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Brak eller brok ?

Som mange sikkert har opdaget, er 
braklægningsordningerne i land-
bruget ved at blive afviklet. 
Prisen på korn og majs stiger 
verden over, og de fattige sulter. 

Braklægningsordningen er indført 
i EU for 15-20 år siden med det 
formål at begrænse kornproduk-
tionen, som på det tidspunkt var 
alt for stor i forhold til efter-
spørgslen.Derfor gav EU penge 
til landmænd, der lod være med 
at dyrke en del af deres marker - 
det var ligefrem at krav, at en del 
af landbrugsjorden skulle ligge 
brak. 

Herhjemme kom over 200.000 ha 
til at ligge brak, og disse arealer 
udviklede sig til mere eller mindre 
vellykkede naturområder til glæde 
for dyr, fugle og insekter. 
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Når vi går ved åen er det tydeligt 
at se, at der efterhånden er rigtig 
mange enge, der ikke bliver brugt 
til noget som helst. Nogle enge 
gror til i halvhøjt, stift græs - 
andre steder breder siv og pil sig 
over engene.

Men her i sommer har vi kunnet 
se virkningen af, at braklægnings-
ordningen indskrænkes eller op-
hører. 
Der er gang i de store gule gra-
vemaskiner, som uddyber eksis-
terende grøfter og graver enkelte 
nye, så det af og til kniber for os at 
følge med med nye broer.
Engarealer pløjes, og om et par år 
er de sikker taget i brug til græs-
ning eller korndyrkning. 

I pressen har forskellige interesse-
organisationer og politikere brok-
ket sig højlydt over, at den danske 
natur på den måde ”forarmes”, så 
agerhøns og harekillinger bliver 
hjemløse. 

Min holdning til sagen er, at hvis 
man har indført en ordning for at 
begrænse kornproduktionen, så 
må man også afskaffe den igen, 
når der ikke længere er brug for 
denne begrænsning. 
Hvis nogen så synes, arealerne 
fortsat skal ligge ubrugte hen, må 
man frede eller beskytte dem efter 
en anden ordning, og betale prisen 
for at få dem fredet. 
Men det har været meget behage-
ligt, at vi i 15-20 år har fået en 
masse naturbeskyttelse, betalt af 
EU. 
Det er altså ved at være slut, frem-
over er det for egen regning, og 
det er jo ikke så rart.

For os lystfiskere er det ikke den 
største katastrofe, der er sket.
Mange af brakmarkerne er ved at 
udvikle sig til ufremkommelige 
vildnis, som ikke engang er særlig 
attraktive for vildtet. 

Hvis brakmarkerne langs vore åer 
ændres til enge med græssende 
køer, vil det være et godt bytte. 

Myndighederne må så finde ud 
af, hvilke indsatser der skal gøres, 
for at den fornyede anvendelse af 
brakmarkerne ikke skal føre til 
øget næringsstof i åer, fjorde og 
hav. Og der må tages nye initiativer 
for at frede og sikre interessante 
naturområder

Krogen
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300 m² butik med stort udvalg af grej til 
lystfiskeren. Stænger, hjul, blink, woblere og 

beklædning. 
Også jagt og fritidsbeklædning til damer. 

Kom og gør en god handel
Line påspoles i butikken 

ÆRØVEJ 21, 8800 VIBORG, TLF. 8660 0036

Ny sportsfisker 
forretning i Viborg

AKTIVITETSPLAN 
EFTERÅR 2008

Havørredens hemmeligheder. 
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.00 på Møllen.
Kaare Mannicke Ebert, som er biolog hos Danmarks Sports-
fiskerforbund, holder sit fremragende foredrag om havørreder. 
Foredraget er en god blanding af biologi og fisketips, hvor du bl.a. kan få 
svar på, hvilke farver, ørrederne foretrækker og på hvordan selv træge, 
mætte havørreder kan hidses op til at hugge i sommervarmt vand.

Vores formand har overværet foredraget hos Brabrand Lystfisker-
forening. Det var rigtig godt, siger Jørgen Buch, og der kom over 100 
tilhørere, så dørene måtte lukkes og forestillingen gentages senere. Der 
er masser af interessant indhold, og Kaare er en god foredragsholder. 

Sjove fluer, 5 aftener på Møllen
Sidste sæson arrangerede vi med stor succes et begynderkursus i 
fluebinding. 
I år har Peter Ballentin påtaget sig at lave et kursus i ”sjove fluer” eller 
”anderledes fluer”, hvor der vil blive lejlighed til at binde specialiteter 
som: zonkerfluer, matukafluer, hæklede fluer,  hjortehårs fluer, 
”Hollandske” fluer og ”Dallerværket”!

Der er ikke tale om specielt vanskelige fluer, og kurset er ikke beregnet 
på specialister, der kan det hele på forhånd, så kan du binde en brugbar 
flue, så mød endelig op og lær noget nyt.

Deltagerprisen er 50 kr., som går til materialer.

Kurset kører om torsdagen kl. 19.00 på følgende dage: 30. oktober, 
6.,13., 20. og 27. november.  Der er plads til ca 20 deltagere.

Muslingetur, søndag d. 2 november
Sidste år tog vi ud efter østers i Limfjorden, det foregik i alt for meget 
vind og med alt for høj vandstand - og alligevel blev det en gedigen 
succes. 

I år skal det primært være en muslingetur, vi tager ud og fanger nogle 
gode store muslinger og ligesom sidste år tager vi bagefter på møllen 
og tilbereder et herremåltid. 
Peder Kokholm og Niels Roesgaard arrangerer. Dato, pris og nærmere 
om tilmelding meddeles på hjemmesiden når tidspunktet nærmer sig.

Gullasch & Fluer, fredag d. 21. november
Endnu en genganger fra sidste års program. Michael Højris laver sin 
berømte gullasch, som vi spiser kl. 18.30, hvorefter aftenen går med 
hyggesnak, pralerier og gode råd. 
Der er lagt op til endnu en hyggelig og festlig aften i klubhuset. Pris ca. 
30 kr. til mad. Drikkevarer kan købes for rimelige penge.

Juleafslutning torsdag d. 11. december
Som sædvanligt markerer vi afslutningen på sæsonen med en hyggelig 
aften på Møllen, hvor Horst fremtryller sin berømte, sydtyske Glüh-
wein, som serveres med masser af æbleskiver. 
Vi starter kl. 19.00 og bliver ved så længe, der er røverhistorer til det 
- og det plejer at vare længe.

Gydevandring, december
Når der er god gang i gydningen og vejret er tiltalende, tager vi på en tur 
rundt til nogle af de sikre gydepladser i vore vande, hvor medlemmerne 
kan få lejlighed til at se det fascinerende skuespil, når store havørreder 
gyder på lavt vand. 
Nærmere om turen kommer på hjemmesiden kort før gennemførelsen, 
så hold øje med siden.

Arrangementer kan bliver flyttet eller aflyst, eller 
nye kan komme til, så hold øje med hjemmesiden 

20-21. September
Juniortur til Viborg søerne efter karpe.
Allan planlægger, bestyrelsen skal inviteres med
Så er det igen tid til vores årlige karpetur til Dronningholm
Tilmelding til Mikael Klokkerholm 20 885 054 
senest d 19. September

11. Oktober
Viborg søerne i båd. Sats på gedder og sandart, 
Tilmelding senest d. 9. Oktober til Mikael klokkerholm 20 88 50 54

15. November. 
Tur til Mariagerfjord efter havørred 
Tilmelding senest d.13. november til Mikael klokkerholm 20 88 50 54

December
Juleafslutning på møllen

Aktivitetskalender 
for juniorer

NYT FRA VANDPLEJEUDVALGET
Så kom året hvor den nye udsætningsplan for tilløbene til Hjarbæk 
fjord (Jordbro- og Fiskbæk å) udkom. 
Denne plan havde vi ventet med spænding, da vi mere eller mindre 
havde håbet på at kunne stoppe udsætningerne i disse åer. Herved ville 
vi få mulighed for at lægge flere kræfter i mere vandløbsrestaurering.

Denne blev dog ikke helt som håbet, udsætningsbehovet er ikke ændret 
betydeligt i forhold til den gamle plan. 
Ændringerne består primært i om det er store eller små fisk der sættes 
ud, og så er stationerne for udsætningerne ikke de samme som i den 
gamle plan. Derfor må vi fortsætte med udsætninger i en periode 
endnu.   

Hen over foråret er der blevet sat yngel, 1-års fisk samt smolt ud i alle 
vores vandløb, og i løbet af efteråret skal der sættes ½-års fisk ud.  
 
I sidste nummer beskrev jeg vores næste projekt, der skal foregå i 
Borup Møllebæk. Dette er vi ikke kommet videre med, men det bliver 
taget op igen når temperaturerne kommer ned i et behageligt leje 
igen. 

På vegne af VPU, Peder Kokholm     
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Børges Høl

 – er den mest rammende overskrift 
til det jeg vil fortælle om. 

På blot 5 fisketure til Simested å 
i juni og juli lykkedes det mig at 
lande 2 havørreder - ikke store 
blot 50 og 54 cm., men meget 
blanke og fede. 
Det var jo en fantastisk statistik -5 
ture 2 havørreder, så jeg tog ikke 
til åen igen for ikke at ødelægge 
statistikken. 

Den egentlige årsag til manglende 
fiskeri var en lang tørkeperiode 
efterfulgt af august med alt for 
meget vand, efter sigende ofte 
så meget vand, at gangbroerne 
langs åen stod under vand, og så 
vover den gamle sig ikke derud, 
så her midt i september hviler jeg 
stadig på laurbærene- 5 ture og 2 
havørreder - himmelsk.

En lørdag eftermiddag i august 
bestemte jeg mig for at fiske i 
et område ved Jordbro å, hvor 
jeg ikke havde været i mange år, 
nemlig Theils eng fra Skivevej til 
dæmningen. 

Jeg huskede fra fordums dage, at 
fulgte man skrænten nogle hun-
drede meter ville man komme 
frem til det første gode sving.

Turen derhen gennem det høje 
græs i det ujævne terræn var ret 
sej og svedig, men for intet at 
regne mod det, jeg nu kom ud for. 

Engen var ikke blevet afgræsset i 
mange år, så græs med frø, tidsler, 
siv og brændenælder var vokset 
op som en urskov i 2 m’s højde.

Fra stedet, jeg var nået frem til, 
skulle der efter min erindring 
højest være 10 m ud til åen, men 
jeg kunne ikke se den, så jeg 
mosede gennem ”urskoven”, som 
åbenbart groede på en meget ujævn 
pløjemark, jorden kunne jeg ikke 
se, så jeg famlede og snublede mig 
frem og måtte jævnligt gribe om 
en tot siv eller brændenælder for 
ikke at falde, jeg burde nok have 
stoppet der og vendt om.
Endelig nåede jeg ud til åen blot 
for at konstatere, at fluefiskeri var 
umuligt. Bevoksningen var højere 
end mig foran, bagved, til siden og 
endda hængende ud over åen, det 
slukkede ethvert håb om fiskeri, 
men jeg tænkte som så, at der 
kunne måske dukke åbne steder op 
længere nede ad åen, så jeg rullede 
grejet sammen og kæmpede mig 
gennemblødt af sved videre. 

Men ak og ve, der dukkede ingen 
muligheder op, så til sidst opgav 
jeg enhver tanke om fiskeri, og 
havde nu kun et ønske, at komme 
levende igennem, for skulle jeg 
falde om i det morads, ville man 
ikke have en jordisk chance for at 
finde mig. 

Jeg mente at kunne huske, at åen 
ved et stort skarpt sving løb meget 
tæt på skrænten, så det var mit håb 
at kunne kæmpe mig frem til det  
sted, og så dukkede det frem af 
urskoven, jeg skulle blot passere 
en sumpstrækning for at nå over til 
skrænten, og det lykkedes, ellers 
kunne jeg jo ikke have skrevet 
denne sandfærdige beretning.

Se, det var en ”fisketur” i helvede. 

Børge
 

Himmel og Helvede



Gert Hedegaard skriver:
På min fødselsdag den 16. Maj har jeg gjort 
det til en tradition at tage min bror med på en 
fisketur. Sidste år og i år er turen gået til Hald. 
Dels fordi at naturoplevelsen er unik og dels 
fordi, at man der kan fange de berømte sø-ør-
reder.
Vi fangede tre gedder og en ørred. Mine to 
gedder var på omkring 3 kg og ørreden var 
under målet. Ud over det det tabte jeg en ørred 
der var klart over målet - fisket på en gammel 
Reflex-spinner fra ABU på 18 g.

Gert Hedegaards bror med en gedde fra Hald sø: ca 1m og 8 kg
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Michael Mikkelsen skriver : “1 stk fra d. 3 august fanget på 
spinner mellem flydende grøde, hvor der var masser af grøde i 
overfladen med flere fisk halvt ude af vandet. 
Fanget i Simested å. 55 cm. 2 kg.”

Simon Lundorff med årets første Simested-fisk. 
Fik den tidligt om morgenen d. 26/6 på spin. 
Fisken vejede 3,6kg og var 68 cm lang. 
Fik yderligere en halvmetersfisk 5 kast senere som 
blev genudsat, og rejste et par stykker mere. 
Jeg vil også lige opfordre folk der får fisk denne 
sommer, til at fryse leveren ned og tage en skæl-
prøve på fisken. Jakob Madsen er nemlig ved at 
lave et biologiprojekt om Simested å’s havørreder, 
og vil derfor blive meget glad for alle de data han 
kan få.” Niels Roesgaard med en god havørred fra Skals å på 

72,5 cm og 4,3 kg. Fanget d. 6 juni

Gunnar Hellum har fanget en blank havørred, med løse skæl, fra Karup å ved Høgild, Sankt Hans aften på en mepps. Vægt 6,45 kg Længde 79 cm.

Poul Erik Kokholm med en havørred fra Fiskbæk å på 46 cm og 1 1/4 kg. taget 
under aftenfiskeri

Peter Kokholm med en pragtørred fra Mariager Fjord

Kim Agerholm har fanget en bækørred på ca. 45- 47 

cm i karup å. Den blev straks genudsat. Billedet viser 

desværre slet ikke hvor flot en fisk det var.”

Kim Agerholm med en Karup Å fisk på 67 cm og 3,5 kg, 
-i renset tilstand vel og mærke.
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Finn Larsen som er en særdeles dygtig og flittig fisker ved Vor-
god å, har fanget denne pragtfulde laks på hele 13,1 kg. og 111 
cm. på fællesstykket (der hvor VSF har fiskeret!). Hanlaksen gav 
en rigtig god fight, inden den kunne landes med et greb i gællerne

Efter flere blanke dag havde Hans Eriksen en superdag ved 
Skals å med fuldt hus.

Kenneth Elkær og Søren Bach med et par flotte fisk fra Simested å Kennets havørred 
vejede 5 kg og blev taget på spin. Sørens fisk vejede 4,2 kg og blev Fanget på flue i 
simested å. Kenneth fik yderligere en havørred på 2 kg. som ikke nåede med på billedet. 
Fiskene blev taget om aftenen den 16. Juli

Peter Vognsen har fanget en Laks på 64 cm i 

Vorgod å den 3/8 2008

Claus Damsgaard skriver: “Et par juniorer (mine 
to nevøer) og jeg fiskede nedenfor grødefanget ved 
Løgstørvej, Skals Å, den 2/7. 
Med orm var der bid hele tiden, og Oliver (7 år) på 
billedet fik kroget en havørred på 50 cm og 1,6 Kg. 
Den trak jeg ind for ham. Men vi mistede en havør-
red, lidt større, lidt senere. 20 g miljøbly var ikke 
en særlig ulempe.”

Michael Mikkelsen “1 stk på flue fra sidst i juli 47 cm 1100 gr. 

fanget i regn og blæst.” 

Af og til kokser det for redaktøren.
Jeg aner simpelthen ikke hvem der har fanget denne utrolig flotte blanke 
havørred (i Skals å tror jeg)

I starten af Marts blev det til årets foreløbigt eneste fisk 

over målet. En grønlænder på 43 cm taget på en kystflue 

kaldet Magnus. Den havde jeg bundet på Møllen i Februar. 

Margrethes Eng har ikke været så flittigt besøgt endnu, 

synes jeg, men de kommer nok, når det bliver lidt koldere. 

At jeg så havde en nedfaldsfisk på.

Claus Damsgaard.

Torkild har sendt en søørred fra Hald Sø fanget d. 22.05.2008 ved trol-

ling med flydende todelt geddevobler. Vægt 580 g.

Redaktøren med et par Jordbro fisk på 1 og 2,5 kg



Mikael Klokkerholm med en pragtfuld havørred fra 
Fiskbæk Å. Fisken vejede 4,8 kg og er fanget på en 
fluestang kl. 4-5 på en hjemmebundet hundestejle 
imitation d. 25/6.

Man kan også fange små fisk i Karup Å. Her en lille havørred på 40 cm taget på en Mepps 3 kl. 3 om natten ved Egelund., den 12/7. Mvh. Claus Damsgaard.”
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Kenneth Elkær med en fin double fra Simested å, 5,0 kg og 
2,0 kg taget på spin den 16. Juli. Havørred fra Skals å på 1,8 kg fanget af en morgendue-

lig Peter Sørensen.

Knud Lauritsen der er med i pensionistbanden har taget en flot steel-

head i Simested å d. på 26/6-08 på 65 cm og 3,8 kg.  Flue str. 8.

Næstformand Peder Kokholm fik sin første fisk på land i 
i Fiskbæk Å den 20. juni kl. 05:15, og den blev fanget på 
turens andet kast. Fisken var 51 cm lang og vejede 1,6 kg.

Den 8/7-08 opstrøms Borup bro tilsmilede fiskelykken mig med en flot som-merfisk. Den er 73 cm og vejer 4,5 kg. Efter lidt frem og tilbage ville den nedad. Den gik dybt og afsøgte hullerne over en strækning på 3-400 meter, - og nogle af dem er dybere end jeg troede.Efter den tur var den klar til nettet
                                                                                                  Jørgen Knudsen

Niels Roesgaard med en tyk havørred på 61 cm og 2,8 
kg. Fanget i Skals å d. 7 juni

Rasmus og Frida med farmand Kim Agerholms 
fisk - 3 kg og 65 cm

Poul Jeppesen med en flot 2,5 kg¨s fisk fra Jordbro Å.



Peter B. Sørensen med en fuldfed 
jordbroørred fra d. 24/8

“I går aftes ringede jeg til Niels Erik Klausen, for at 
høre, om han ville med til Simested Å.
Han havde netop fået ferie, og var ved at pakke bilen 
til en Italiens-tur. Så han havde desværre ikke tid. Jeg 
huskede, at han sidste år på feriens første dag havde 
fanget en fin ørred, så jeg susede op til åen i håb om, 
at der stod en fisk og ventede på Niels.
Nedstrøms kvægbroen opstod der pludselig nogle 
bølger på den stille å, og da jeg kastede Jyde Simons 
lille sorte #6 ned til bølgerne, var der en halvmeters-
fisk, der tog den. Det var jo fantastisk, og ikke en 
hverdagsoplevelse for mig. Efter et minut sagde den 
desværre farvel og tak.
“A prøver ski igen” tænkte jeg og 2 kast senere var 
der fast fisk igen. Denne gang blev den siddende, og 
jeg kunne lande en fin blank fisk på lidt under en halv 
meter. 
Det var allerede min bedste tur til Simested å nogen-
sinde, så jeg fortsatte fiskeriet nedstrøms i håb om at 
det kunne blive endnu bedre.
Nede ved et sving, hvor jeg kunne høre nogle heste 
pruste inde på marken bag ved, så jeg, at vandet gyn-
gede umærkeligt. 
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Redaktøren havde en herlig tur til Jordbro å hvor han i for-
bindelse med et voldsomt tordenvejr fangede 4 havørreder 
på mellem 42 og 65 cm. Den største med en vægt på 3 kg.

Mikael Klokkerholm med endnu en højglanspoleret havørred, fra Fiskbæk Å selvfølgelig.

Jørgen Buch skriver: “Der bliver sagt og skrevet meget om, hvor 
god Fiskbæk å var i gamle dage og hvor ødelagt den er idag. 
Men hvis man fisker opstrøms Nybro og omkring den gamle 
kirkegård, kan man se, at kommunen gør meget for at få åen 
snævret ind til en fornuftig bredde. 
Mange steder er åen nu mindre end halvt så bred, som da den 
blev udgravet i 50’erne.
Men indsnævringen består af flydegræs og hængesæk, så det 
er ikke helt let at fiske på strækningen - men fisk er der under 
flydegræsset. Nogle gange må man nøjes med at lade fluen eller 
spinneren arbejde en meter eller to ad gangen. En tidlig søndag 
morgen i juli fik jeg to fine fisk på 1,3 og 1,4 kg øverst oppe 
på Fiskbæk å, og de er ikke de eneste, jeg har fået i Fiskbæk i 
denne sæson.” 

Jeg fik kastet den lille flue hen i svinget, men først 
3.kast lå helt ovre ved modsatte bred, hvor det så 
mest lovende ud. 
Næppe var fluen landet, før den forsvandt i et plask 
og et vandsprøjt. Vrede rusk røbede, at fisken havde 
kroget sig selv, og den forsvandt nedstrøms med stor 
kraft. 
De næste 10-15 minuter var dejlige og spændings-
fyldte. 
Fisken sprang flere gange fri af vandet, og jeg måtte 
følge med den nedstrøms. Tilsidst var den dog så træt, 
at jeg i 2 forsøg fik den op i nettet. 
Det var en fin hunfisk på 70 cm. og 4,3 kg. og min 
første større fisk fra foreningens vande. En dejlig af-
ten, hvor havørredfiskeriet var meget nemt og ukom-
pliceret.

PS. Her til morgen nåede jeg heldigvis at give Niels 
en udførlig beretning om hans feriefisk, før han satte 
kursen mod Italien.” 

Med venlig hilsen 

Jeppe Jørgensen 

Jeppe Jørgensen 
med en 
inspirerende 
historie 

Anders Roesgaard med en smækker 2 kg´s fisk fra jordbro å taget 

på flue

Fisk på 1,5 kg. 54 cm. fanget 

på flue i Simested Å efter en 

god figth. I maven af fisken 

fandt jeg en mus på ca. 8 cm 

som den havde ædt.

Michael Mikkelsen
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    Mine lyse 
øjeblikke

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

De hedder ”Mine Lyse Øjeblikke”.

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

været en afgørende del af mit liv. Jørgen Knudsen

        Hermed sidste afsnit af

I 8 år fiskede jeg ikke ret meget 
(1976 – 1984) på grund af udlands-
ophold..

Fiskeriet blev generelt dårligere 
og dårligere på grund af misrøgt 
af naturen. Turene blev også af den 
grund færre og færre, og det blev 
sjældent til mere end een havørred 
på land pr. sæson.

Jeg var gået over til udelukkende 
at fiske med flue og arbejdede på 
at forbedre kvaliteten og udvikle 
nye varianter og ganske få nye 
mønstre.

Sidst i 1980’erne begyndte en sand 
revolution af fluefiskeriet og i øv-
rigt også havørredfiskeriet at tage 
fart. 

Materialemæssigt startede det med 
kulfiberens udvikling til et over-
legent stangbygningsmateriale og 
fortsatte med ændrede krav til hjul 
og liner. I de mellemliggende år 
var der eksperimenteret med stål-
rør, massivt glas og glasfiberrør, 
uden at  nogen af disse materialer 
til stænger havde vist sig specielt 
velegnede.

Min første kulfiberstang købte jeg 
i 1989 til afløsning af min 2 hånds 
splitcane, som havde tjent mig 
godt i 17 år. Når jeg gik i ret stærk 
blæst, begyndte jeg at tænke på, at 
det egentlig var synd at bruge dette 
klenodie under forhold, hvor yde-
evnen blev presset til det yderste. 
Det ville være ærgerligt, hvis stan-
gen knækkede.

De første år efter kom splitcane-
stangen dog stadig ud for at blive 
luftet en gang eller to, når vejret 
”tillod” det. Det må dog erkendes, 
at det nye udover at være teknisk 
langt overlegen, ja så vejede det 
knap det halve. Hvor de første fi-
sketure efter vinteren tidligere hav-
de været noget lig en kraftig styr-
ketræning af arme, skuldre og ryg, 
var det ikke længere nødvendigt at 
koncentrere kræfterne om den del 
af fiskeriet. 

Fiskemæssigt kom der igen ørreder 
i åen.

1989 –
Jeg var som vanligt lidt sent ude, 
men i 1989 købte jeg som sagt en 
14 fods Kunnan kulfiberstang. Ved 
samme lejlighed blev mit efter-
hånden 40-årige Bjerringbro hjul 
pensioneret, - det blev erstattet af 
et japansk Ryobi. Begge dele var 
af en rimelig mellemkvalitet, fordi 
jeg hylder princippet, at man ikke 
skal investere i  bedste kvalitet, før 
man lært at bruge teknikken. 

En splitcanestangs aktion var for-
delt over hele stangen, og udnyt-
telsen af dette gav en langsom 
kasteaktion. Med kulfiber som 
materiale kunne man ændre dette 
forhold ved at gøre materialet sti-
vere og mere elastisk. Aktionen 
kunne skydes op i stangen, og den 
svarede meget hurtigere tilbage på 
påvirkning.

Det er nogenlunde klart, at når man 
i 35 år har gået med grej, hvor der 
var en helt nødvendig dyd at ”vente 
på stangen”, så kræver det noget af 
en omstilling at anvende en stang, 
som svarer hurtigt igen. Til gen-
gæld viste det sig, at man kunne 
udnytte hurtigheden til adskillige 
finesser, som den langsomme stang 
ikke var i stand til at præstere.

Det er ikke meningen her at kom-
me ind på en dybere teoretisk ud-
redning. Inspiration kan om ønsket 
hentes i den righoldige litteratur, 
f. eks.  Göran Anderssons Bättre 
Flugfiske. Der skal for formålet 
her blot vises nogle få skitser af 
forhold, som for mig har været af 
afgørende betydning.

Til at begynde med havde jeg de 
største problemer, blot der var no-
gen vind imod. Jo mere vind, jo 
mere bevægede jeg stangen, hvad 
plejede at virke, men her viste det 
sig at være modsat. Ved de mo-
derne stænger har man elasticitet 
og styrke til at kaste med korte 
bevægelser. Figuren her er lånt fra 
Göran Anderssons bog, og den vi-
ser, at jo længere man gør svinget 
med stangen, jo mere ”åben” eller 
stor bliver linebuen.

Kilde: Göran Andersson: Bättre 
Flugfiske.

Dette gælder både sving tilbage og 
frem. Jo større linebue, jo større 
”tallerkenkant” skal der rulle igen-
nem luften, og jo større luftmod-
stand er der. Specielt i vind er dette 
vigtigt at erindre. Gør linebuen 
mindst mulig (= korte bevægelser), 
så skærer linen bedst igennem vin-
den, og det gælder som sagt både 
fremad og bagud. Desuden holdes 
linen højt, hvad oftest er en nød-
vendighed i engen i dag.

Desuden:  Når man kaster, skal 
man bruge højre hånd så lidt som 
muligt i fremadkastet. 
Hvordan, -  ved at trække i bund-
knappen med venstre hånd. Her-
ved får man maksimal kraft ud af 
stangen med minimal anstrengelse. 
Prøv det en gang.

Efter nogen tid fandt jeg ud af sam-
menhængen, og det viste sig, at 
også ved fiskeri i vind er kulfiber 
et suverænt materiale. Min første 
Kunnan stang købt i 1989 blev dog 
ikke gammel, hør engang:

9/6-91. Aftentur til Mejeristykket. 
5,5 kg, 74 cm. Fisken kom aller-
først på pensioniststykket kl. 22,30. 
Flue sort/grå, - i øvrigt den samme 
som tog fiskene den 2/6 og 7/6.

Stangen knækkede ved landingen 
ved konstant blødt pres, - den må 
have haft en fabrikationsfejl. 
Det var selvfølgelig dramatisk. Det 
skete, da ”vi” var kommet godt 300 
m nedad åen, og fisken var ved at 
være ”mør”. Da stangen knæk-
kede, var jeg ved at presse fisken 
ind til egen bred, og den ”sank” ned 

i dybet sammen med den afknæk-
kede stangspids.

Frustreret smed jeg stangen og sat-
te mig ned, mens nogle ukvems-
ord, som ikke just var beregnet for 
nonner, hvislede ud af min mund. 
Efter nogle øjeblikke kom jeg i 
tanke om, at fisken ikke nødven-
digvis var sluppet af krogen. 

Forsigtigt tog jeg fat i linen, - det 
var jo ikke længe siden, at 5,5 
kg dynamit havde  trukket rundt 
med mig. Joe, den var der endnu. 
Jeg ”hævede” forsigtigt fisken op 
i overfladen, hvor den heldigvis 
endnu var så udmattet, at den roligt 
lagde sig på siden.

Endnu en gang var jeg heldig, - 
åens bred var på stedet så lav, at 
græsset gik over i overfladen. Jeg 
sansede ikke at få tag i mit ellers 
helt uundværlige net, 
- og forsøgte med linen i hånden at 
”kane” fisken på land. 

Det lykkedes at få halvdelen af fi-
sken på land før forfanget spræng-
tes. Det var nok til, at jeg kunne 
skræve hen over fisken og kaste 
den mellem benene og langt op i 
engen. 
Det var, som det kan ses en helt 
utrolig flot sommerfisk.

Nåh, det hele endte jo lykkeligt, og 
jeg var blevet glad for min Kun-
nan. Derfor anskaffede jeg mig 
straks en tilsvarende.

Jeg fiskede således frem til 1995, 
hvor min Kunnan igen knækkede, 

og igen var det et blødt sejt træk, 
der gjorde det. Denne gang dog i 
en gren på modsatte side.

Jeg ville ikke prøve igen, - selv om 
det var en teknisk god stang, havde 
jeg mistet tilliden til, at den var blot 
nogenlunde solid. 
Jeg købte nu en Hardys Favourite 
12,5 fod klasse 9. Det var en ke-
delig, lidt gammeldags stang, som 
havde lidt af splitcanens langsom-
hed…. - Vi blev aldrig rigtig gode 
venner efter den mere moderne 
Kunnan.

I 1996/97 begyndte det svenske 
firma LOOP at markedsføre en 
moderne stangserie med hurtig 
topaktion samt en nyskabelse i 
hjul, - højspolehjulet. Kunnan 
havde også fordelen ved topak-
tionen, men holdbarheden var ikke 
tilstrækkelig. 

Fordelen ved højspolehjulet var, at 
hjulets centrum ikke var en tynd 
aksel, men at akslen blev erstattet 
af ruller på en trebenet sokkel, som 
giver en langt større radius, således 
at en rotation gav betydelig mere 
line af eller på. Ved udløb med fisk 
på gav det en meget blødere start 
af hjulet, og ved indspoling større 
effektivitet. Man skulle ikke rotere 
hjulet så mange gange pr. meter 
line.

I dag er dette nok indlysende, men 
disse to forhold var revolutione-
rende. Da man desuden ”split-
tede” fluelinen op i en ”runner”, et 
”skydehoved”, - kastevægten, og 
et ”forfang” bestående af et stykke 
flueline + monofil nylon, kunne 
man ”komponere” sin flueline til 
dagens fiskeri på det fiskested, man 
stod ved, og i øvrigt benytte Göran 
Anderssons nyopfundne ”under-
håndskast”, hvis man ville det.

Konceptet, som det hedder på mo-
derne dansk, fangede mig, og jeg 
blev LOOP mand. Min lidt trælse 
Hardy stang blev pensioneret, og 
en Loop Adventure, 14 fod, klasse 
9 blev det foretrukne våben. 

Det varede lidt inden jeg anskaf-
fede det første Loop hjul, men det 
første var et Loop Traditional 3W 
som det viste (diameter godt 10 
cm.). 

Det er et helt simpelt hjul, uden 
bremse, knarre eller andet.
Af mine 5 hjul i dag er 3 af denne 
model. Dette er af en eller anden 
årsag stadig min foretrukne kon-
struktion. 
Den er simpel og effektiv for mig. 
Hjulet er smukt i design og var ba-
nebrydende, da det kom frem.

Det varede, som man kunne for-
vente ikke længe, før princippet 
blev anvendt af alle producenter. 
De laver i dag lige så gode og bil-
ligere hjul efter samme recept, og 
stort set vedligeholdelsesfri, - med 
bremser, knarrer og frit tilbageløb, 
og hvad ved jeg. 

Jeg elsker lyden af Loop Traditio-
nals ”hvislen”, når en passende stor 
fisk har taget fluen og laver sine ot-
tetaller for at slå sig af, men hjulet 
sørger for at fisken ”falder bagud” 
i vandet og afviser det første forsøg 
på at slippe af fluen. 
Jeg vedligeholder gerne dets åbne 
ruller for den fornøjelse.

I 1997 begyndte jeg at fiske noget 
mere i Simested og Jordbro Å.  
Fiskeriet i Karup Å gik tilbage ef-
ter en række år med et formidabelt 
fiskeri på Sønder Resen Konsor-
tiets vand. Desuden begyndte man 
der at optage mange nye medlem-
mer, som ikke rigtig havde nogen 
fiskekultur…… 

VSFs anstrengelser med fiskepleje 
fik endelig ydre forhold, som gjor-
de, at der kom kraftige resultater 
ud af anstrengelserne. Mine få ture 
blev til flere og flere.

I Jordbro brugte jeg stadig mine 
gamle splitcane stænger og Hardy 
hjulet tilbage fra en svunden fortid, 
men det begyndte igen at fange 
fisk. Hør en gang:

11/8-99. Aftentur til Jordbro. Her 
fik jeg den første havørred i man-
ge, mange år. Den vejede godt 1 
kg. Sidste år var elektrofiskeriet 
lovende, og jeg har været der nogle 
gange.

Først på sommeren tabte jeg en 
bækørred på vel 2 kg., og jeg har 

set havørred bevæge sig, når jeg 
har fisket til dem. 
Det ser ud til, at Viborgs arbejde 
med åen bærer frugt, - og der er 
ikke et øje derude. 
Ingen nedtrådte stier og græsset er 
mandshøjt fra Skive landevej og op 
til spejderlejren. En god beslutning 
at prøve den ind imellem. I øvrigt 
havde jeg to hug ud over den, jeg 
fik!

Resultatet blev, at jeg til fiskeri i 
Jordbro købte en 9 fod 6’ enhånds-
stang klasse 5-6 og et  dryfly hjul, 
meget lette sager. Det vejede uden 
line 275 gram!

I 2001 blev afløseren for Adventure 
stangen købt, en 12 fod 4’ tohånds-
stang klasse 8 sammen med et hjul, 
som passede dertil. Indvielsen af  
dette grej blev en speciel oplevelse, 
- hør engang:

”Jeg havde fået en ny stang – Loop 
12`4’ plus hjul 2W, og havde dette 
klar til min premiere den 2/5. 
Jeg havde valgt Simested som pre-
miereplads. Vistnok et godt valg 
skulle det vise sig. Hen under den 
gyldne time, fik jeg et godt hug. Fi-
sken vendte tilbage til det hul, som 
den var kommet fra og rumsterede 
lidt rundt. Da jeg tog lidt hårdere 
ved, kom den i et spring op af van-
det. Nåh, en 2 kgs. fisk – ca. 60 cm. 
og sølvblank, - noget af en overra-
skelse så tidligt på året.

Efter noget frem og tilbage kom 
den i nettet og på land. Efter at 
have studeret den lidt måtte jeg 
konstatere, at det var 80% havør-
red og 20% regnbue. 

Formen, - hoved, krop og halens 
facon var havørred. Den havde et 
rødligt skær på gællelågene, og 
sidelinierne var svagt rødlige i 
bunden i stedet for sorte. Ryg- og 
halefinne havde regnbueørredens 
grumset/grå farve og dens runde 
meget mørke nister (de øvrige fin-
ner ikke).

Hvorom alting er, en god fisk i top-
kondition. 57 cm., lige knap 2 kg., 
fanget på en grå/sort. Ikke en dårlig 
sæsonstart og indvielse af stang og 
hjul”.

Jeg har efterfølgende, den 30/10 
2005 fanget en lignende fisk, hvor 
jeg tog skælprøver og sendte dem 
ind til ferskvandsbiologerne i Sil-
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keborg for at få konstateret, hvil-
ken fisk der var tale om.
Deres konklusion var, at der var 
tale om havørred.

Det viste sig, at jeg ”godt kunne 
bruge” en stang mellem enhånds-
stangen klasse 5-6 og tohåndsstan-
gen klasse 8. 
Det blev en 11 fod 6’ klasse 6-7, 
som kunne bruges både som en-
hånds- og tohåndsstang. Den blev 
købt sidst i maj 2002.

Jeg havde ikke en gang fået den 
betalt, eller fået indviet den, før 
den blev stjålet. 
Vi havde indbrud i huset. 
Min kones smykker, tja det kunne 
man forstå, men at man kunne 
finde på at slæbe af med samtlige 
mine nyere fiskstænger, alle 6 flue-
hjul med liner, fluekassen med alle 
ca. 800 fluer, flueæsker, rygsæk, 
fangstnet og sågar mit yderst spar-
sommelige spinnegrej, var og er 
mig stadig helt uforståeligt. Det 
virkede nærmest som bestillings-
arbejde!!

Det eneste, der blev tilbage, var 
mine 3 gamle splitcane stænger,
Bjeringbrohjulet, nogle endnu æl-
dre stumper, samt de skydehove-
der og forfang, som ikke sad på 
hjulene, hvilket jo i øvrigt fortalte, 
at den eller de, som havde fjernet 
tingene, ikke vidste meget om de-
res brug.
Det værste var, at jeg stod og skulle 
på fisketur til Norge i løbet af et par 
uger. Ikke en stang, ikke et hjul og 
ikke en flue. Vort forsikringssel-
skab var yderst behjælpeligt og 
reagerede meget hurtigt.

Det var en besynderlig fornemmel-
se, - noget som var bygget op efter 
overvejelser igennem temmelig 
lang tid var forsvundet som dug for 
solen en total skyfri morgenstund i 
midten af juni måned.

Fluerne var lidt af et problem, for 
det tog sin tid at få en ny samling 
bundet. Men jeg havde i nogle år 
forsynet min søn og hans tvilling-
drenge, - nu måtte jeg låne tilbage 
i en periode. 

Resultatet blev faktisk en sanering 
og justering af mit grej, alt sammen 
Loop:

1 hånds 9 fod 6’, klasse 5-6 til
Jord bro i let vejr. 

1½ hånds 11 fod 6’, klasse 7 til 
Jordbro i blæst og Simested og Ka-
rup i let vejr.
2 hånds 12 fod 4’, klasse 8 til Si-
mested og Karup i blæst samt let 
laksefiskeri , 2 hånds 15 fod, klasse 
10-11 til laksefiskeri

Passende hjul samt supplering med 
de liner, som også var blevet stjå-
let.

Det var i en periode en mærkelig 
følelse hele tiden at skulle tage hul 
på nyt grej. Det havde jo ingen hi-
storie. 
Der sad ikke skæl eller blodrester 
dybt i et slidt håndtag. Hjul og li-
ner m.v., - alt var nyt. Der var in-
gen særlige overvejelser omkring 
købet, fordi det var så oplagt, hvad 
der skulle købes. 

Glæden ved at udvælge det helt 
rigtige til at ”dække” hullet var to-
talt væk.
Historien er for alle delene efter-
hånden heldigvis vendt tilbage…..

Alle stængerne er formidable, men 
min favorit er den forholdsvis lette 
11 fod 6’, klasse 7. 
Den kan uden besvær bruges både 
som enhånds- og tohåndsstang.
Den er meget let, men kan sagtens 
håndtere store fisk. Og den præci-
sion, som den giver mig, er uover-
truffen.

Til sammenligning har jeg købt en 
Scierra enhånds 9 fod 6’, klasse 
7, en glimrende stang, men den 
mangler for mig det sidste. 
Mulighederne er i dag så mange, 
og markedet oversvømmes hele 
tiden af  nyt, så det er umuligt at 
følge med for én, der som mig sæt-
ter pris på gensynets glæde, hver 
gang jeg pakker ud ved åen. 

Fluer
Som tidligere nævnt, begik jeg 
”Side 9 Fluen” i Krogen, marts 
2004. 
Begyndelsen af det følgende er del-
vist et uddrag heraf. Det hele star-
tede i 1955 med et par lektioners 
specialundervisning med Børge 
Jensen som ordførende underviser.

Jeg bandt af og til fluer efter de 
indkøbte mønstre. De første, som 
jeg selv bandt, syntes jeg ikke var 
særlig gode, men jeg brugte dem 

alligevel ind imellem. Derved blev 
de, der efterfølgende blev bundet, 
bedre og bedre, og oftere og oftere 
tog bæk- og regnbueørreder dem. 
Læreprocessen var sat i gang.

Fra omkring 1965 og frem blev en 
stor del af mit fiskeri til fluefiskeri, 
og det sidste køb af havørredfluer 
var gjort. Mine fluer har udviklet 
sig “til variationer over et tema”, 
hvor dagens vand, vind og vejr 
afgør valg af angrebsvåben. Dette 
betyder, at jeg binder adskillige af 
samme grundmønster og tilstræber 
små nuancer i farver og dressing. 

Denne måde at gøre det på er for 
mig lidt vigtig, netop fordi ud-
vælgelsen ude ved åen får mig til 
at tro på det, der sidder i enden af 
forfanget.

Et overordnet kik i min fluekasse 
med havørredfluer gav et billede, 
hvor det overvejende indtryk var 
nuancerne grå til sort, bundet på 
simple fluer, i vid udstrækning kun  
bestående af 3 komponenter (krop, 
vinge og hackle), alle af gammel-
dags materialer. Ikke meget spræl.

Her er så nedenfor et kik i en del 
af den retablerede fluekasse med 
havørredfluer inklusive ”hullerne” 
efter en sæsons fiskeri:

Først med genskabelse af min flue-
samling, efter at den var blevet 
stjålet i 2002, begyndte jeg at an-
vende hårvinger.

Jeg havde jo egentlig skabt liv nok 
i åen med mine antikverede fjer, så 
hvorfor lave om på det. 

Nu var tiden til at binde ”lige man-
ge af hver”, og så lade det være op 
til en prøve at finde ud af, om det 
ene var bedre end det andet.

Jeg må indrømme, at jeg i dag mest 
bruger hårvingeversionerne ved 
åen. Efter min opfattelse fisker de 
to typer lige godt, men det er let-
tere at binde en ordentlig hårvinge 
ind end en fjervinge, og så holder 
de helt afgjort bedre, - ikke en 
ringe kvalitet ved en flue. Jeg må 
jo med alderen måske også være 
blevet lidt doven. 

Hvad er min fiskefilosofi angående 
fluerne?

Ret beset er der nok lige så meget 
tale om religion. 
“Vi” mener at vide en masse, og 
dog ved “vi” kun noget om de 10-
15%, som foregår oven over van-
det. Heraf foregår en hel del endda 
inde i hovedet på “os”, - resten er 
fiskens domæne, og personligt har 
jeg aldrig fulgt en flue fra neden i 
vandet eller interviewet en fisk om 
dens mening.

Nogle få “erfaringer” tror jeg dog, 
at mit liv med fluestangen har ef-
terladt som en vej til større glæde = 
større effektivitet i fiskeriet. Dette 
foruden alle de andre og mange 
gange større herligheder ved at 
færdes i guds vilde natur. Et nap 
undervejs er dog ikke at foragte:

Fluens form er vigtigere end far-
ver.

Relativt bløde materialer giver let-
tere liv. Gør fluen “levende” med 

stangen, - hele tiden. En ”død” flue 
fisker enten ringe eller slet ikke.

Hellere dresse en flue let end tungt. 
Dette er den letteste grundregel at 
forsynde sig imod. Man tror, at en 
detaljerig kreation automatisk er 
bedre end en simpel. Erkendelsen 
af, at dette ikke er tilfældet, er en af 
årsagerne til mine mange varianter. 
Prøv selv at binde et ydmygt udsty-
ret eksemplar til sidst i en serie, og 
prøv den en dag, hvor alt andet er 
mislykkedes. Det skulle ikke undre 
mig…..

Affisk en plads få gange, men gør 
det effektivt. Går fluen rigtigt, 
kommer fisken, hvis DEN vil. El-
lers trykker den sig mere og mere. 
Betragt også dette som et hip til de 
medfiskere, som kører fast i et høl, 
hvor de ved, at der står fisk…..

Men frem for alt, - du skal tro på 
det du har i enden af linen, fisk 
skjulestederne.

Jeg mener at have konstateret, at 
der kan være noget ”magisk” ved 
en flue. Nogle fanger og andre 
ikke. Den der fanger, kan til sidst 
være stort set ”afgnavet”, men den 
bliver alligevel ved at fange, også 
store fisk. Det pudsige ved alt dette 
er, at det med en flue i hånden, på 
forhånd er umuligt at sige, hvilken 
kategori den tilhører.

Stedet er ikke til at komme ind på 
de forskellige mønstre, men her er 
nogle eksempler:

Den der har fanget bedst for mig, 
har jeg ubeskedent kaldt ”Fluen 
der duer”. 
Min varierer fra grå/grå til sort/
sort. Betegnelserne står for farve 
på kroppen/farve på vinge + hack-
le. Den varieres i et utal af nuan-
cer og dressing, - her et sort/grå 
eksemplar i en ret mørk udgave, 
dresset middel.        

Fluen der duer. Krop: uld, 
her sort, varieres fra lysegrå til 
sort   
Hackle: mørk teal, varieres fra 
lys teal til sort    hanenakke

Vinge:   varieres fra lys teal, over 
bronze mallard til   sort hanenakke
                 
(Egernhale i passende farver kan 
anvendes i   stedet).

Her er et eksemplar med fjervinge 
og et med blød, rød egernhale. Jeg 
synes stadig at fjerfluen ser bedre 
ud på land. Men i vand er de lige 
gode. Bemærk i øvrigt, at jeg al-
drig har fået skiftet mit første flue-
stik fra 1955 ud, - jeg har simpelt 
hen vænnet mig til det.

Her et resultat af fluens formåen:

12/8-94. Sdr. Resen om morgenen. 
85 cm, godt 7 kg., kl. 05,30. 

En voldsom bølge startede, men 
jeg troede egentlig, at fisken havde 
fortrudt at gå til angreb på fluen, - 
hvirvlen udeblev i det uendelige.

Da jeg forsigtigt mærkede til det, 
var den der, og tilslaget faldt øje-
blikkeligt. Den blev nede, vendte, 
tog tilløb nedad og sprang ca. 1 
meter ovenud af vandet. Under 
fighten sprang den i øvrigt 5 gange 
mere i løbet af de ca. 20 minutter, 
den varede. Fin-fin sommerfisk. 
Den tog fjervingeversionen; det 
var de eneste jeg havde dengang 
…..
Nedenfor er 10 fluer, som for mig 
har været det bærende i mit fiskeri. 
Fluerne i første række fra oven er 
med sort uld som krop, i anden 
række med påfugleherl som krop. 

Min grundregel er, kraftige farver i 
de køligere eller lidt barske perio-
der og lyse og lette farver i som-
mervejr. Den helt orangefarvede 
har jeg ofte haft held med sent 
efterår og tidligt forår efter grøn-
lændere.

Jeg har en mani med, at fluer, der 
har gjort et godt job, bliver for-
fremmet. 
At de har gjort et godt job betyder, 
at de har fanget en fisk på 5 kg+. 
Da jeg runder af, betyder dette i 
praksis egentlig fra 4,5 kg og op-
efter. Forfremmelsen er, at fluen 
bliver sat i båndet på den fiskehat, 
som er i brug på tidspunktet. 

Min nuværende fiskehat ser såle-
des ud:

Som man ser går fluerne igen, men 
her er nogle af dem lidt pjuskede 
på grund af den hårhændede be-
handling.

Jeg har været ude for at fange en 
fisk på 5,5 kg, hvor det var tredje 
gang at fluen lokkede til hug. Der 
var næsten kun kroppen tilbage på 
krogen…

Liner.
Linesystemer er tidligere omtalt i 
forbindelse med fiskeriet. 
Det er der fremgået, at  jeg for 
længst er gået fra de traditionelle 
flueliner, hvor skydedelen, kaste-
vægten og taperingen er én sam-
menhængende line.

Alle mine fluehjul har fast en spun-
den bagline og en flydende ”run-
ner” eller skydeline. 
I enden er der lavet en stor løkke af 
linens flettede kerne, således at det 
er let at påsætte skydehovedet, som 
er kastevægten, når det er oprullet, 
som vist på nedenstående billede. 
Runnerens ATMN vægt er afpasset 
efter hjulets kapacitet

Jeg har til mine forskellige stæn-
ger lavet et sæt ”skydehoveder” 
med løkker i begge ender lavet af 
fluelinens flettede kerne, således at 
samlingen sker ved løkkerne. 

Jeg har typisk et flyde, et intermedi-
ate og et synke skydehoved til hver 
stang. Disse er vejet ud, således at 
de passer til stangen i let vejr. Til 
at forøge kastevægten i blæsevejr 
har jeg lavet et sæt ”forlængere” på 
ca. 1.5 meter også med øjer i begge 
ender, således at det er simpelt at 
få en tungere kastevægt, når det er 
en fordel.
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Forfang består af et stykke let flue-
line med en løkke i den ende, som 
skal samles med skydehovedet. I 
den anden ende er monofil halvde-
len sat op i kernen, trukket ud af si-
den og fæstnet med en såkaldt nail 
knot. I mine forfang er fluelinede-
len enten intermediate eller syn-
kende, og jeg har dem i adskillige 
forskellige længder, passende til de 
forskellige stanglængder. 

Hvorfor nu al den bøvl med  opde-
ling, løkker, og hvad ved jeg. Det 
er for at få et afstemt redskab at fi-
ske med, afstemt også så det passer 
til stang og dagens vand og vejr.

Blæser det, kan man få brug for at 
forøge kastevægten og har dermed 
brug for forlængeren.  Er vand-
standen høj, skal man måske bruge 
intermediate skydehoved og et 
forholdsvis kort forfang med syn-
kestykke for at nå ned, hvor man 
gerne vil. 

Med andre ord, - én gang lavet, har 
man alle mulighederne lige fra en 
flydeline med et kort intermediate 
forfang (vådfluen skal dog ned i 
vandet) til en synkeline med syn-
keforfang og med kort monofil-
stykke, en konstruktion som skra-
ber bunden.

Jeg har lavet samtlige mine havør-
redliner selv. Løkkerne kan være 
lidt problematiske til at begynde 
med, men også her gør øvelse me-
ster.

Her er et synke skydehoved, hvor 
løkken i enderne tydeligt kan ses.

Gjort rigtigt, kan man ikke trække 
øjet fra hinanden ved et direkte 
træk i bunden af øjet; et sådant 
bevirker simpelt hen, at yderlaget 
låser inderlaget af kernen.. 

Det er ikke nødvendigt at fæstne.

Nu lidt om teknikken ved at lave 
de forskellige linedele.

Coatingen på runner og flueline 
fjernes bedst ved at lægge enden i 
blød i cellulose fortynder. 
Derefter flosses 1½ cm af enden af 
kernen op med en nål. Erfaringen 
har vist mig, at man ikke skal nøjes 
med mindre. Det gør det efterføl-
gende vanskeligt. 
Fugt den flossede del og klip det 
yderste til i en spids. 
Man tråder en forholdsvis tynd 
nål med så meget af denne spids, 
som man kan, hvilket normalt er 
tilstrækkeligt til at få hele kernen 
igennem. 

Nålen stikkes nu ind i kernens midte 
lidt før der, hvor coatingen begyn-
der igen. Nålen tages ud af siden 
igen ca. en centimeter oppe. Denne 
del af arbejdet er det vanskeligste. 
Vær omhyggelig med ikke at få fat 
i den indvendige kernevæg, når nå-
len stikkes op gennem kernen. Når 
nålen trækkes igennem kernen, 
skal kun den yderste tredjedel af 
det opflossede stykke være trukket 
igennem nåleøjet.

Størrelsen på øjet tilpasses, enden 
kortes af, og der trækkes kontra. 
Træk først lidt forsigtigt kontra 
med f.eks. en blyant i den side 
af løkken, hvor kernen er yderst. 
Derefter et fuldt træk i bunden af 
løkken.

Normalt afslutter jeg med en klat 
knudelim, der hvor den indvendige 
kerne kommer ud igennem den 
ydre og er klippet i niveau. Man 
kan godt som vist på billedet lave 
øjet helt udenfor coatingen.

Det forhold, at en line er sat sam-
men af stykker, hvor coatingen 
mangler på små samlinger, har så 
ringe betydning for kasteegenska-
berne, at det er betydningsløst. 
Nogle af mine fiskekammerater 
har også eksperimenteret med på 
denne måde ”at splejse” flere for-
skellige ATMN vægtekategorier 
sammen for at se, om man derved 
kunne forbedre kasteegenskaberne. 
Det viste sig formålsløst.

Forfangets monofildel binder jeg 
sammen af 3 forskellige tykkelser. 
Dette både for at tapere linestyk-
ket, så det bliver lettere at få til at 
”rette sig ud” til sidst i kastet, men 
også for at miste så lidt som mulig, 

når uheldet er ude, og fluen sætter 
sig i grene eller andet ved modsatte 
bred. Undskyld mig, at jeg ser bort 
fra den mulighed, at en fightende 
fisk kunne sprænge forfanget.

Et typisk forfang kunne bestå af :

1,5 m tynd flueline
1,3 m 0,45 monofil
1,1 m 0,40      -
1,0 m 0,35      -
alt i alt ca. 1½ stanglængde.

Linesystemet, som beskrevet, gi-
ver fuld fleksibilitet ved at kombi-
nere skydehoved og forfang efter 
behov. 
Men man kan også f. eks. vælge 
en klasse 8 line til at lave et sky-
dehoved til en klasse 6 stang, når 
blot man vejer den ideelle vægt til 
klasse 6 af, klipper og laver øjer.

Normalt er mine skydehoveder 2 
ATMN numre tungere end stan-
gen, men vægten passer. 
Dette betyder at den kastevægt, 
som er udenfor topøjet på stangen 
er relativt kort. Det giver mig stør-
re præcision samt et mere afslappet 
og let fiskeri. Desuden er princip-
pet uundværligt ved ”blæsevejrs-
skydehoveder”.

Selv at lave skydehoveder og for-
fang, kan godt være noget af en 
besparelse, udover at det ligesom 
binding af egne fluer, er sjovt selv 
at lave grejet. Køb en taperet flu-
eline på ca. 25 meter, og der er ma-
teriale nok til 3 skydehoveder samt 
et par forfang.

Afsluttende 
bemærkninger
Jeg er heldigvis kommet så langt, 
at fluefiskeri er et spørgsmål om 
afkobling, og det er vel dybest set 
det, som det hele drejer sig om.

Jeg går og er et med stang og line. 
Jeg ser på fiskevandet og finder in-
tuitivt skjul i form af strømrender, 
kanter, brinker, grødeklatter, huller 
og sten. 
Fluen placeres i forhold til det, som 
jeg ser, uden at jeg er koncentreret 
om det, - det er total afslapning, så-
ledes at falde ind i naturen.

Værktøjet gør sit arbejde, når der 
er trimmet og velsmurt, således at 
den del ikke er en kamp mod ele-
menterne.

Når det er lidt bøvlet til at starte 
med, er det som hovedregel fordi, 
at linevægten ikke passer til da-
gens vind og vejr, - enten at linen 
”plasker” (er for tung), når den lan-
der, eller at den er for let og derfor 
vanskelig at lægge udstrakt ud. Det 
findes der som beskrevet råd for.

Kan hænde stadigvæk, at man prø-
ver at lade højre hånd gøre for me-
get af arbejdet.

Når det bliver lidt bøvlet, er ti-
den som hovedregel kommet til 
at rense runneren med et velegnet 
plejemiddel, ligesom man fra tid til 
anden bør rense skydehovederne. 
Det er fantastisk som det så kom-
mer til at ”glide” igen…

Rørfluer, store som små er jeg 
endnu ikke kommet til, -  måske 
en dag….

Der er ikke nævnt noget om tør-
fluefiskeri, - det har aldrig fanget 
mig, og hvorfor ved jeg egentlig 
ikke. 
Jeg har dog hørt, at der i dag er 
nogle få, som har stor glæde af at 
forsøge at fange havørred på den 
måde, - jeg tror dem gerne, det er 
altid sjovt når det lykkes at lure den 
fisk …..

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 2840 4831
2840 6836

www.xn--grejklderen-e9a.dk
 mail: salg@xn--grejklderen-e9a.dk

centraltrykkeriet skive a/s
Katkjærvej 10 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173
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TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Åndbare skridtstøvler 
fra RAPALA KUN ...............

5 Vibrax spinnere KUN ......

2 Mepps spinnere KUN ........

En halv væg fyldt med ud-
valgte Rapala Woblere KUN 

Kvalitets fluesæt
Vælg mellem mange forskellige stænger  KUN ......

Rapala solbriller 
Polariserende KUN ..............

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

449,-
100,- 
50,-

50,-

599, -

199, -

EFTERÅRSTILBUD
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Fryserproblemet

-Vi skal have en snak om den 
fryser sagde Majken. Min bedre 
halvdel havde ret, kunne jeg se. 
Der var ikke meget plads til overs. 
Den akutte pladsmangel placerede 
sig dog i mine øjne entydigt i 
kategorien: luksusproblemer
Fryseren var nemlig fyldt med 
havørred
-Måske skulle du i virkeligheden 
have din egen fryser til fisk 
fortsatte hun, men ved tanken 
om den uforudsete udgift kastede 
lystfiskeren sig straks ud i en 
argumentation om, at hvis bare 
familien spiste fisk et par gange 
om ugen i et stykke tid, så ville 
der igen være plads til frosne 
rundstykker om et par uger.

Morgenstund har sølv i mund

Det hele begyndte med en 
morgentur til Skals å. Klokken 
5.00 om morgenen sad jeg og 
gned søvn ud af øjnene, mens 
kaffemaskinen snurrede og 
udsendte sine velkendte bøvselyde 
og en vederkvægende duft af 
nybrygget Java. 
Der skulle fiskes, men der skulle 
kaffe med til åen. 
Den første kop blev hældt ned på 

vejen til Skals sammen med en 
solid klemme, der skulle danne 
fundament for 2-3 timers fiskeri.

Efter 4 ture til åen var der endnu 
ikke komme en skals-fisk på land, 
men havørreden er lunefuld og en 
af lystfiskeriet vigtigste dyder er 
som bekendt tålmodighed. 

Det at være tålmodig er netop et af 
mine udviklingsområder, for jeg 
kan nemlig bedst lide, når der sker 
noget, og jeg kan især godt lide, 
når der kommer havørred på land.
Jeg parkerede bilen ved åen og gik 
de 100 meter ned til åen, hvor jeg 
begyndte at fiske opstrøms. 

Fik hurtigt længde og præcision 
på kastene, og rytmen kom hurtigt 
og spinneren snurrede perfekt og 
arbejdede tæt over bunden. 
De små vibrationer fra spinner-
bladet forplantede sig i stangen 
og videre op i kroppen på lyst-
fiskeren. 
Roen forplantede sig i kroppen 
og fiskeriet fortsatte koncentreret 
mens morgensolen gradvist be-
gyndte at brænde gennem disen.
Tankerne kom og gik - fokus 
var på åens sving, strømhvivler 
og oplagte standpladser og 
pludselig knaldede en havørred på 
spinneren.

Lystfiskeren blev hevet ud af den 
meditative tilstand og hjernen slog 
i løbet af et splitsekund over på 
fightmode. 
Havørreden blev holdt fri af 
grøden og kom efter en kort og 
hektisk fight på land. 
Årets første skalsfisk forløsning. 

At de næste to timer bød på endnu 
to havørreder var bare helt perfekt. 
3 næsten identiske fisk på mellem 
1,7 og 1,8 kg spejlblanke og med 
mærker efter havlus. 

Som et ekstra krydderi på 
fisketuren kiggede odderen lige 
forbi og gav en prøve på, at den 
også kunne fiske. 
Det var kort sagt en perfekt mor-
gen med gode oplevelser.

Den glemte priest

Et par dage efter startede jeg igen 
dagen med morgenfiskeri ved 
Skals å. 
Jeg havde glemt min priest, men 
vidste hvor den skulle ligge, så 
den skulle hentes. Jeg fiskede 
mig altså frem til min priest. 
Efter tre intense timer kunne 
jeg helt overvældet og fortumlet 
trave hjem over engene med 
hele 5 havørreder som resultat af 
anstrengelserne. 
Fine fisk mellem 45 og 55 cm. 
Desuden havde der været flere 
andre tilbud og fisk der blev mistet 
på netrammen. 

Jeg fandt i øvrigt min priest ca. 
200 meter efter havørred nr. 5. 
Den havde været stærkt savnet.
Allerede  der begyndte problemer-
ne med fryseren, men det skulle 
snart blive meget værre. 

Da vi om aftenen skulle have 
gæster til aftensmad, er det klart at 
der stod havørred på menuen. 
Alle i familien sætter stor pris 
på havørreder, så jeg tager som 
udgangspunkt mine fisk med 
hjem. 
Eneste problem i den forbindelse 
var så fryserens kapacitet. 

Flex på klingen
Fantastiske fisketure med fisk, fight og fyldt fryser.

Fisk efter arbejdstid

Ferien fik ende. 
Endnu en tur til åen havde givet 
yderligere 2 fine havørreder på 
land. 
Efter en lang dag på arbejde valgte 
jeg at stresse af med en fisketur på 
vejen hjem. Fiskene var i den grad 
i hugget, for den dag gav Skals 
å én fisk i kvarteret, og efter en 
times fiskeri var der kommet 4 
havørreder på land. 

Næsten rystet over min fiskelykke 
og fuld af indtryk kørte jeg hjem 
- en god fiskeoplevelse rigere og 
igen med en stribe flotte fisk.
Jeg havde oplevet et helt ufatteligt 
fiskeri over 4 fisketure. Masser af 
havørred mellem 45 og 55 cm. 
Men ingen fisk der rigtigt kunne 
spænde stangen helt op. 

Én med lidt pund på.

Næste gang jeg skulle til åen, 
havde jeg Steffen i røret, mens jeg 
kørte mod Skals
-Der mangler en fisk med lidt 
pund i sagde Steffen, og for at 
gøre et utroligt fiskeeventyr bedre 
krogede jeg en tung fisk ca. 1 time 
efter vi havde snakket.

Jeg stod midt i en sivskov og 
skulle lige prøve et kast. 

Fiskestangen blev lirket ud mellem 
sivene og meppsen blev svirpet 
opstrøms, hvor den hurtigt blev 
bremset af et tungt rusk. 
Jeg kunne hverken komme frem 
eller tilbage, og da jeg prøvede 
at komme ud til åen, kunne jeg 
konstatere at vandet væltede ind i 
mine skridtstøvler. 
Jeg måtte foretage et ynkeligt 
tilbagetog op på det tørre igen med 
stangen højt hævet og en havørred 
plaskende rundt udenfor sivene. 
Jeg fightede derefter havørreden 
med højt hævet stang i strakt arm. 
Jeg kunne intet se for siv, men der 
var stadig tyngde i stangen. 
Jeg kunne dog ikke afgøre, om det 
var fisk eller grøde.
Jeg lagde pres på, men ingen 
reaktion umiddelbart! 
Da fisken gik over på modsatte 
bred mens Shimanohjulet gav et 
ordentligt hvin, var jeg dog sikker 
på, at det ikke var grøde jeg stod 
med. 
Med fisken ovre ved modsatte bred 
øjnede jeg mulighed for at finde et 
sted, hvor jeg kunne komme til 
åen og måske få landet fisken. 
Jeg tog stangen i bundduppen og 
fik på den måde linen fri af sivene 
og fik mig kæmpet ud af sivskoven 
i to forsøg. 
Fisken var der stadig, og da jeg 
endelig fik den at se, kunne jeg 

konstatere, at den var rigtig fin. 
Den tog endnu nogle udløb og 
tumlede faretruende rundt i 
overfladen en enkelt gang , før jeg 
med et jævnt pres kunne trække 
dem hen over nettet, hvor den så 
balancerede nogle sekunder på 
netrammen, inden den gled ned i 
netposen. 
En rigtig tyksak på 4,1 kg. og kun 
66 cm. lang. Waauuuu! Fantastisk 
fight, fantastisk fisk og helt 
fantastisk fiskevand!! 

Og VSF har så meget fantastisk 
fiskevand. 
Problemet er bare at overkomme 
det hele. I denne omgang forfulgte 
jeg fiskelykken i Skals å, men der er 
jo som bekendt 3 andrehøjpotente 
havørredåer omkring Hjarbæk 
fjord, som jeg kunne have valgt 
for ikke at glemme Vorgod å, 
der med tiden er blevet et ganske 
seriøst laksevand. 
Nej, det er slet ikke så ringe at 
være lystfisker i Viborg Sports-
fiskerforening.
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Jordbro Mølle å har haft lidt svært ved at komme i gang i år, der 
er blevet set og fanget relativt få fisk hen over sæsonens tidlige 
måneder. 
Det lader dog til, at der så småt begynder at blive fanget og set fisk 
igen. Bl.a. har vores redaktør haft en rigtig god tur med 4 fisk mens 
tordenvejret var værst.  

Ved ”kend din å” arrangementet for Jordbro Mølle Å var der ca. 8 
interesserede lystfiskere der mødte op. 
Mikael og undertegnede, havde en god tur rundt ved åens parkerings-
muligheder og mulige fiskestræk. Der blev udvekslet fisketips og 
røverhistorier - alt i alt en god tur. 

Under denne rundvisning fandt vi ud af at parkeringspladsen ved 
Frederiks Høl var blevet spærret af. 
Dette område er blevet hegnet ind, og der er kommet får på til at 
afgræsse. Så for fremtiden skal man køre ned forbi Birkesø, og parkere 
nede ved afhegningen. Herfra er der en låge ind i indhegningen, og 
så kan man gå det sidste stykke til åen på 500 meter.     
 
Skulle der være nogen, der ikke var til arrangementet, som skulle 
have fået lyst til en rundtur, skal I være velkomne til at ringe til mig 
og så finder vi ud af noget.     

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

Knæk og bræk i sensommeren og efteråret. 

Med venlig hilsen 

Peder Kokholm 

NYT FRA 
JORDBRO MØLLE Å

”Skal søer og fjorde leve op til 
Vandrammedirektivets målsætnin-
ger er der ikke plads til at fos-
fortabet fra landbruget øges.
Tværtimod er der behov for en 
reduktion i det diffuse fosfortab.”

Så klar var beskeden (DMU rapport 
566) fra Connie Hedegaards 
faglige rådgivere da hun lavede 
sin nye husdyrlov 2007. Det råd 
blev ikke fulgt, tværtimod. 

Måske mente hun at der var gjort 
nok med fosfor, som jo er kendt 
for at ødelægge søer og fjorde.
Byerne og industrien har virkelig 
skåret kraftigt ned på udledningen, 
en af vore bedre miljøhistorier.  
Det har gjort nogle søer lidt renere, 
målt som klart vand. 
Men denne gode udvikling er 
siden årtusindskiftet gået i stå, og 
vi er stadig langt fra målene for 
rene søer. 
Landbrugets marker er nu den  helt 
dominerende leverandør,  hjulpet 
af spildevand fra det åbne land, 
herunder landbrugsejendomme.

At der skyller fosfor ud fra 
landbrugets marker kommer må-
ske bag på nogen. 
For det er vel god latin at fosfor 
bindes fast til jordpartiklerne? Jo, 
det var god latin. Og er det endnu 
nogle steder, så længe det varer.

Nye affaldsdepoter.

I dag er der i gennemsnit 1.400 kg 
fosfor i hver hektar landbrugsjord, 
noget der er ophobet det sidste 
århundrede, især de sidste 25 
år. Fosforen er overskud fra bl.a. 
svinegylle, som afgrøderne er 
for mætte til at optage. Altså 
affald, som landbruget læsser af 
på marken. Det kunne vi måske 
affinde os med hvis fosforen 
ligger godt bundet, så den ikke 
truer vandmiljøet. 

Men der er grænser for hvor 
meget fosfor der kan bindes til en 
jordpartikel. 
Man er nogle steder tæt på 
grænsen, især i lavbundsjord 

og sandjord, andre steder er den 
overskredet. Og atter andre steder 
kan den blive overskredet fordi 
man fortsætter med ophobe fosfor-
affald. Så kan fosfor strømme ud i 
vandmiljøet. 
Disse kendsgerninger har dog 
ikke distraheret regeringen da den 
lavede VMP-III: 
”Den mest ambitiøse vandmiljø-
plan nogensinde,” 
ifgl. H.C.Schmidt. 

Et af de ambitiøse mål var at 
ophobningen af fosfor skulle 
halveres. 
Den må altså fortsat stige, men 
i et langsommere tempo, så den 
potentielle vandforurening skub-
bes lidt ud i fremtiden. 
End ikke nulbalance ville være 
ambitiøst nok. Endnu mindre har 
det distraheret Connie Hedegaard: 
Hendes nye lov åbnede op for 
mere fosfor. 
Fx havde amterne lagt særlige 
fosfor-restriktioner, herunder både 
nul - og minusbalance, på ca. 46 % 
af markerne hvor der var en særlig 
risiko. 
Det reducerede hun til ca. 6 %. 

Fosfors veje og vildveje.

Fosfor finder mange veje til 
vandmiljøet, og nogle af dem kan 
være svære at opdage. 

For et kvart århundrede siden 
undrede jeg mig over at fosfor-
koncentrationen i Skjernåen steg 
når der om vinteren var rigtig 
meget vand i åen. 

Det tydede på andre fosforkilder 
end spildevand. Og da vi en 
tøvejrsdag så nærmere efter fandt 
vi en lille bæk, der i løbet af et 
døgn sendte så meget fosfor ud i 
Skjernåen, at det svarede til hvad 
der efter vore normale vurderinger 
skulle komme i løbet af 30 år. 
Det kom med gylle og jordpartikler. 
Det fik en lokal kommuneingeniør 
til at spørge, om det så gav mening 
at rense spildevandet for fosfor.

Jorden er utæt.

Siden har vi lært meget om fosfor. 
Meget kommer ud bundet til 
partikler. 
Det kommer som en tyv om 
natten, i pulse: ”90 % af fosforen 
kommer fra 10 % af markerne i 
1 % af tiden”, siger man. 
Det strømmer ned gennem spræk-
ker i lerjorden og finder ind i 
drænene. 
Fra et enkelt dræn i en østjysk bæk 
blev der ved et tøbrud målt over 1 
ton jord med påhæftet gyllefosfor. 
Det rives løs fra vandløbsbredden,  
og det løber ud over bækkens kant. 
De brede bræmmer i Schmidts 
ambitiøse VMP III endte jo som 
mindre end varm luft: 

De få naturlige bræmmer pløjes 
op. De lovpligtige 2 meter bræm-
mer er utætte, og de gælder ikke 
ved de måske 30-40.000 km åbne 
grøfter i markerne. 

Her er fri adgang, og så sejler 
fosforen af sted til søer og fjorde.

Nyt forsigtighedsprincip ?

Se alt dette er man godt klar over, 
både i forvaltning og landbrug.
Men man ved ikke præcis hvor 
og hvornår fosforen vil strømme 
ud over bækkens kant og gennem 
drænet på svineavler Olsens 
markblok 5. 
Så før man kan forudsige det bliver 
der, stort set, ikke skruet ned for 
fosforen i miljøgodkendelserne.
Det er den nye version af forsig-
tighedsprincippet. 
Skulle man så en gang finde en 
model  landbruget  kan acceptere,  
er miljøgodkendelserne for længst 
på plads. 

Så er det jo spændende hvem 
der skal betale regningen når 
kommunalbestyrelsen skal ændre 
i miljøgodkendelsen for at leve op 
til vandrammedirektivets krav. 
Det er måske upassende at gentage 
den gamle kommuneingeniørs 
spørgsmål, nu hvor vi er i gang 
med kloakeringen af de små 
samfund og hvor vi skal i gang 
med den meget dyre, supplerende 
VMP III- rensning ? 

Der er rigtig gode grunde til at 
kommunerne ikke forhaster sig 
med at  godkende  udvidelser  af 
husdyrbrugene.

Bent Lauge 
Madsen

FOSFORNy viden om

Denne artikel blev første gang bragt i Ingeniøren d. 8. august 2008

NYT FRA SKALS Å,  
SIMESTED Å OG IKKE MINDST 

HJARBÆK FJORD
Fiskeriet i de 2 store Hjarbæk Fjord åer har igen i denne sæson været 
aldeles fremragende. 

Efter en noget sen start kom der masser af fisk på land, se bare siderne 
med glade fangere, men jeg undrer mig over fraværet af de rigtig store. 

Når vi ser bort fra nogle relativt få fisk i 5 kg´s klassen har størrelsen ikke 
været imponerende, til gengæld har der været masser af mindre fisk. 
Så mange, at jeg har mødt flere der specielt i Skals Å, har måttet tage 
tidligere hjem end beregnet, fordi de havde opbrugt deres dagskvote.
I Simested Å har der været lidt mere størrelse på fiskene, men stadigt er 
det et relativt få sværvægtere der er kommet på land.
Når man kigger på Ålestrup foreningens hjemmeside ser det straks lidt 
bedre ud, her er der da taget flere fisk på op til næsten 7 kg, men der er til 
gengæld ikke så mange fisk på deres hjemmeside, men det kan selvføl-
gelig skyldes beskedenhed. 
Overvågningen af Hjarbæk Fjord har ikke givet grund til større bekym-
ring i år, faktisk synes der at have været færre garn ude end der plejer 
og det skyldes efter sigende at store mængder søsalat har generet garn-
sætningen. Desværre lurer der i horisonten væsentlig større farer mod 
havørredtrækket i Hjarbæk Fjord og Louns Bredning.

Energinet.dk planlægger en betragtelig udvidelse af gaslageret i Ll. Tho-
rup, hvilket betyder udskylning af de såkaldte kaverner i den underlig-
gende salthorst. Mere præcist vil man udskylle de 7 man allerede har, 
plus yderligere 9 helt nye. Vandet pumpes ind fra Hjarbæk Fjord, som 
man gjorde for en række år tilbage, for at sende det retur ganske tæt ved 
Virksund Dæmningen.

Jeg citerer her fra Energinet.dk¨s egen hjemmeside
”Erfaringerne har vist, at udskylningen kan lade sig gøre uden at skade 
plante- og dyrelivet og med en ubetydelig forøgelse af saltholdigheden 
i fjorden.
Hvis Energinet.dk skal udskylle nye kaverner eller genudskylle eksiste-
rende, planlægger vi at benytte samme fremgangsmåde, som da de ek-
sisterende kaverner blev etableret. Det vil sige, at kavernerne vil blive 
skyllet ud af salthorsten med vand fra Hjarbæk fjord. Vandet pumpes fra 
fjorden ned i salthorsten, hvor saltet i undergrunden opløses. Herefter 
bliver det saltholdige vand pumpet tilbage til Lovns Bredning. Forinden 
bliver det koncentrerede saltvand blandet med fjordvand”.

Er du interesseret kan du læse mere på:
http://www.energinet.dk/da/menu/Anlaegsprojekter/
Udvidelse+af+gaslager/udvidelse.htm

Et er teori, et andet Praksis. Jeg har flere gange talt med de ældre fiskere 
i Sundstrup der stadig husker da man sidst udskyllede salthorstene i Ll. 
Thorup. De beretter med julelys i øjnene hvordan havørrederne i den 
inderste del af fjorden cirklede rundt i månedsvis og lod sig fange i net-
tene.
Under alle omstændigheder bør enhver tvivl komme fjorden til gode, 
den fjord der er så uendelig hårdt prøvet og til stadighed er udat for re-
gelmæssige gylleudslip og som stadig er afspærret hvis vandet udenfor 
stiger mere end 40 cm.
Nu er det heller ikke noget der sådan lige er overstået, det vil tage sådan 
cirka 25 år at udskylle de planlagte kaverner der vil sende små 25 mil-
lioner tons rent salt ud i fjorden fra pumpestationen ved Virksund.

Redaktørens rundtur



Vi stod op midt om natten og 
sejlede ud fra Hanstholm lidt før 
kl. 06.00. Stemningen var lidt 
trykket – skipper fortalte os, at 
vandet var helt ”mælkehvidt” 
fordi det havde stormet et par 
dage før, og om fredagen havde 
de haft den ringeste tur, skipper 
nogensinde havde været med til. 
12 mand havde fanget 4-5 fisk, og 
de var ikke ret store. Desuden var 
der næsten ingen strøm, hvilket 
var noget skidt, og der var vind fra 
nord på vej, hvilket var helt galt. 

De første stop undervejs viste, 
at skipper havde helt ret. Der var 
mange fisk på ekkoloddet, men 
bide ville de ikke. Vi fik i løbet af 
formiddagen 6-7 fisk i alt – næsten 
alle fejlkrogede. 

Vi kom længere og længere ud, og 
efterhånden som vi nærmede os 
Norge, blev vandet mere klart. Ved 
middagstid begyndte vi at fange 
fisk. Det blev bedre og bedre, og 
da vi skulle slutte kl. 14.30 var 
der mange fisk om bord - og hug 
uden ophør - så vi forhandlede 
forgæves med skipper om at købe 
en time mere. 
Skipper var nådesløs, og kl. 14.30 
var det op med grejerne, og i 
gang med den 50 km lange tur til 
Hanstholm. 
På det tidspunkt havde de fleste 
mellem en halv og en hel
murerbalje med fisk. 
Mest torsk på 2-3 kg, men 
nogle større, med Frode Sø-
rensens på 9,1 kg som da-
gens største. På havtur 

med Bonito
Lørdag den 16. august havde VSF en havtur på 
aktivitetsplanen. 
Allan var turleder, og da Allan er en erfaren 
havfisker, havde han booket BONITO til en tur 
fra Hanstholm til det Gule rev - en ønsketur for 
alle havfiskere.

Der kom også andre fiskearter på 
dækket. En del kuller, som efter 
skippers mening smager meget 
bedre end torsk, samt makreller, 
langer og enkelte lubber og knur-
haner. 
Turlederen landede en del af 
grundfjeldet, som blev hjembragt 
som brevpresser. 

Turen foregik i stille vejr og ba-
gende sol. Der er vist ikke mange, 
der har fisket Det gule Rev i hav-
blik. 
Sådan kan det altså også være. 

Efter landgangen blev fiskene af 
en nærliggende filetfabrik afhen-
tet ved kajen, og vi kunne efter 
lidt ventetid hente resultatet af 
dagens anstrengelser som lækre 
fileter - det var næsten det bedste 
af det hele. 
At fange en balje torsk er dejligt - 
at stå med dem ved køkkenbordet 
om aftenen, er en blandet fornøj-
else. 

Alt i alt en pragtfuld tur. 
Der var kun ét problem, og det var, 
at kun 4 VSF medlemmer havde 
meldt sig, 2 fra bestyrelsen og 2 
udenfor bestyrelsen. 
Det lykkedes turlederen at finde 
3 deltagere uden for foreningen 
og skipper fandt yderligere 3, så 
økonomisk gik det nogenlunde, 
men vi må nok konstatere, at 
havfiskeri ikke er noget, VSF skal 
beskæftige sig med i fremtiden. 
Det var sikkert den sidste tur i 
denne omgang. 

Jørgen Buch
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Så er vi kommet godt i gang med 
fiskesæsonen, og her i Fiskbæk å 
er der lige som flere andre steder 
rigtigt godt fiskeri. Det har svun-
get sig op siden slutningen af juni 
mdr., og er kun blevet bedre og 
bedre.

Der er taget rigtigt mange havørre-
der i Fiskbæk å indtil nu, og intet 
tyder på at det er slut nu, der er 
fanget en del fisk på 1-2 kg og en 
enkelt på 4,8 kg, det er den største 
der er kommet mig for øre til nu, 
men der er set og rejst fisk der 
menes at være større, så de er der 
det er bare at komme i gang.

Grødeskæringen er foretaget et 
par gange i løbet af sommeren, 
med en smule drivene grøde til 
følge, der bliver stadigt foretaget 
en nænsom grødeskæring, så der 
er mange udhængende græspuder 
som havørrederne kan gemme sig 
under.

Det har for mit vedkommende 
været mest fluefiskeri jeg har dyr-
ket og når vandet er lavt og klart 
skal man ned i en str. 8-10 for at 
lokke ørrederne frem, men så sker 
der også noget, det er ikke usæd-
vanligt at rejse både to og tre fisk i 
løbet af en aften, men de er meget 
forsigtige i det klare vand.

På stykket ved Nybro, Kirke-
gården og Vesbæk Bro både op-
strøms og nedstrøms er der godt 
fiskeri.

Af Mikael KlokkerholmNYT FRA FISKBÆK Å

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse
• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

Endelig har jeg fået én,
der er længere end din:
★ Kran med 12,5 meters
★ rækkevidde - 
★ der kan løfte 16 tons.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sand, perlegrus, muldjord
samt slagger (velegnet til vejfyld)
haves på lager.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al vognmandskørsel udføres: 

Levering af sand, grus, muldjord. Kalk leveres og spredes.
Små og store containere udlejes. Arbejde med gummiged udføres.

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

Industriparken 5 · 8832 Skals · Tlf. 8669 4298 · Bil 4045 8650

6
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Vorgod å
Af Peter B. Sørensen

VSF´s sydlige laksevand
Vorgod å træder i disse år i karakter som et seriøst laksevand. Som en 
del af Skjern å systemet afspejler åen den fremgang Skjern-å-laksen 
har haft de senere år, hvor fiskeriet på det nærmeste er eksploderet.

Fangsterne i sideløbet Vorgod å er langt mere beskedne end i hoved-
løbet, men i mine øjne hænger dette sammen, med at der er for-
svindende få der giver åen en chance. 
For hver 25 fiskere der prøver lykken i Skjern å, går der vel en enkelt 
i Vorgod å.

Storlaks
Flere VSf-medlemmer har dog fået laks på vores stykke i Vorgod å i 
år, og lad mig minde om, at der er taget en kæmpelaks på 13,1 på det 
stykke hvor vi har fiskeret. Dertil flere blaklaks omkring de 7 kg.

Mange fiskearter
Personligt har jeg været ved åen 4 gange, hvoraf den ene gang var en 
rundvisning for medlemmer.
På disse ture er det blevet til 3 havørreder, 3 regnbuer omkring kiloet 
en genudsat laks omkring de 60 cm. Dertil 2 tunge gedder. 
Et par stallinger er da også faldet for min spinner, og et målrette 
fiskeri efter stalling vil givet kunne give nogle sjove oplevelser. 
Jeg kan på det varmeste anbefale at tage turen (der tager godt en 
time fra Viborg), hvis du endnu ikke har oplevet den smukke natur 
ved Vorgod å.  
Som Steffen Bruhn siger, så sker der altid noget når man fisker i 
Vorgod å.

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

Nyt fra 
Karup å
Hen over sommeren er der fisket ganske pænt på vores 
stykker ved Karup å. 
Specielt stykket ved Høgild har givet fisk, nogle af dem 
kan ses på vores Fangstgalleri på vores hjemmeside.
Det er glædeligt, at flere af vores medlemmer har fun-
det vej til vores Karup å - stykker.
Alt andet lige må det også give flere fangne fisk.
Specielt Bøgelundstykket har vist sig spændende i år 
p.g.a. de forbedrede adgangsforhold ved dambrugene 
nedstrøms stykket. Der er blevet taget flere havørreder 
i år.
Nogle af vores lodsejere har omlagt brugen af eng-
arealerne, så der ikke længere går kreaturer på dem. 
Det har medført, at der kommer en del bevoksning på 
åbredden, som vi gerne vil holde lidt nede. Vi har også 
et projekt med at rense lidt op i Lundholm bæk, som er 
et vigtigt gydevand. 
Har du lyst til at give en hjælpende hånd med ved disse 
opgaver, er du velkommen til at kontakte undertegnede 
eller Egon Langgaard.
Arbejdet med at pleje Karup å og dets tilløb varetages 
bl.a. af Karup Å Sammenslutningen (KÅS), som VSF 
er en del af. Udvalget hedder Vandplejeudvalget og be-
står af repræsentanter fra foreningerne i KÅS. Indtil 
foråret har vi været repræsenteret i udvalget. Men ar-
bejde m.m. har gjort, at vores repræsentanter har måt-
tet trække sig fra udvalget.
Derfor søger vi nu en eller to personer, som kunne 
tænke sig at være med i arbejdet med at restaurere især 
tilløbene til Karup å. 
Det er udlægning af gydegrus, etablering af sandfang 
og andre miljøforbedringer. Desuden gør man i ud-
valget meget for at få mere viden omkring emnet via 
kurser.
Så hvis du er interesseret i vandpleje og gerne vil ”gøre 
en forskel” sammen med andre lystfiskere, så ring eller 
mail til undertegnede på tlf. nr. 86877796 eller Egon 
Langgaard på tlf.nr. 21778767.

Held og lykke med resten af sæsonen.

Flemming F. Hansen

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

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



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

Materielgruppen

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer 
Søren Bak
Leo Hestbech

Fiskeriopsynsmænd
Ivan Bjerregaard, Tlf. 86 69 48 41
Henning Markussen, Tlf. 86 61 30 08
Egon Langgaard, Tlf. 86 65 84 65

Juniorgruppen
Kontakt mellem junior og 
senior afdelingen. 

Juniorudvalget
Michael Klokkerholm (Formand)
Allan T. Christensen 
Paw Damgaard Andersen
Dalgasvej 9, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 46 62
e-mail: pawtho@hotmail.com
Vilhelm Bøgevig
Ansbjergvej 20, Fristrup
9500 Hobro
Tlf. 2178 0841

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

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

Arbejdsgrupper

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

Redaktionsudvalget

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

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

VSF´s hjemmeside

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

Vandplejeudvalget

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

Jordbro Gruppen

Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm,
tlf: 97 54 16 09 
kokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm, Mobil: 60 38 20 52
p-kokholm@e-mail.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
Jørgen Buch
Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg
Tlf. 3013 9562
e-mail: formand@vsf.dk

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

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Mikael Klokkerholm Jensen
Tastumvej 49
7850 Stoholm
Tlf. 97 54 18 54 Mobil: 20 88 50 54
e-mail: klokkerholm@jensen.mail.dk
Ansvarsområder: 
Fiskbæk Å, lodsejerkartotek, juniorudvalget, 
vandplejeudvalget.

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

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

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

Suppleanter
Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan-edna@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested å, lodsejerkartotek, 
juniorudvalget. 

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


