagde  
”Det er sgu da utroligt at jeg 
skulle ryste så meget”. Men det 
skulle han og gud ske lov fik han 
lov til at ryste.
Det havde han fortjent. Med den 
modgang han har gennemlevet.
Tillykke Jens - det var en rigtig 
flot Laks. 
Håber du kommer til at ryste på 
mange ture endnu.

Michael T. Højris

PH-GREJ

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk
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D. 22-23 september var det igen 
tid til vores årlige karpetur til det 
nordjyske, nærmere betegnet ved 
Dronninglund der er beliggende 
lidt nord for Aalborg. 
Vi drog af sted fra Sdr Mølle kl. 
1600 fredag eftermiddag. 
5 juniorer var tilmeldt, mens Vil-
helm Bøgevig, Jonas Bjerre og 
undertegnede stod for turen. 
Efter halvanden time på vejen var vi 
fremme ved bestemmelsesstedet. 

Til vores held var der ingen andre 
fi skere ved søen, så vi havde god 
plads at brede os på. Derudover 
bagte solen fra en skyfri himmel, 
så bedre betingelser til en karpetur 
kunne man næppe fi nde. 
Vi fordelte os i 3 ”camps” rundt 
om søen, med hhv. 2x3 personer 
og 1x2 personer. Efter en kort 
introduktion og vejledning var alle 
klar til at kaste skytsene i søen. 
 

Der blev forsøgt med mange 
forskellige boilies, b.la jordbær, 
banan, blæksprutte, kirsebær, 
fi skemel og mange andre. 
Da karperne for det meste hug-
ger om natten, var der ganske 
roligt rundt omkring i lejrene og 
tiden blev brugt med at opstille 
de medbragte telte, alt i mens 

undertegnede stod for madlav-
ningen. 
Da klokken nærmede sig 19.30, 
og duften havde lokket folk 
til, var maden færdig og blev 
hurtigt konsumeret i en utrolig 
ro. Herefter krøb folk i teltene 
for at slå mave og læse lidt i de 
medbragte fi skeblade. 

Senere på aftenen samledes vi dog 
alle til lidt hygge i den ene lejr, 
alskens gode sager blev fundet 
frem og nydt i største velbehag, alt 
i mens fl agermusene så småt kom 
på vingerne og gang på gang fl øj i 
vores liner, dette syntes dog ikke 
at have nogen synderlig effekt, da 
de blot blev slået ud af kurs et kort 
øjeblik for herefter at fortsætte 
jagten.
I hyggeligt selskab går tiden jo 
som bekendt alt for hurtigt, og 
klokken var blevet 22.30 og folk 
fortrak så småt til deres egne telte. 
I vores blev der brugt lidt ekstra 
på at nyde den klare himmel til at 
bestemme et par stjernebilleder, 
men ved 23.00 tiden lagde vi os 
også.
Når man fi sker karper, bruger man 
enten en elektronisk bidmelder, 
eller også en klokke sat på stangen, 
så man vækkes når karpen hugger.
Det var dog ikke dette der 
vækkede os først, men kl. 01.57 
ringede mobilen. Det var  Jonas 
der havde sat krogen i en fi n 
fi sk og måtte have assistance til 
fotosession og netning. Det hele 
forløb smertefrit, og fi sken kom 
hurtigt retur til sit rette element, 
og vi kunne igen krybe tilbage 
i teltene. Vægten var 6,0 kg, og 
boilien banan/blæksprutte.

Karpetur til Dronninglund
Klokken 5.05 var den gal igen, 
denne gang var dog en klokke uden 
for vores telt der blev ved at larme, 
vi fi k til sidst moslet os ud af teltet 
og Christian fi k givet modhug på 
sin stang, og dette udmøntede sig 
i en gevaldigt spændt stang, hans 
første karpe var netop kroget. 
Efter 5-10 minutters tovtrækkeri i 
mørket var fi sken klar til landing, 
og snart lå den i græsset og 
betragtedes af os alle.  
Christian var lykkelig, han havde 
fanget sin første karpe, og den 
vejede 5,2 kg!! Efter godt med 
fotos blev den genudsat. Agnen 
var en jordbær boilie.
Resten af natten forløb uden 
yderligere ”forstyrrelser”. Om 
morgenen var folk hurtigt oppe 
og der blev diskuteret karper på 
livet løs. 

Morgenmaden blev konsumeret 
ved 10 tiden, og da denne var 
spist, gav fl ere af juniorerne sig til 
at fi ske gedder. Her viste Christian 
igen vejen frem ved at fange ikke 
mindre end 4 gedder, alle sammen 
lige omkring kiloet, Tobias fulgte 
efter med en i samme størrelse, 
men da alle skulle over og se på 
gedderne blev karpestængerne for 
en stund glemt. 

KrogenKrogenKrogenKrogenKrogenKrogenKrogenKrogenKrogenKrogenKrogenJunior



23

Og så skulle det jo selvfølgelig 
ske, biiiiiip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiip, og så kan det ellers 
være at der var løb i fuldt firspring 
rundt om søen og over til Vilhelms 
stang som der var hug på, med 
pulsen oppe på 210 og ildrød i 
hovedet fik han dog givet modhug, 
og fisken var der til alt stadig. 

Efter 10 minutters fight lå den 
sikkert i nettet. Vægten viste 6,3 
kg. Denne gang var agnen en 
boilie med blandede frugter. 

I mellemtiden havde der været hug 
på Jonas’ stang igen, og fisken var 
svømmet med 80 meter line, så 
jonas måtte af med sko og bukser 
for at få fisken listet fri, og efter 

en noget lang og atypisk fight, 
var fisken på land. Igen var det 
banan/blæksprutte boilien der slog 
til. Fisken vejede 5,6 kg. Det blev 
turens sidste karpe.

Da tiden nærmede hvor vi skulle 
hjem, blev der hurtigt pakket 
sammen, og snart var vi af sted.

Det var 5 trætte, men tilfredse 
juniorer der blev afhentet af deres 
forældre lørdag eftermiddag, og 
mon ikke at ihvert fald et par nye 
karpefiskere er født? 

Tak for en god tur drenge! 

Paw Andersen, juniorudvalget.

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



“Blæsten går frisk over limfjordens vande”, som der 
indledes med i den gamle sang. Netop i sådant et vejr 
trækker ørrederne op gennem vige og sunde, fede og 
blanke efter deres vellevned i fjorden og havet, og 
er på vej til de forjættede åer i det sene forår, og de 
kommer for at føre slægten videre, i det sene efterår 
og vinter.
Sommeren igennem fanges de i åerne på forskellige 
agn, af lystfiskere, der synes at den er både skøn at 
fange, og ligeså skøn på bordet.

Sammen med limfjordsøstersen, udgør det en herlig 
nytårsmiddag sammen med en let dessert efter eget 
valg. Og vinen, det kan være enkelt, feks. en god tør 
fransk champagne til det hele. (Det er jo kun nytårs-
aften en gang om året)

En rigtig “fjord og å middag”, 
med en flot fransk accent.

Nytårsmenu
-med havørred og friske østers

2 måder at 
servere østers på

Limfjordsøsters naturel
Forret til 4 personer: 
32 friske østers
Tilbehør
Citron, ristet brød og smør, knust 
is og tang.
Læg østerserne på en ren fugtig 
klud i din hule hånd med den 
buede side nedsd og hold godt 
fast.Stik østerskniven eller en 
stump urtekniv ind i den toppede 
ende, vrik med kniven og skær 
lukkemusklen igennem. Skær 
østersen hele vejen rundt, vrid 
forsigtigt, da skallen nemt kan 
splintre.
Løft skallen af og gå efter for 
splinter, skær østersen fri af skal-
len og anbring den i den dybe skal 
med østerssaften. Herefter an-
bringes de på et lag frisk tang med 
den knuste is under og der bydes 
citronbåde og ristet brød til.
Jeg foretrækker østers på denne 
måde, men der er andre delikate 
måder at servere østers på, det 
kommer i sidste ende an på smag 
og behag.
I øvrigt er vinterhalvåret en god 
sæson for østers.

Limfjordsøsters med grønt

Forret til 4 personer:
32 friske østers
2 chalotteløg
100 g. smør
4 spsk. rasp
150 g. spinatblade
4 spsk. hakket persille
4 spsk. hakket brøndkarse
4 tskf. hakket kørvel
!/2 tskf. friskhakket estragon
1/2 dl. pernod
1 knivspids cayennepeber
lidt salt

Åbn østerserne over en skål så 
saften opsamles. Si saften gennem 
et rent klæde, så der ikke kommer 
splinter med, og lad østerserne 
blive i den dybe skal. Pil chalot-
teløgene og hak dem fint. Svits 
løgene klare i 25 g. smør, og tilsæt 
raspen. Rør det godt over svag 
varme til raspen er let brunet. Tag 
gryden af varmen.

Spinatbladen befries for de gro-
ve ribber og stilke, og skylles 
grundigt i flere hold koldt vand. 
Lad dem dryppe af i en sigte og 
hak spinaten fint. Kom løg og 
raspblandingen i en skål med den 
hakkede spinat og tilsæt pernod 
og ca. 1/2 dl østerssaft. Kom det 
resterende smør i, og stød det 
hele i en morter til en jævn masse. 

1 2 3 4

Smag til med cayennepeber og en 
anelse salt.

Sæt ovnen på 250 grader. Læg 
groft salt i bunden af en bradepand 
og fugt det med lidt vand. Sæt 
østerserne i den dybe skal i saltet 
og kom en spsk. af den grønne 
blanding oven på hver østers.
Herefter bages de i den forvarmede 
ovns næstøverste rille til smørret 
bobler i kanten og østerserne er 
gennemvarme. Server med det 
samme og byd flutes eller ristet 
brød til.

Havørred Sandwich med artiskok-
ker og krydderurter

Hovedret til 4 personer
5 spsk. olivenolie
8 ørredfileter med skind
1 håndfuld smuttede mandler
1 håndfuld friske myntheblade
1 lille franskbrød(daggammelt)
2 usprøjtede citroner
1 fed hvidløg finthakket
16 artiskokbunde fra dåse, 
afdryppet og skåret i skiver
8 skiver røget bacon
Salt og friskkværnet peber
1 lille hånduld friske timianblade
5 skefulde cremefraiche

Havørrederne skrabes meget grun-
digt for skæl og slim og fileteres, 
dog skal skindet blive på. Smør en 
brædepande med olivenolie og læg 
heri 4 af fileterne med skindsiden 
nedad med ca. 4 stykker kødsnor 
under, der stikker ud på hver side.
Mandlerne ristes i ovnen et par 
minutter (de må ikke branke): Stød 
mandlerne i en morter så de er let 
knuste. De kommes i en skål med 
fintskårne mynteblade over. Skær 
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skorpen af franskbrødet og hak 
den fint. Kom reven citronskal, 
finthakket hvidløg, skiveskårne ar-
tiskokbunde og 5 spsk. olivenolie 
ned i skålen og drys med salt og 
peber. Rør det omhyggeligt sam-
men, og fordel det på de 4 fileter. 
Læg de sidste fire fileter ovenpå 
med skindsiden opad, som en 
slags låg. Snør sandwichen sam-
men med kødsnoren og rul ba-
conskiverne rundt om hele sand-
wichen. Det kræver at man løfter 
lidt i den så vær forsigtig.

Sæt bradepanden i en 225 grader 
varm ovn i 15-20 min. til det hele 
er gyldensprødt.
Smag creme fraichen til med salt 
peber og citronsaft. Tag ørreden 
ud, skær snorene over, og server 
med grøn salat og creme fraichen. 
Læg en halv citron på hver tall-
erken, som kan presse over fisken 
efter behag.

Som efterret kan man servere et 
lille udvalg af gode oste fx. gor-
gonzola, emmmenthaler og gede-
ost, med vindruer og ostekiks.

God appetit og godt nytår

Anders Roesgaard 

Af å-ansvarlig Peter B. Sørensen

En stabil sæson
Hvor de fleste vandløb i det midt-
jyske skuffede rent fangstmæssig 
i fiskesæsonen 2006 fiskede Jord-
bro å stabilt. 

Der kom fisk på land igennem 
hele sæsonen, men det var 
hovedsageligt mindre fisk på 
mellem 40 og 50 cm., der blev 
fanget. Og dertil nogle stykker 
omkring de 60 cm. De store fisk 
blev set og mistet, men det er ikke 
kommet mig for ører, at de skulle 
være kommet på land. 
Når fangstrapporten kommer ind, 
skal der nok alligevel være en 
flok vægtige fisk imellem.
De sidste uger inden fredningen 
har jeg fået tilbagemeldinger om 
flere fisketure med mellem 3 og 
4 fisk over målet. Mange blev 
dog genudsat, da de var farvede 
og klar til gydning på en af åens 
mange gydebanker.

Tilfredsstillende elfiskeri
Elfiskeriet efter moderfisk til at 
sikre havørredbestanden i Jordbro 

å bekræftede, at der dels var pænt 
med fisk i åen, og at der samtidig 
er nogle ordentlige havørreder 
imellem! 

Største fisk i nettet var en han-
fisk på den rigtige side af de 10 
kg. 95 cm. muskler i de flotteste 
gydefarver og med en veludviklet 
kæbekrog. 
En værdig repræsentant for den 
smukke Jordbro å havørred-
stamme. 

Det var ikke den eneste store fisk, 
der kom i strømfeltet den anden 
lørdag i november. Der var pænt 
med fisk mellem 70 og 80 cm. 
Fisk som vil give en god fight 
i det smalle vandløb, de står 
derude på de gode standpladser 

NYT FRA 
     JORDBRO Å

- år efter år og venter på en heldig 
lystfisker. 

Elfiskeriet 2006 gav igen tilstræk-
keligt med fisk til at opfylde 
udsætningsplanen, og der var en 
fin fordeling mellem hanfisk og 
hunfisk.

Vi ses derude
Fiskene var der igen i år, og det 
var de fine naturoplevelser også. 
Igen vil jeg minde om at Jordbro å 
- ud over at være et havørredvand 
af høj klasse også byder på natur-
oplevelser i særklasse. Odder og 
isfugl krydrer fiskeriet og er med 
til at drage lystfiskeren til åen 
igen og igen.

Vi ses derude i 2007

PETER B. SØRENSEN
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Peder Kokholm

Siden jeg skrev nyt fra VPU sidst, har arbejdet ikke 
kørt for fulde pumper (vi skal jo også have tid til at 
fiske), men der er alligevel sket flere ting hen over 
sommeren og efteråret. Der er blevet sat fisk ud, og 
vi har fået elfisket Skals- og Jordbro Å. 

I starten af efteråret blev der sat 1⁄2-års fisk ud i 
Skals Å og Gjørup bæk. 
November måned er tid for el-fiskeri, og i år er der 
blevet elfisket i Skals- og Jordbro å. 
Resultaterne for disse elfiskerier viste også tegn 
på at der har været færre fisk i vores åer i år end 
eksempelvis sidste år, men dog ikke så galt som 
man kunne have frygtet. Mere om dette andet steds 
i dette, eller det næste nummer af Krogen.   

I starten af det nye år bliver der holdt en arbejdsdag, 
hvor der skal laves nye broer til vores vandløb. 

Disse broer lægges ud efter behov, når der er tid 
og overskud til dette. Nærmere informationer om 
denne arbejdsdag kommer senere. 

På vegne af VPU

Peder Kokholm

Få et uforpligtende og gratis tilbud
- ring 8662 5501
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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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En aften her sidst i september var 
jeg gået i gang med at rydde lidt 
op i fi sketasken. 
Efter en lang god sæson viste det 
sig, at være særdeles nødvendigt. 
Det sjove er, at uanset hvor meget 
system jeg har på liner, fl uer, hjul, 
forfang ect ved starten af sæsonen, 
bliver der altid et syndigt rod i den, 
efterhånden som sommeren går og 
det glider over i efteråret.

I bunden af tasken fandt jeg en 
godt slidt hårfl ue, fl osset og kun 
med meget få hår tilbage. Jeg 
huskede den. Den var fra Tännäs 
hvor den havde fanget et par gode 
stalling, men især den sidste fi sk 
havde tygget for godt på fl uen, 
så den blev udskiftet og havnede 
i bunden af fi sketasken, hvor 
glemslen så lagde sig over den, 
indtil nu.

Så gik tankerne også tilbage. 
Til en uge med de mange fi sk og 
det gode fællesskab, vi altid har på 
turene til det nordlige. (Billederne 
har I nok set i sidste nummer af 
Krogen). 
I år havde vi jo været otte personer 
i alt, men det havde artet sig 
således, at aldersfordelingen var 
interessant. Vi var fi re, med en 
hel del grå hår og høje tindinger. 
Vi boede i samme hytte og blev 
af et spøgefuldt hoved døbt 
”mosefundende”. 
De andre fi re var betydeligt yngre 
og det var da også dem, der nok 
tog de fl este timer ved elven og i 

søerne, dovenskaben og driverlivet 
var nok mere forbeholdt ”de grå”.

Driverstund med kaffe 
og whisky

Sjove hændelser var der også 
mange af. Det var dejligt, at have 
to helt unge fyre med, og det 
var en oplevelse at se dem fi ske 
efter gedder med fl ue. Noget jeg 
aldrig selv har prøvet. Og dog 
lykkedes det mig denne gang at 
fange en gedde på en nymfe. En 
mærkværdig fi ght, for jeg fi skede 

egentlig efter nogle helt, jeg havde 
observeret, da pludselig noget 
stort og voldsomt huggede – 3 
kg strømlinet gedde. Utroligt at 
forfanget på 0,15 mm holdt til 
det.

3 kg gedde på nymfe

En ganske særlig dag var det, 
da Jens P. - et af mosefundene 
fangede sin første store stalling. 
næsten et kilo viste vægten og 

fangeren var da også både stolt 
og glad. 
Fisken blev behørigt målt og vejet, 
som man nu skal, i og med at jeg 
havde taget anmeldelsesblanket 
med til ”Rekordfi sken” fra ABU.
Efter vi var kommet hjem igen 
blev den indsendt og jeg glemte 
egentlig alt om det, indtil jeg så 
septembernummeret af Fisk og 
Fri - hvis kontrafej tronede da 
frem på rekordsiden - Jens P. stort 
grinende fremvisende sin stalling. 

Efter Tännäs

Ovenikøbet blev han præmieret 
med ABU 7000 hjul, så det kan 
der altså også komme ud af en tur 
til Tännäs.

Rekordstalling

Til næste år skal vi af sted igen.
Det der for mig i starten blot var 
en ide om at dele nogle store 
natur- og fi skeoplevelser med 
andre i foreningen, har nok udvik-
let sig til noget mere. Det er ved 
at blive en tradition, og det har 
jeg det ganske fortrinligt med. 
Jeg har et rigtig godt kendskab til 
det svenske og til fi skeområderne 
i vort broderland, og vil gerne 
fortsætte med at lave disse ture for 
foreningen. 

Det blev sent denne oprydnings-
aften. Men det var også dette 
tilbageblik, der bragte mig til den 
ide om, at lave en anden og noget 
anderledes tur til det svenske. 
Det summede jeg så på nogle 
dage, inden jeg forelagde ideen 
for en af dem, der allerede havde 
været med i Tännäs. Resultatet 
kan i læse om andet steds i bladet.

Der kan åbenbart komme sjove 
ting og tanker ud af at rydde op i 
fi sketasken.

Knæk og bræk
PH

1,4 kg Tännäs ørred
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Allan med 2 havørreder fra Simested å fanget sådan ca. midt i oktober 
måned på opstrøms spin: 2,0 og 2,85 kg.
 
Jeg kan for i øvrigt også oplyse, at jeg først i september fik et par 
regnbuer i Fiskbæk å på hhv. 1,8 og 2,6 kg. Den største var en steelhead 
- og sikke en fight - så kan havørrederne godt gå hjem og lægge sig! 
Desværre har jeg ikke et ordentligt foto af fiskene.

De to regnbuer fik jeg hhv. ved broen ved jernbanen og ved den 
nederste bro - begge stod mere eller mindre midt i åen. Jeg har været de 
samme steder flere gange siden hen, men uden held. Man skal åbenbart 
være lidt heldig for at rende ind i dem? Det er de første jeg har fået, så 
min erfaring med dem er meget begrænset.
 

&  Fisk  
Fangere

Juniorleder Vilhelm Bøgevig 
nåede lige i sidste øjeblik at få sig 
en fin havørred i Simested å.
Turen gav også en bækørred på 
41 cm til Vilhelms fiskekammerat, 
den blev hurtigt genudsat da den 
var meget klar til gydning

Jørgen Knudsen skriver om sin 
flotte havørred fra Karup å:
Den 23/8-06 blev den helt store 
Karup Å dag. Endelig lykkedes 
det igen at fange en god fisk. Sidst 
var i 2002.
Efter flere forgæves forsøg i 
år på Viborgs Høgild stykke, 
besluttede jeg på vejen derud 
at forsøge Ikasts stykke, hvor vi 
har medfiskeret.. Ikke et dårligt 
valg. Allerførst i den gyldne time 
stod jeg i et kast og fumlede med 
at få bundet en “opstået” løkke 
på skydelinen op og bemærkede 
pludselig ud af øjenkrogen, at 
der var ved at ske noget voldsomt 
henne ved fluen. Hvirvlen var god 
nok, og jeg fik slet ikke mulighed 
for at rykke fluen væk fra fisken, 
- den havde allerede vendt, og 
det viste sig senere, at den var 
kroget perfekt. Fisken var 71 cm 
og vejede 3,8 kg. En let farvet 
hun i perfekt form og stand. Den 
gik dybt og roligt med få og ikke 
særligt voldsomme udløb. Den 
var (kun lige) ovenud af vandet 
1 gang til sidst i fighten. Den 
ville under gørdeklatterne, så jeg 
måtte styre den nedstrøms.
Senere blev det også til en under-
måler. Hvilken herlig aften.

Som I kan se på billede, forvilde-
de jeg mig op til Skals å den 29. 
juli, med følgende resultat.
Havørred 1,4 kg og 50 cm

M.v.h. Povl Erik Kokholm

&  Fisk  
Fangere
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Webmaster med en flot havørred fra Skals å. Fisken, der gav en fin fight, 
vejede knap 3 kg.

Jørgen Knudsen har i juli måned fanget en smuk havørred i Simested 
å. Jørgen skriver: Efter et kvarters fiskeri, kom der et vildt angreb på 
fluen. Fisken vendte og sad i saksen, og det var fra starten klart, at det 
ikke var en undermåler.
I den halve time, som fighten varede, viste den sig som et rigtigt mus-
kelbundt. Den var helt fri af vandet 4 gange, og det jeg oplevede gjorde, 
at jeg egentlig troede, at den var større end det viste sig, da den kom 
på land. Den var 80 cm og 5,7 kg smukt fordelt på den sølvblanke krop. 
Klokken var 21,15.

&  Fisk  
Fangere

Flot havørred fra simested å. Fisken der vejede 5.6 kg og målte 79 cm. 
blev blev fanget kl. 8 om morgenen fredag d.22/9, og den blev taget på en 
mepps. Den dygtige fanger er Kenneth Elkjær

Niels Erik Klausen har fanget en havørred på flue under en aftentur i 
Simested å i slutningen af august.

Taget i høj solskin kl. 9 i Skals å for en måned siden. Mellem 42 - 48 cm. 
Gode gril fisk.Men i øvrigt er det også kun få turer, jeg har været på.
 
Hilsen Peter Ballentin

&  Fisk  
Fangere
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30/8 2006. 
Endelig lykkedes det at få strikket 
en tur med Jørgen Østergaard 
sammen. 
Han ville gerne have været til 
Karup, men der var grødeskæ-
ringen lige begyndt. 

&  Fisk  
Fangere

En af redaktørens ialt 4 havørred fra Jordbromølle å plus en 
flok gode velnærede aborrer fra skals å 

Jørgen Knudsen beretter om et 
par af årets gode fiskedage

Det blev i stedet Simested å ved 
Borup bro.Vi var i øvrigt lige 
oppe og se på det stykke, som 
tilhører hans moster. Det så ikke 
uinteressant ud. Åen er noget 
smallere der, og må derfor være 
enten dyb eller med god strøm 
eller begge dele.

Det må forhåbentlig prøves en 
anden gang.

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

2/9 2006. Jordbro. 
Først på turen for oven (ved 
høj-spændingen) var der gangi 
bækørrederne og et par gode 
regnbuer, som alle blev sat ud. 
Dette sluttede brat efter en halv 
times fiskeri, hvor jeg også havde 
fanget en undermåler meget tæt 
på målet. 
Det var rigtig Jordbro-vejr, så 
også den blev genudsat uden 
nærmere overvejelser.
Det var det sidste, der skete den 
dag, udover at jeg forstyrrede en 
god fisk, som så flyttede sig nogle 
meter.

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

Det viste sig også at være 
tilfældet. Fisken stod ved 
odderboet og tog en grå/teal/rød 

hjortehår lige i mørkningen. Den 
var 60 cm og vejede 2,75 kg. Det 
var en noget farvet han som stred 
det bedste den kunne. Den var 
både oppe og nede 
og forsøgte også at gå ind under 
de udhængen-
de grene på modsatte side.

Senere mødte jeg en sindig fyr på 
modsatte side, helt nede ved de 
sidste sving. Vi fik en snak om 
MG og fisk. 
Det var hans opfattelse, at det var 
svært i år derude. Så må jeg jo 
have været utrolig heldig ved at 
have fået to pæne fisk.
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Det er over 4 år siden jeg startede 
som redaktør på Krogen og det er 
første gang nogen sinde, jeg har 
fået så meget stof, at jeg har været 
nødt til at gemme noget til næste 
nummer.
En glædelig udvikling som jeg hå-
ber holder, også i fremtiden.

Det er vigtigt at Krogen er med-
lemmernes blad og ikke bare re-
daktionsudvalgets og bestyrelsens 
blad.

Jeg synes der er mange glimrende 
artikler i dette nummer og person-
ligt er jeg meget glad for artiklen
“Det forjættede vand” af nu af-
døde Bjarne Vendelbo. 

Hans altopslugende interesse for 
fiskeriet allerede som ung, vækker 
minder hos os, der som han var 
angrebet af fiskebacillen.
Minderne fra dengang hvor der 
hverken var kulfiber, goretex el-
ler dagkort.dk, er med til at give 
bladet bredde og sikre at historien 
bliver bevaret i disse historieløse 
tider. 
Artiklen der er formidlet til mig 
af Jørn Kristensen, er skam også 
hyggelæsning for gamle nogstal-
gikere.

Jeg så gerne at flere af vore ældre 
medlemmer gik på jagt i arkiverne 
og fortalte fra dengang. Er der så 
også noget billedmateriale, nogle 
gamle udklip, fangstrapporter el-
ler fiskekort til at krydre med, vil 
det selvfølgelig være helt perfekt.

En anden artikel jeg holder meget 
af er “Når enden er god er al-
ting....” af Michael Højris.
Michael har her formået at skrive 
en fiskehistorie der samtidig er 
en varm personskildring med et 
meget alvorligt indhold, uden at 
blive banal.
Det at kunne skrive en artikel hvor 
indholdet når ud over det at svinge 
stangen og hive fisk op, beriger et 
blad som vores.

Miljø på dagsordenen ?
Der skrives meget i dette num-
mer om ulovlige garnfiskere, den 
magre sæson og den varme som-
mer, så det vil jeg lade være med.
Istedet vil jeg nøjes med  at glæde 
mig over det der ligner en lille 
spire til en begyndende miljøbe-
vidsthed hos den siddende reger-
ing. 
At Anders Fogh Rasmussen skar 
igennem vedr. linieføringen af 
motorvejen ved Silkeborg tyder 
på at miljøet er kommet på dags-
ordenen. Når statsministeren en 
dag vender hjem til sin hjemegn 
er der masser at tage fat på, man 
kunne jo f.eks. starte med Virk-
sunddæmningen og Fiskbæk å.
Jeg er glad for at bo i Sundstrup, 
men at opleve denne sommers 
omfattende fiskedød, rådnende 
tangbunker og mængder  af døde 
muslinger, er en deprimerende op-
levelse og er ikke bare et udtryk 
for en usædvanelig sommer.

Et anderledes sportsfiskermiljø
Jeg var en tur i France Comte i år, 
bla. for at fiske i nogle af deres 

fremragende og velholdte ørred-
vandløb. France Comte er det øst-
lige hjørne af Frankrig der ligger 
op mod sydtyskland og Schweitz. 
Her forstår man virkelig at  sælge 
varen, overalt er her overnatnings-
muligheder for lystfiskere, masser 
af restauranter med ørred på me-
nukortene og et stort aktivt sports-
fiskermuseum.
Hovedbyen i området hedder 
Ornans og her bydes man velkom-
men af en kollosal skulptur af en 
ørred der fungerer som spring-
vand. 
Floderne og åerne vrimler med 
fisk, hovedsagelig stallinger og 
ørred, man kan se dem overalt.
Når vi ikke fik noget væsenligt 
dernede, skyldes det ikke den 
varme sommer, men nogle kollo-
sale regnskyl der fik floderne til at 
svulme op.

En ting er sikkert, vore turist-
foreningsfolk kunne lære meget 

om hvordan man markedsfører 
sportsfiskeri. 
Herhjemme tager turistfolket jo 
ikke lystfiskeri rigtig alvorligt.

Det gør vi til gengæld - ikke !
Den 11. januar kl. 19 er der gene-
ralforsamling i foreningen og 
fremmødet her er et udtryk, for 
den interesse man viser for det ar-
bejde der udføres af bestyrelsen 
og de mange frivillige.
På netop denne generalforsamling 
skal vi for første gang i mange 
år vælge en ny formand, og det 
er utrolig vigtigt, at han føler, at 
der er opbakning blandt medlem-
merne. 
Jeg synes også det vil være på 
sin plads at møde op og sige 
Flemming tak for hans kollosale 
indsats som mangeårig formand 
for foreningen.

Glædelig jul og godt Nytår
Redaktionsudvalget

Redaktørens rundtur

Rundkørslen i Ornans
Floden Loue i France Comte

Bundvending ved Virksund eftersommeren 2006 (billedet er ikke manipuleret)
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