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Holder vandplanerne vand?
- og hvad er vandplanerne 
egentlig?

Gennem snart mange år har der 
været talt om vandplanerne, som 
er en gennemførelse af EU’s vand-
rammedirektiv i praksis.
I mange tilfælde har vandplanerne 
været brugt som undskyldning for 
ikke at gøre noget - nu skulle man 
jo lige vente og se, hvilke krav 
vandplanerne endte ud i. 
Og i oktober kom så vandplaner-
ne, som meget kort fortalt handler 
om, hvilke mål der skal sættes, 
og hvilke midler der skal tages i 
anvendelse for at nå en tilfredsstil-
lende tilstand i vandløb, i søer og 
i havet. 
De vandplaner, der nu foreligger, 
beskriver hvad der skal ske inden 
udgangen af 2015. 
Senere kommer der en plan, der 
går frem til 2021 og endelig en, 
der går frem til 2027.

Hvad betyder det 
for vandløbene?

Fagfolk er stort set enige om, at 
de foreslåede tiltag ikke vil hjælpe 
meget på søer og på havmiljøet, 
men for vandløbenes vedkom-
mende ser det ikke så tosset ud.
Næsten alle Danmarks vandløb er 
i planerne målsat til at få en ’god 
økologisk tilstand’, hvilket svarer 
til de middelgode vandløb, vi ken-
der i dag, som f. eks. Skravad bæk  
eller Jordbro å. Målet er altså at få 
de mere tvivlsomme vandløb op 
i en acceptabel tilstand, ikke i en 
perfekt naturtilstand. 

Spærringer fjernes

Til det formål vil man fjerne alle 
spærringer i vandløbene. 
Det gælder både store spærringer 
ved f.eks. dambrug og vandmøller 
og små spærringer ved underfø-
ring under veje og markveje. 
Vandplanerne har registreret en 
hel del spærringer, det er nu op 
til lystfiskerne at finde de sidste 
spærringer og få dem med i vand-
planerne. 
Efter planen skal de være væk in-
den udgangen af 2015, og det skal 
vi da være yderst tilfredse med, 
men jeg tvivler ærlig talt på, at det 
kan nås, og visse dyre sager som 
Tange sø og Holstebro vandkraftsø 
er ikke med i denne omgang.

Grødeskæringen ændres

I de tidligere udgaver af vandpla-
nerne stod, at grødeskæringen 
skulle ’ophøre eller indskrænkes’, 
men nu står der ’ændres’. 
Mon ikke det dækker det samme, 
men man udsætter slagsmålet med 
landbruget til senere. 
Mindre grødeskæring har jeg tidli-
gere skrevet om her i formandens 
funderinger, og jeg tror stadigvæk, 
at det vil betyde bedre livsbetin-
gelser for fisk og vandinsekter, 
men jeg tror også, at det vil betyde 
mere besværligt fiskeri, hvor der 
bliver strækninger, vi må opgive at 
fiske på - enten på grund af grøden 
eller på grund af oversvømmelse.

Ophør af grødeskæring kan dog 
føre til meget fine vandløb, der 
passer sig selv helt naturligt, men 
det kræver lige en periode på må-
ske 15-20 år, hvor tilstandene er 
kaotiske! 

Derefter vil vandløbene være ble-
vet smallere og dybere, mens en 
kraftig udhængende vegetation på 
bredderne vil dæmpe grødevæk-
sten, så vandet kan løbe frit.
Ifølge vandplanerne skal en æn-
dret grødeskæring først sættes i 
gang, når der er aftalt kompensa-
tion med de landmænd, der kan få 
ulemper af ændringen, så det sker 
nok ikke lige med det første. 

Vandløbsrestaurering

Vandplanerne foreskriver, at der 
udlægges gydegrus og skjulesten 
i mange vandløb. 
Viborg Sportsfiskerforening er al-
lerede godt i gang på denne front, 
men om vi skulle blive overhalet 
af kommunen, ville kun glæde os. 
Måske kan vi sammen få virkelig 
tempo på denne aktivitet. 

Brede bræmmer

Samtidig med vandplanerne gen-
nemføres en anden bestemmelse 
om 10-meters bræmmer langs dyr-
kede marker ved næsten alle vand-
løb. Denne bestemmelse stammer 
ikke fra vandplanerne, men det 
skal jeg ikke trætte læserne med. 
Resultatet bliver, at der skylles 
mindre sand ud i vandløbene. 
Det er godt for fiskenes gyde- og 
opvækstpladser, og det er godt for 
vores søer og fjorde, da der følger 
meget fosfor med sandet ud. Men 
det kan gøre det mere besværligt 
at færdes langs vore åer. Bemærk 
dog, at bræmmerne kun skal være 
langs ’dyrkede’ marker, og ikke 
langs enge og græsmarker.

Hvad kan du gøre?

Alle kan komme med kommenta-
rer til vandplanerne indtil den 1. 
april 2011. 
Derefter er der lukket, og forhold 
der ikke er kommet med i denne 
omgang, vil sikkert blive uskudt 
til løsning i 2021, så det er vigtigt, 
at vi finder alle problemer nu. 
Du kan gøre en indsats ved at 
checke, om alle de spærringer, du 
kender til, er med i vandplanerne. 
Og det gælder helt op til toppen 
af de små tilløb, også der hvor vi 
ikke fisker. 
Og du kan gøre en indsats ved at 
checke, at den starttilstand, der er 
beskrevet i vandplanerne, er kor-
rekt. Står der, at et vandløb er i 
god naturtilstand, kommer det 
ikke med i indsatsplanen, og så 
sker der sikkert ikke noget inden 
2021.
På en af de næste sider i Krogen er 
der en opskrift på at læse vandpla-
nerne - det er ikke så enkelt, men 
det kan lade sig gøre. 
Hvis du mener, der mangler noget 
i planerne, så skriv en mail eller 
ring til mig eller til et af de andre 
bestyrelsesmedlemmer, så skal vi 
se på det.

Det er vigtigt, at lystfiskerne ta-
ger aktivt del i færdiggørelsen af 
vandplanerne. Som nævnt i ind-
ledningen er meget udskudt, indtil 
vi fik vandplanerne, og nu er det 
vigtigt, at det hele kommer med. 
Første del af vandplanerne løser 
ikke alle problemer, men de kan 
blive et vigtigt skridt mod bedre 
vandmiljø, ikke mindst i vandlø-
bene.
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1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse

6. Valg

6A)   Der vælges en formand for 1 år. 
       På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.

6B)  Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
         På valg er Flemming Hansen, Niels Roesgaard og 
        Kenneth Elkjær. 
        Flemming og Kenneth er villige til genvalg.

6C)  Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
        På valg er Allan T. Christensen og Finn Karlsson. 
        Begge er villige til genvalg.

6D)  Der vælges en revisor for 2 år. 
        På valg er Henning Markussen, som er villig til genvalg.

6E)  Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. 

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen 
skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.

 

I henhold til vedtægterne indkalder Viborg Sportsfiskerforening 
hermed til ordinær generalforsamling i Sdr. Mølles store mødelokale

Dagsorden

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 

13 januar 2011 kl. 19.00
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    Torsdag den 13. januar 2011

   Generalforsamling
    Generalforsamling kl. 19.00 på Sønder Mølle, store sal.

5 aftener i vinter 

Fluebinding for begyndere
Peter Ballentin leder et kursus for 
virkelig begyndere. 
De seneste to fluebindingskurser 
har været for mere eller mindre 
øvede, nu er det tiden med et 
begynderkursus, hvor vi starter 
helt fra bunden. Deltagelse koster 
50 kr til materialer. 

     Torsdag den 27. januar

   Havørreden og hvordan man 
   fanger den

Aktivitetskalender 
Vinteren 2010

Aktivitetsplan 
VINTER/FORÅR 2011

Dato og tidspunkt for arrangementerne 
kan blive ændret - check derfor altid på hjemmesidens Forum, 

at arrangementerne afvikles som planlagt.

Kurset kører følgende dage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Tirsdag den 18. Januar . Tirsdag den 25. Januar
Torsdag den 3. Februar . Torsdag den 10. Februar

    Tirsdag den 1. marts.

  Sæonstart
Som sædvanlig starter vi den egentlige sæson med Egons kanonsalut, 
kaffe, rundstykker og en lille skarp. 
Bagefter tager nogle ud til åerne, nogle tager hjem og nogle bliver 
hængende til en snak i klublokalerne. Men det er under alle omstændig-
heder en hyggelig start på sæsonen, og så er det gratis.
Vi mødes kl. 8.00. Der er ikke tilmelding.

Torsdag den 10. marts. 

Grejauktion

Biolog Klaus Balleby fra Dan-
marks Sportsfiskerforbund er en 
af landets dygtigste havørred-
fiskere. 
Han kommer og fortæller noget 
om havørredens biologi og 
vaner, og ikke mindst fortæller 
han om, hvordan man fanger 
den. 
Der bliver noget om de forskel-
lige former for fiskeri, herunder  
natfluefiskeri og kystfiskeri med 
levende agn.
Der bliver virkelig noget at lære, 
så mød op på Sønder Mølle kl. 
19.00. 
Arrangementet er gratis og til-
melding er ikke nødvendig. 

Som sædvanligt en god lejlighed 
til at få ryddet op i fiskekælderen 
eller til at få skaffet sig noget bil-
ligt grej. 

I forhold til tidligere har vi stram-
met lidt op på afviklingen, da det 
var ved at blive for langtrukket og 
for sjusket. 
Vi har besluttet, at ingen sælger 
må komme med mere end 10 
numre, og vi har besluttet, at alt 
skal pakkes ud, så det er til at se 
varerne ordentligt. 

Sælgerne bedes komme mellem 
17.30 og 18.00. Så er der en time 
til gennemsyn, inden vi begynder 
auktionen kl. 19.00.

Tag kontanter med, vi tager 
ikke dankort, og vi har ikke 
byttepenge til 500- og 1000 kr 
sedler. 

Lørdag den 9. april.

Kysttur. 
Allan leder en kysttur, sandsynligvis til Limfjorden. Der kan fiskes med 
blink, flue eller bobleflåd alt efter temperament og smag. 
Afgang fra Møllen kl. 8.00. Turen er gratis bortset fra benzintilskud til 
dem, der kører. 
Tilmelding nødvendig til allan@vsf.dk senest den 2. april, og oplys om 
du kan lægge bil til. Eventuelle ændringer kommer på Forum på hjem-
mesiden. 

Torsdag den 5. maj

Introduktionsaften
Vi kalder traditionelt denne aften for introduktionsaften for nye medlem-
mer. Det er det også først og fremmest, men rigtig mange kan have glæde 
af at deltage og høre de å-ansvarlige øse af deres erfaringer fra forenin-
gens fiskevande. Her kan du få udpeget de ”sikre” steder og få afsløret de 
bedste agn til forskellige vande. 
Mødet er også en god lejlighed til at vurdere, hvilke af de efterfølgende 
ture til åerne, man vil deltage i. 
Vi starter kl. 19.00 i en af de store sale. 

Søndag den 15. Maj.

Lystfiskeriet dag
Dagen hvor alle kan fiske gratis i VSF’s vande, så inviter naboer, familie 
eller hvem du nu synes med på fisketur. Der kommer nærmere i næste 
nummer af Krogen samt på hjemmesiden.

Kend din å 
Igen i 2010 tager vi i løbet af maj og juni måned medlemmerne 
rundt til alle vore åer. Program fremkommer i Krogens aprilnum-
mer samt på hjemmesiden.

Så er sæsonen 2010 slut ved Jordbro å,håber alle havde en god 
sæson .
For mit eget vedkommende kan jeg sige ,at det kunne da have 
været ringere.
Jeg glæder mig stadig over, at have fanget en fisketyv igen i år 
(gedde 59 cm).
Første store opgang i år var omkring grundlovsdag,og i løbet af de 
efterfølgende uger blev der da også fanget  2stk. mellem 5-6 kg.
Derefter skulle man helt hen til midt juli måneds massive 
regnvejr,inden der for alvor kom fisk i åen igen.
Så er det jeg tænker, hvorfor man ikke ser flere fiske ved Jordbro 
å. Åen er nok ikke den nemmeste å at fiske ved, men der er en 
enestående natur, vildt ,odder, isfugl, og fisk.  
Det med fiskene blev bevist endnu engang ved årets elfiskeri.
TAK til alle der brugte tid og kræfter ved årets elfiskeri
Tak for en super flot indsats.
Endnu en gang, finder i steder der mangler broer eller skilte,så 
ring eller mail til mig,så vil jeg se på det .
      
 Med ønske om en glædelig jul og godt nytår.
 
Vi ses ved Jordbro å 2011.
M.v.h. 
Jens Drengsgaard.

NYT FRA 
JORDBRO Å
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Her er en opdatering af hvad 
VPU og vores trofaste medhjæl-
pere har bedrevet i 2010

En stor del af vores tid er gået med 
at tage rundt til de mindre vandløb 
for at vurdere hvorvidt det er mu-
ligt at forbedre de fysiske forhold 
til glæde for både fisk og fauna. 

Når vi har fundet et vandløbsaf-
snit som vi mener er egnet, går 
vi i gang med at undersøge hvem 
der ejer jorden på begge sider af 
vandløbet. 

Dernæst har vi tager vi kontakt til 
lodsejerne og sat dem ind i vore 
planer. Alle har heldigvis været 
positive og har skrevet under på 
en tilladelse til at vi måtte udføre 
arbejdet fra deres jord.

Papirarbejdet

Næste trin er at få målt området 
op så vi kan beregne hvad vi skal 
bruge af materialer. 
Vi får taget nogle billeder og laver 
en projektbeskrivelse til komunen 
som skal godkende projektet efter 
det har været i høring.  

Når projektetet er blevet godkendt 
ansøger vi om de nødvendige øko-
nomiske midler til materialer så-
som grus og sten. 
Når vi er kommet helskindet gen-
nem disse faser kan vi endelig 
komme igang med det praktiske 
arbejde.
Fra det tidspunkt vi har fundet 
en egnet vandløbsstrækning til vi 
rent praktisk kan begynde vores 
arbejde kan der gå rigtig lang tid.

Juniorafdelingens aktivitetsplan 
kan ses på foreningens 

hjemmeside 
snarest muligt

For et par måneder siden blev jeg 
ringet op angående et projekt med 
ovenstående pompøse navn. 

Det lød jo vældigt solidt, lidt 
ligesom Den jydske Hest, men ær-
lig talt ikke særlig sexet. 

Men et møde på Boldrup museum 
afslørede, at der var indhold bag. 

En arbejdsgruppe i Vesthimmer-
lands kommune havde tumlet 
med tanken om at gøre havørred-
fiskeriet til en vigtig brik i tu-
rismen i området, og nu blev 
lyst-fiskerforeninger, kommunale 
biologer, turistfolk og flere andre 
inviteret til at diskutere sagen.
Jan Nielsen fra DTU Aqua og 
Kaare Ebert fra Danmarks Sports-
fiskerforbund sørgede for, at det 
faglige grundlag var i orden.

Med skelen til Havørredprojekt 
Fyn, der både herhjemme og i 
udlandet har gjort Fyn berømt 
som fiskested, og som oven i 
købet har vist sig at give overskud, 
når man sætter de kommunale 
tilskud op imod indtjeningen fra 
turister og lokale lystfiskere, var 
arbejdsgruppen kommet op med 
en lang stribe forslag, og på mødet 
kom der endnu flere ideer på bordet, 
så der nu foreligger et omfattende 
katalog, der bl.a. omfatter følgende 
ideer:

     Massive udsætninger af smolt
     Forbedrede gyde- og
     opvækstforhold i vandløbene
     Bedre kort- og guidemateriale
     angående fiskemulighederne
     Guidede ture til å og kyst
     Shelters eller simple hytter 
     ved å og kyst
     Handicapfiskepladser
     Salg af pakkeløsninger
     International markedsføring
     - og meget, meget mere.

Der bliver nu udarbejdet et pro-
jektforslag og man undersøger mu-
lighederne for at rejse penge til 
sagen. Projektet begrænser sig til 
at omfatte de nordjyske vande, her-
under nok især Limfjorden.

Viborg Sportsfiskerforening har 
den holdning, at det er glimrende, 
hvis lystfiskeriet får lidt mere be-
vågenhed fra de offentlige  myn-
digheder, og vi har bestemt heller 
ikke noget imod, at der bliver gjort 
mere for at skaffe flere fisk. 
Vi gjorde dog på mødet opmærk-
som på, at vi ønskede at bevare vore 
fiskevande som foreningsvande.
Vi har fint plads til lidt flere dag-
kortfiskere, men en invasion ved 
vore åer, er hverken vi eller vore 
lodsejere interesseret i.

Vi venter spændt på det videre 
forløb…

Jørgen Buch

Den jyske Havørred
........

Der er mange måder 
at fiske på
Se bare hvad man kan finde på 
stranden. 

Her er feks. de ulovlige netfis-
keres foretrukne garnafmærk-
ninger. 
Den består at en flaske 3/4 fyldt 
med vand, bundet fast med et 
stykke reb til en betonklods 
- diskret og effektivt.

Her behøver man ikke engang 
en båd, tacklet vades bare ud 
ved solnedgang og hentes næ-
ste morgen.
I forbindelse med projekt ”Den 
jyske havørred” er det et af de 
problemer man skal huske at 
tage med i sine beregninger, så 
man ikke bare poster pengene 
i den sorte fiskeomsætning.

Derfor prøver vi altid at være på 
forkant med udviklingen og have 
en 2-3 projekter klar til behand-
ling og godkendelse.

Det praktiske

Den 25 september var der blevet 
grønt lys for vores projekt ved 
Skravad Mølleå.
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Forbedringer og 
restaureringer af vore 
gydevande i 2010

To dage før var Handberg fra Jysk 
Naturpleje kommet med et læs gy-
degrus og  skjulesten som vi havde 
fået lov til at tippe af i Bjarne og 
Vitas baghave og tak for det.

Lørdag kl. 9  mødtes vi til rund-
stykker og kaffe og fik en snak om 
hvordan vi skulle gribe sagen an 
rent praktisk. 

Trillebørene og skovlene var klar 
ved bunken med grus i haven, så 
nu var det bare med at komme i 
gang inden Handberg dukkede op 
med det andet læs grus. 
Gruset skulle bruges til at sup-
plere de to naturlige gydebanker 
som efterhånden var blevet noget 
tyndslidte.
Det andet læs grus kunne losses 
af direkte fra vognen så nu gik det 
hurtig med at få grus i bækken. 
Sådan en grab kan jo rumme en 
del mere end et par trillebøre. 
Vi andre fordelte gruset i bækken 
men fik dog en ufrivillig pause da 
der røg en pakning på kranen. 
Efter en vellykket reparation og 
endnu et læs grus, fordelte vi det 
resterende og fik os en velfortjent 

ølsodavandspause, mens vi kunne 
beundre vores værk. 

Slutresultatet blev to helt nye gy-
debanker plus et solidt ekstra lag 
gydegrus på de to gamle og der-

udover fik vi lagt en del store skju-
lesten ud. Alt i alt en god dag, vi 
fik rørt os og fiskene fik noget at 
hygge sig på her til vinter, tak til 
alle som var med.

Løbende projekter

Vi går også og ”finpudser” lidt 
nede ved Løvel møllebæk.
Vi har fået gravet sandfanget læn-
gere så det kun skal tømmes en 
gang om året, vi har skåren grøde 
to gange så der nu er et fint slynget 
vandløb på det øverste af bækken 
og så kommer der lidt skjulesten i 
hist og her 

Hørup møllebæk som vi lavede 5 
gydebanker i sidste år har fået lov 
til at passe sig selv. Næste år skal 
vi have smidt en del skjulesten i, 

for der er ikke meget skjul når fro-
sten har taget brønkarsen så her 
har vi også et projekt som venter.
Det var lidt om det vi laver og 
som sagt har vi flere projekter på 
bedding så der også er noget at gå 
igang med i 2011. 

Vandløbsforbedring og restaure-
ring sikrer naturligt formerede fisk 
og er mange gange mere effektivt 
end udsætninger. 

Samtidig skaber det også et væ-
sentligt bedre vandmiljø til glæde 
for både flora og fauna.

Er du interesseret og har lyst til at 
hjælpe med i VPU, må du endelig 
sige til.

Kenneth Elkjær
Kenneth@vsf.dk

VPU
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Lette at vænne sig til - svære at undvære
Rodenstock flerstyrkeglas

Med Impression® fra Rodenstock får du brilleglas, 
som er skræddersyet til dit synsbehov. Ny teknologi  
gør, at dit synsfelt bliver maksimeret, og du får en  
enestående synsoplevelse.
Ring og aftal tid hos vores specialister

  
Sct. Mathias Gade 15
8800 Viborg
tlf.: 86 61 40 00

Nørregade 12
8850 Bjerringbro
tlf.: 86 68 42 00

Maksimale synsfelter  
og højeste komfort

10

Fiskbæk å har igen i år været et 
af foreningens  mest sikre vande, 
måske ikke helt så vildt fiskende 
som sidste år, men der har været 
mange og også gode fisk. 
Dette på trods af den strenge 
vinter, hvor mange grødepuder 
forsvandt, og restaureringen ved 
Ravnstrup, med den enorme sand-
vandring og uklare vand til følge.

Husk muligheden for forårsfiskeri 
i Fiskbæk å, allerede fra 16 januar 
fra fjorden og op til Vesbækbro, 
men husk der er nogle særfrednin-
ger i perioden frem til 1 marts.
Alle havørred over 55 cm er fredet 
også selv om de er blanke, og ned-
falds fisk er som alle andre steder 
totalfredet, men ellers er det bare 
ud og svinge stagen. Det kunne jo 

være at netop du er den heldig der 
render ind i en stor stime grøn-
lændere eller regnbuer og får åb-
net sæsonen med masser af fight 
og fisk.
De der vil se fisk der gyder kan 
gøre holdt ved P-pladsen ved Ny-
bro, i åen lige neden for kan man 
se gydeaktivitet fra først i decem-
ber og til ind i det nye år.

Mangler der broer eller lignende 
er i meget velkommen til at kon-
takte mig så vi kan få bragt orden 
i sagerne, 
Jeg håber at alle får en rigtig god 
sæson i 2011, knæk og bræk der-
ude.

Mvh. 
Mikael Klokkerholm

Vandplanerne består af to dele. 

En moppedreng af en generel beskrivelse, der findes som en 
slags rapport på nettet, og en samling kort, der også findes 
på nettet, og hvor hvert enkelt vandløb er behandlet. 
Materialet findes kun på nettet, på By- og 
Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk 

Gå ind på www.blst.dk
     vælg ’vandplaner’ under genveje
     vælg ’se vandplaner’ - det er et foto af en sø
     tryk på Limfjordsområdet på kortet
     vælg ’se vandplanen’ under kortet (den blå kasse)

Så er du der, der er 318 sider at gå i gang med, men den 
handler om meget andet end vandløb.

Kortene finder du sådan:

Gå ind på www.blst.dk 
     vælg ’vandplaner’ under genveje
     vælg ’se vandplaner’ – det er et foto af en sø
     tryk på Limfjordsområdet på kortet
     vælg ’se på kort’ i højre side
     vælg et baggrundskort i kassen til venstre
     forstør kortet med forstørrelsesglasset fra 
     bjælken over kortet.

Se på forskellige kasser dernedad. 
Husk kun at have ét emne åbent ad gangen, luk for dem, 
du ikke bruger.

Prøv f.eks. at åbne kassen ’Vandområdernes tilstand’. 

Hvis du så åbner underpunktet ’nuværende økologisk tilstand’ 
kan du se, hvordan myndighederne mener, tilstanden er. 

Når du skal se noget om de enkelte vandløb, så tryk i ’I’ i 
bjælken over kortet og tryk derefter på det vandløb, du ser på 
kortet, så får du navn og oplysninger på vandløbet.

Det meste af myndighedernes viden stammer fra amternes 
tid, og er 5-10 år forældet, så hvis noget har ændret sig, er det 
vigtigt, at vi siger til.

Prøv også at åbne kassen ’indsatsprogrammer og prioriteringer’ 
og undergruppen ’spærringer der skal fjernes’, så kan du se, om 
de spærringer, du kender til, er med i planerne.

Jørgen Buch

Vi havde været så heldige at 
få lokket Aage Ebbesen til at 
holde et foredrag om vandløbs-
restaurering i begyndelsen af 
november. 
Aage er en stor kapacitet på 
området og har som biolog i 
Silkeborg kommune igennem 
mange år gennemført en masse 
fine projekter, så Silkeborg 
Kommune er langt fremme på 
området.

Der mødte 16-17 interesserede op 
til foredraget, og de gik derfra med 
værdifuld viden og fulde af lyst til 
at kaste sig over nye opgaver.

Vi hørte om gydebanker, sand-
fang, genslyngninger og alt det 

Vandløbsrestaurering, 
hvordan skal det gøres !

andet, der hører til vandløbsre-
staureringer, men vi hørte også 
skræmmende nyheder som f. eks. 
at den brøndkarse, der vokser så 
talrigt ved nogle af vore vandløb, 
kan indeholde levertinter - små 
’orm’ der går i leveren, så lægerne 
tror, man er alkoholiker. 
Den skal man altså ikke spise. 
Og vi hørte, at vandremuslingen, 
som nu har indtaget Gudenåen og 
Tange sø, kan slå hele søen ihjel 
på kort tid, hvis der indtræffer en 
massedød, hvad der meget let kan 
gøre. 
Og at grundvandet vil stige, så 
hovedvej A13 om 100 år vil kom-
me til at stå under vand på en 3 
km lang strækning ved Hampen 
sø, hvor grundvandet forventes at 
stige med to meter.

Desuden berørte vi de nye 
vandplaner, hvor det bliver be-
stemt, hvilke projekter der skal 
gennemføres i de næste ca 10 år. 

Det er i den forbindelse vigtigt, 
at lystfiskerne finde alle de 
spærringer og rørlægninger, der 
bør fjernes, men mere herom et 
andet sted i bladet. 

Et meget fint kursus, som vi gerne 
vil sige Aage tak for. 

Jørgen Buch
 

Brugsanvisning 
-sådan finder du rundt 

i vandplanerne

....

.......

Ny t  f r a  f o r e n i n g e n Ny t  f r a  f o r e n i n g e n
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Så er vores arbejde i VPU 2010 
ved at være tilendebragt, vi mang-
ler at få de fisk vi fangede under 
elfiskeriet strøget og genudsat i de 
dertil hørende vandløb. 
Herfra vil Søren Eskerod tage 
over og frembringe de smukkeste 
små ørreder i nogensinde har set. 

Året er forløbet som det skulle, 
bla. takket været den store frivil-
lige arbejdskraft som mange har 
ydet. Jeg vil gerne opfordre til at 

NYT FRA 
VANDPLEJEUDVALGET

man skriver sig på medhjælperli-
sten, så også i kan komme ud og 
hygge jer med vandløbsrestaure-
ring, elfiskeri, vandløbsvedlige-
holdelse, og meget andet.

Vi har i år restaureret et stykke af 
Skravad Møllebæk og det er bare 
dejligt når det virkeligt klapper og 
alt falder i hak, meget veludført 
arbejde, som jeg håber vil bringe 
fiskebestanden op i åerne i de 
kommende år.

Elfiskeriet i Skals å må siges at 
være noget nær katastrofalt dår-
ligt. 
Der er blevet elfisket af to om-
gange, men stadigt fik vi ikke de 
fisk vi skulle bruge, vi må erkende 
at det er svært at finde fisk nok i 
Skals å. 

I Jordbro å forholder der sig helt 
anderledes, allerede 1,5 km fra 
hvor vi plejer at slutte havde vi 
alle de fisk vi skulle bruge, så det 

sidste stykke af åen driftede vi 
bare der nedad, for at få fisk og el-
fiskeudstyr læsset på trailerne.
Til sidst vil jeg gerne takke alle 
de der stiller op og gør en forskel, 
det er dejligt at i findes, og gør at 
det hele bliver meget nemmere og 
hyggeligere for os i VPU.

Mvh. 

Mikael Klokkerholm

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 2840 4831
2840 6836

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

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

STORT UDSALG
I JANUAR OG FEBRUAR
Mange stænger og hjul
Før op til 599,-
NU KUN 90,- /  2 stk 150,-
4 glas Power Bait, 1 Krogløser 
plus en pk. specialkroge fra Jenzi    
NU KUN 100,-
Vadejakker, Neoprene waders og Scierra cap. 
Vælg mellem alle modeller i butikken 
Sæt pris 899,- spar op til 1800,- 
Mange fantastiske tilbud
Masser af vareprøver, udstillingsmodeller mm. 
Sælges til spotpriser

MIDT DÆK & FÆLGE
Hovedgaden 90 . 8831 Løgstrup . 30 24 30 52
Hj.side: 8831midt.dk . Mail: leo@8831midt.dk Leo Hestbech

4 stk. NORTEXX vinterdæk 155/70 R13

DÆK
OLIESKIFT
FÆLGE
LYDPOTTER
SERVICE

KUN 1250,-  
incl. montering og afbalancering

Dit professionelle dækfirma klarer alle opgaver indenfor dækskift, 
nye flotte fælge og mindre bilreperationer til fordelagtige priser. 
Ring og få et tilbud!
Vi skifter dine dæk, mens du nyder en kop kaffe i vores lille café.
Moderne værkstedsfaciliteter, hvor vi kan klarer alle mindre 
reperationsopgaver, olieskift, tændrør, udstødning osv....
På www.alushow.dk kan du se alle vores spændende alufælge 
monteret på netop din bil

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ
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På ørredjagt 
            i Høkensås

Af Poul Hollesen

Efter en dejlig sommer med rigtig 
mange gode ferieoplevelser, både 
med og uden fiskestang, var det 
blevet efterår og tid for den årlige 
fisketur til Naturreservatet Høken-
sås i Sverige, en tur vi altid glæder 
os til - Leif Christiansen og jeg. 
Vi rejste sidst i sept. med natfær-
gen fra Grenå til Varberg. Afgang 
kl. 00.30 - ankomst kl. 06.30. 
Et ubekvemt rejsetidspunkt, men 
man redder sig en næsten hel fiske-
dag ekstra. Sagt med det samme : 
Vi fangede ikke så meget som vi 
forventede og plejer. Årsagen skal 
efter min mening tilskrives vejrfor-
holdene: Det var kraftigt lavtryk. 

Aborrer har et problem med skif-
tende lufttryk. Det skyldes deres 
lukkede svømmeblære som gør 
det svært for dem hurtigt at kom-
pensere for trykforskellen mellem 
højtryk og lavtryk. 
De forsøger ved at skifte højde i 
vandsøjlen, men i en periode mis-
ter de bidelysten. Regnbueørreder 
har ikke det samme problem med 
svømmeblæren, men det er min 
erfaring at de reagerer på lavtryk.
Deres bidelyst reduceres. Andre 
ørredarter synes ikke at reagere 
på den måde. Hvorfor netop regn-
bueørrederne gør det kender jeg 
ikke forklaring på, men må blot 

konstatere at sådan opleves det. I 
et svensk fiskemagasin har jeg set 
en dambruger citeret for, at regn-
bueørrederne i hans fiskedamme 
spiser mindre når det er lavtryk. 
Fiskebestandene i ørredsøerne i 
Høkensås er en blanding af al-
mindelige søørreder og udsatte 
regnbueørreder, med overvægt af 
sidstnævnte. Vi fiskede med vores 
sædvanlige favoritfluer og nym-
fer: Superpuppen, Black Matinez, 
Hare`s Ear o. lign. Alle størrelse 
12 . 14.  
Vi fangede fisk, men det tilskri-
ver vi stor flid og dygtighed. Vej-
ret skiftede konstant. Timer med 
flot efterårsvejr, afbrudt af mørke 
skyer, kraftige vindstød, regn- og 
haglbyger - rigtigt lavtryksvejr. 
Det hjalp på fangsterne at vi mødte 
et par svenske fiskebrødre, som 
fortalte at de havde succes med 
imitationer af kvægmyg - små 
sorte tørfluer i størrelse 14 - 16. 
Sådan nogle har vi naturligvis også 
- men de lå hjemme. Leif måtte til 

fluestikken og binde nogle ”kvæg-
myg”, det er han ret god til. Leif 
kreerede også en lille skumflue, 
størrelse 14, med lange røde ben. 
Jeg mente ikke at have set insek-
ter med lange røde ben, men Leif 
meddelte at det var ligegyldigt. 
Fisken ser ikke farven tydeligt når 
den ser en tørflue i silhuet. Jeg tror 
han har ret, skumfluen var effektiv. 
Når den blev fisket gav de lange 
ben fine striber på vandet, og fluen 
gav et ”blob” hver gang den dyk-
kede under indtagningen. Det var 
noget fiskene var ”vilde” med, men 
de var svære at kroge. 
Tørfluerne skulle fiskes i ”death 
drift ”. Lange kast med helt strakt 
flueline og så bare vente og vente. 
Når man ser eller fornemmer en 
fisk i nærheden af fluen skal den 
tages ind med små langsomme 
”nyk” for at påkalde sig fiskens 
opmærksomhed.  Den måde at fi-
ske kræver stor koncentration, og 
typisk sker der det, at man efter 
tid mister koncentrationen og be-

gynder at interessere sig for andre 
ting. Netop på det tidspunkt napper 
regnbueørreden!  Ofte ser man kun 
en hvirvel i vandet og ser fluen er 
druknet. Regnbuen har smagt og 
kasseret. Heldigvis tager de nogen 
gange så kontant at de næsten kro-
ger sig selv, modsat stallinger som 
har en formidabel evne til i løbet af 
et splitsekund forsigtigt at smage 
på og kassere en flue. 
Trods kraftigt lavtryk og vrangvil-
lige fisk var det igen en fin tur. 
Vi håber at det til næste efterårs-
tur bliver bedre vejr - højtryk med 
kølige nætter og solrige dage. Det 
er noget der sætter liv i insektklæk-
ninger og fisk.



Et af de afsnit i bogen som virke-
lig satte gang i min fantasi, var 
afsnittet om karpen. 
Ikke fordi afsnittet var særlig langt, 
men fordi der bl.a. stod følgende. 
”En gammel, durkdreven karpe 
lader sig ikke så let overliste, og 
det kræver megen dygtighed og 
erfaring af fange en sådan. Og 
selv om den bider på, og man 
giver tilslag i tide, stritter den imod 
vildt og hårdnakket, og denne 
kraftige modstand kan udsætte vort 

fiskegrej for en hård belastning. 
Det varer længe før karpen bliver 
træt”. Og i fantasiens verden kan 
en dreng på 8-10 år hurtigt få en 
voldsom erfaring og allerede have 
udkæmpet mange drabelige slag 
med store karper…

Det virkelige fiskeri efter karper tog 
sin begyndelse, da en herboende 
tysker (Arvid),besluttede sig for at 
lave en medeklub. 
Han indkaldte derfor til stiftende 
generalforsamling først i 1984, 
hvorefter Viborg Mede Club blev 
en realitet. 
Ud over konkurrence medefiskeriet 
interesserede han sig også for at 
fiske efter karper. Det sagde han i 
hvert fald, for karpefiskeriet blev 

for hans vedkommende vist mest 
ved snakken, men i løbet af 1984 
fik han da inspireret nogle af os til 
at forsøge sig ud i den svære kunst 
det var, at fiske målrettet efter 
karper. 

I løbet af 1984 fik jeg flere be-
retninger om folk der i løbet af de 
foregående år havde fanget eller 
forsøgt at fange karper i Viborg 
Søerne. 
Den største, jeg med sikkerhed ved 
der kom på land, var en 6,5 kg’s 
skælkarpe fanget på blink. 
En pålidelig kilde har dog siden 
fortalt, at den blev rykfisket på 
lavt vand i forbindelse med en 
fiskekonkurrence. 
To andre, en dansker og en eng-
lænder, forsøgte at fiske karperne 
fra båd om natten, ved brug af 
(flydende) franskbrød som agn. 
Jeg mener at huske, at det lykkedes 
dem at fange mindre karper på op 
til 3-4 kg på denne måde. 
Hvorvidt de fangede større fisk, 
ved jeg ikke, men jeg tvivler stærkt. 
For ikke længe efter at jeg havde 
fået min første karpe på land, købte 
jeg min første rigtige karpestang af 
englænderen - en 10 fods Hardy 
Stang med påskriften Richard 
Walker Carp, No. 1. 

Det er egentlig en flot stang med 
en mørkebrun klinge og pistacie-

farvede beviklinger der matcher 
ferulernes farver. 
Håndtaget er gjort i smukt formet 
kork - i ét stykke - og hjulholderen 
udgøres af to ringe - simpelt og 
effektivt på samme tid! 
I dag er det en historisk fiskestang, 
som sikkert vil kunne indbringe et 
par gode engelske pund (£) på en 
ditto engelsk grejauktion.

Et af medlemmerne i medeklubben 
(det var Gert Møller) kendte Jens 
Ploug Hansen, og det var sikkert 
derfor, at Jens kiggede forbi til en 
af klubafterne. 
Her faldt snakken på karpefiske-
riet, og Jens udlovede en gave til 
den af os der fangede den første 
karpe i Viborg Søerne på over 10 
kg. Så var det jo bare med af klø på, 
for Jens var næsten en gud blandt 
os novicer, for vi var blevet flasket 
op med hans bøger og foredrag fra 
de tidligste teenageår. 

Så vidt jeg husker, så begyndte 
Gert Møller og en anden af klub-
medlemmerne, Carsten Krogh, 
at fiske efter karperne allerede i 
maj måned 1984 - og det blev til 
rigtig, rigtig mange overnatninger 
ved søerne, dog uden at der kom 
mange karper på land - og i hvert 
fald ingen til Gert Møller, på trods 
af de mange anstrengelser. Og når 
de ikke fiskede efter karper, så 

medefiskede de sammen med os 
andre flere gange om ugen - efter 
tonsvis af skaller og brasner. 
Et af de steder hvor vi ofte sad og 
konkurrerede med hinanden, og 
kastede store mængder forfoder 
(en blanding af rasp, kiksemel, 
hampefrø, majs etc.) ud i vandet, 
var i Nørresø fra Borgvolds vestlige 
del - umiddelbart ved siden af den 
støbte ”platform”, der går nogle 
meter ud i søen. 
Tirsdag den 14. august 1984 sad 
vi så her for 1.000 gang og fiskede 
med matchstænger og lange pole- 
og take-a-part stænger. 
Keld Lindgaard Nielsen og jeg 
begyndte fiskeriet kl. 13.00, og det 
gik slag i slag, så efter godt 4 timer 
havde vi fanget 50-60 skaller og 
brasner hver. 
På et tidspunkt sad vi begge og så 
ud over søen, og da så vi det mest 
vidunderlige syn en kommende 
karpefisker kan ønske sig: Store 
karper kastede sig ud af vandet langt 
ude i søen….vi så på hinanden og 
så ud over søen igen, uden at sige 
så meget som en lyd! 

I min kalender fra 1984 har jeg 
skrevet følgende: ”Vi så for øvrigt 
karper springe ud af vandet - 4 
gange i alt. Største anslået til at 
veje mellem 15 og 20 kg - de rene 
kæmper!” 
Ja, så er spørgsmålet om vi var for 
optimistiske eller blot for opstemte? 
Men under alle omstændigheder 
gik der rygter om en udenlandsk 
lystfisker, som på det tidspunkt 
skulle havde fanget en karpe på 
17-18 kg, så vores vægtgætteri var 
måske ikke helt forkert. 
Efterfølgende er der da også fanget 
i hvert fald én fisk på ca. 14 kg - en 
gammel fisk, som - efter hvad jeg 
har hørt - godt kunne have vejet en 
del mere i sine yngre dage.

Nå, men observationen gjorde, 
at vi besluttede af tage af sted på 
vores første dybt seriøse karpetur 
næste dags aften - ja, altså så seriøs 
som den nu kan være, når man 
ikke ejede skyggen af nutidens 
karpegrej.
Men vi fandt vores almindelige 
spinnegrej frem, for det måtte jo 
være stærkt nok. 
Men hvad med agn? 
I både Jens Ploug Hansens bog 
”Medefisker” fra 1980, og i min 
fars fiskebog fra 1971 stod at læse, 
at kogte kartofler var en glimrende 
karpeagn - og da Arvid (tyskeren) 

tidligere havde fortalt os om, 
hvordan man i Tyskland brugte 
kogte kartofler i vanillelage som 
agn, så var vi ikke i tvivl! 
Kogte kartofler skulle der til! Så 
dagen efter, onsdag den 15. august 
1984, gik turen forbi nærmeste 
butik, hvor ”små” forkogte kar-
tofler på glas og vanille blev 
indkøbt. 
Bøtten med vanille blev hurtigt 
hældt ned i glasset med kartoflerne, 
så de kunne nå at trække inden 
nattens fiskeri. 

Vi kom til søen omkring midnat 
- efter at vi havde parkeret bilen i 
skjul et stykke væk fra Borgvold, 
og nærmest sneget os til pladsen 
- for absolut ingen skulle have 
kendskab til vores hensigter! 
Vi begyndte at forfodre med et 
par håndfulde forkogte kartofler, 
pakkede derefter ud og monterede 
kartoflerne på vores ”rigs”. 
Så kastede vi så langt ud vi kunne 
og ventede og ventede… Men kun 
i 5 minutter! For så tog fanden ved 
min ene stangopstilling et ganske 
kort øjeblik, for derefter at stå helt 
stille igen….! 
Temmelig chokeret over den kraft 
hvormed linen var blevet flået af 
hjulet, kunne jeg efter mit livs 
første karperun konstatere, at min 
”bidmelder” (et stykke sølvpapir, 
der oprindeligt var monteret på 
linen mellem hjul og nederste øje 
på stangen), havde sat sig fast i et af 
stangens øverste øjer, hvorved min 
0,35 mm Abulon Top line havde 
kilet sig fast og var sprunget, som 
var det sytråd. Og havde det ikke 
været for mine stangholdere, som 
var banket godt og grundigt ned i 
bredden, så var hele mollevitten 
forsvundet langt ud i søen. 
Herefter blev der i al hast lagt en 
ny strategi: 
Sølvpapiret blev fjernet, og efter at 
kartoflerne var kastet ud i suppen, 
og vi havde strammet linerne op, 
blev bremserne på hjulene løsnet 
så meget som muligt. Og så var 
det bare om at være helt stille, og 
holde sig vågen, for vores eneste 
bidmelder var nu den sagte lyd 
fra hjulets knarre, når linen blev 
trukket af hjulet! 

Det var med rystende knæ, at 
stangen blev rigget til på ny - og 
hvorvidt de næste minutter og timer 
føltes korte eller lange kan jeg ikke 
huske, men kun et par timer efter 
det første run var vi helt oppe at 

køre igen, for linen piskede atter af 
et af hjulene - jeg havde run nr. 2! 
Efter en fight som jeg desværre 
slet ikke kan huske, landede jeg 
min første skælkarpe fra Viborg 
Søerne (tidsdata: 16. august 1984 
kl. 02.55). 

Det var en meget smuk fisk, der 
havde de for en numerolog utrolige 
mål: 7,65 kg og 76,5 cm. Så blev 
der danset sejrsdans - dog kun en 
meget stille en af slagsen, for vi var 
overbeviste om at enhver form for 
højrøstet lyd og støvletramp (og 
for i øvrigt også brugen af lys) ville 
skræmme samtlige karper langt 
væk. Og helt væk var de ikke; for 
3 timer senere - kl. 05.50 - kunne 
Keld lande sin første skælkarpe. 
Det var et flot eksemplar på 8,25 
kg og 80 cm, og sejrsdans nr. 2 den 
nat gik i gang.

Den gang kendte vi ikke til 
”carpsacks” (en slags sæk hvor 
vandet kan strømme igennem), 
hvorfor vi opbevarede dem i de 
”keepnet” (en slags lille ruse), 
som vi benyttede i forbindelse med 
vores medefiskeri. 
Og da det blev lyst pakkede vi dem 
forsigtigt ind i våde håndklæder 
og derefter ned i en stor balje, 
hvorefter vi tog dem med på post-
huset i Viborg centrum for 
at få vægten bestemt 
helt præcist på 
en digitalvægt. 

Ja, dét vakte opsigt derinde på 
posthuset den morgen for godt 26 
år siden… Efterfølgende måtte vi 
lige en tur forbi det tidligere Jagt 
& Fiskeri med karperne, hvor vi 
bankede indehaverne (Helge og 
Irene) op. 
De tog det i stiv arm (ja, faktisk 
både karperne og Helge og Irene), 
og vi fik taget nogle rimelig gode 
fotos, hvorefter turen atter gik mod 
søen, hvor karperne atter blev gen-
udsat. 
Så pakkede vi resten af gøjemøjet 
sammen og tog med et stort smil på 
læberne hjem for at sove…

Selve kartoffelrigget blev ”udvik-
let” - eller rettere lånt - fra det rig 
vi benyttede, når vi fiskede efter 
ål. Blot blev enkeltkrogen erstattet 
af en trekrog(!) - da denne gav et 
perfekt hold på kartoflen, samtidig 
med, at krogen kunne gemmes 
fuldstændigt i kartoflen.

 

Vi forsøgte først med enkeltkrog, 
men brugen heraf var langt mere 
besværlig, da det nødvendiggør 
brugen af franskbrødsskorpe eller 

Interessen for karpefiskeri begyndte meget tidligt - i hvert 
fald i fantasien - og tog udgangspunkt i min fars (Ejgild 
Christensen) eneste fiskebog, der har titlen ”Knæk og Bræk 
- Sportsfiskerdage” fra 1971. 
Det var og er fortsat en fantastisk bog, der i sin form næppe 
er overgået siden. 
Med sine mange og store billeder, der blev understøttet af 
korte og præcise tekster, kunne den virkelig sætte gang 
i fantasien og trangen til at fiske - og det kan den skam 
stadigvæk til fulde! 

  Da kartoflen var Gud
                                (”boilies” - hva’ fa’en er dét ?)Af Allan Tougaard Christensen
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lign. mhp. at forhindre, at kartoflen 
ryger af i kastet. Nu tænker mange 
(Red.: Karpefiskere) måske, at 
trekrogen ville skade karpen, men 
de karper som jeg fangede på denne 
måde var alle kroget forholdsvist 
dybt i undermunden, og uden at 
hverken den ”fangende” krogspids 
eller de frie krogspidser gjorde 
mere skade end hvad enkeltkroge 
af i dag gør.
Af de to fotos hvor kartoffelrigget 
er vist, fremgår at vi brugte 
”gennemløbs” kuglebly.

Vi droppede dog ret hurtigt blyet 
på de agn som blev fisket tæt på 
land - for her var kartoflens vægt 
i sig selv nok. I hvert fald var de 
kartofler som jeg brugte rigeligt 
store i sig selv. 
Da min første karpe huggede på en 
temmelig stor og noget oval sag, så 
var det jo helt naturligt, at sådan 
skulle mine kartoffel-agn se ud!
 

På fotoet ses bl.a. den absolut 
mindste kartoffel-agn som jeg 
brugte, og så min lidt større favorit 
kartoffel-agn. 
Til sammenligning har jeg langt 
nogle 14, 16 og 24 mm boilies 
(en slags kogte oftest kuglerunde 
dejkugler) ved siden af de to 
kartofler - hvor den ”lille” måler 
ca. 30 mm, mens min ovale favorit 
måler ca. 30-35/50mm. 
Ja, kom ikke her! 
Men siden hen er jeg da blevet 
klogere - det er ikke størrelsen, 
men gørelsen der laver tricket ;-) 

Det var vist den aften, hvor Jens 
Ploug Hansen besøgte os for 
første gang i medeklubben, at han 
forærede os en karpebog, skrevet 
af en af de berømte første engelske 
karpefiskere (jeg husker ikke 
titlen). 
Desværre så jeg aldrig bogen 
mere end den ene aften, idet den 
tilsyneladende blev lånt af en af 
klubmedlemmerne  ret så omgå-
ende, og uden at den nogensinde 
dukkede op igen. Men nogen 
må have læst i den, for jeg har 
efterfølgende fået fortalt, at visse 
her unavngivne personer i klub-

ben absolut kun kunne bruge kug-
lerunde kartofler, samtidigt med at 
de ikke måtte være ret store. 

Nå, men tilbage til fiskeriet. 
Da klokken slog 24 slag næste 
midnat, sad Keld samme sted igen. 
Og den 17. august 1984 klokken 
03.00 kunne han lande en af de 
mindste skælkarper, som blev lan-
det i søerne i løbet af de næste par 
år. Den vejede 5,2 kg og målte 64,5 
cm.

Et par dage efter var Keld og jeg 
atter på pladsen ved midnatstid. 
Inden vi sad der, havde vi gentaget 
tidligere nævnte snigprocedure, 
for vi havde fortsat ikke fortalt om 
vores fangster til nogen. Ja, altså 
lige bortset fra morgenpersonalet 
på posthuset, og så indehaverne af 
Jagt & Fiskeri - men de havde alle 
fået mundkurv på! 
Vi sad troligt og stirrede på vores 
stænger i de første godt 4 timer 
uden at noget skete. 
Klokken har vel været 04.25, da 
vi begynder at fryse en smule og 
bevæger os lidt væk fra stængerne, 
for at få varmen. Vi står og taler 
sagte, da vi pludselig kan høre lyden 
fra en knarre - og vi stormer hen til 
stængerne. Da vores stænger stod 
med ca. 1 meters mellemrum, og 
stod i blandet rækkefølge, var det 
der i mørket slet ikke let at afgøre 
hvem af os der havde hug. Så vi 
måtte have hovedet helt tæt hver 
enkelt stang og hjul for at afgøre, 
hvem der var den heldige.
Jeg troede først, at det var Keld 
der havde gang i den, men jeg blev 
hurtigt klogere. Mit tredje karperun 
var i gang - og der var dømt fuld 
skrue! 
Jeg tog stangen op, holdt hånden på 
spolen, gav modhug - og strammede 
bremsen. Min forholdsvis lette 
9 fods stang (påmonteret et Abu 
Cardinal 54) krøllede helt sammen, 
og karpen tog et af de længste 
udløb, som jeg nogensinde har 
haft. Dét var bare for vildt! 
Pludselig ophørte modstanden, og 
jeg var overbevist om, at fisken 
var tabt, da jeg spolede den alt for 
lette line ind. Men pludselig ”satte 
krogen sig at fast” ikke mange 
meter fra land, og der var atter fuld 
kontakt til karpen, hvorpå den tog 
et nyt vildt udløb, men denne gang 
endte den dog knapt så langt ude i 
søen, før den stoppede. 
Nu begyndte det almindelige tov-
trækkeri, der gud ske tak og lov 

endte med, at Keld kunne nette 
karpen. Den blev landet den 19. 
august 1984 kl. 04.45. Det første 
Keld udbrød da han så fisken på 
land var: ”Hold da kæft hvor er den 
stor”, mens jeg - bare for at bevare 
pulsen på et bare nogenlunde 
menneskeligt niveau - svarede, at 
den da vist ikke var større, end den 
jeg fik sidst. Men Keld blev bare 
ved: ”Jamen, den ér sgu stor”. Og 
så måtte jeg overgive mig, for den 
så jo egentligt ret stor ud! 
Endnu en gang pakkede vi en karpe 
ned, og drog mod posthuset, men 
det må have været for tidligt, for vi 
endte på Viborg Politistation, hvor 
ordensmagten vejede skælkarpen. 
Dommen lød således: 10,65 kg, 
86 cm lang og 61,5 cm om livet. 
Tilbage ved pladsen blev karpen 
fotograferet hvorefter den for en 
kort bemærkning blev anbragt i 
mit keepnet.

Samme dag (nat) som jeg fangede 
denne karpe, havde Gert Møller 
fødselsdag. Han havde selvfølgelig 
været i byen for at fejre det, men 
som den gale lystfisker han var, 
skulle han lige forbi Borgvold, for 
at se om der var nogen der fangede 
noget. 
Jeg mener ikke, at han vidste at vi 
sad der, for vi havde jo holdt det 
top hemmeligt. I hvert fald vidste 
han ikke, at vi sad og fiskede efter 
karper - så da han kom forbi den 
morgen bildte vi ham ind, at vi 
sad og fiskede efter ål, skaller og 
brasner, var det vist.
Det accepterede han selvfølgelig, 
indtil han begyndte at stirre ret så 
monotont ned i keepnettet…han 
havde set, at der var noget stort i 
nettet, og så gik det endelig op for 
ham, at vi fiskede efter karper.
Han blev selvfølgelig helt vild, da 
han så hvilket pragteksemplar det 

drejede sig om. Og da han hørte 
hvor få timer vi havde brugt på at 
lande vores første 4 karper, så gik 
han helt i selvsving, hvilket jeg 
forstår til fulde, for han havde jo 
nærmest boet ved bredden af søen 
hele sommeren uden at lande så 
meget som én eneste karpe. Men 
heldigvis fik Gert endelig sin første 
skælkarpe nogle dage senere.
Den vejede, så vidt jeg husker, 
i omegnen af 8,75 kg. Nå, men 
efter Gert’s besøg, blev min +10’er 
nænsomt genudsat til friheden. .

Jens Ploug Hansen holdt sit ord.
Ved en af de førstkommende klub-
aftener i medeklubben kiggede han 
forbi igen. Han havde medbragt den 
udlovede gevinst - en forholdsvis 
kraftig matchstang (en specialstang 
til fiskeri med flåd eller prop om 
man vil…), som han mente måtte 
være glimrende til karpefiskeri.

Jo, såmænd - den var i hvert fald 
glimrende til fiskeri efter de mindre 
karper i Lammefjordskanalerne.

Året efter - i 1985 - flyttede til jeg 
til København, da jeg skulle til at 
påbegynde mit ingeniørstudie.
I en årrække kom jeg langt væk 
fra alt, hvad der drejede sig om 
karpefiskeri. 

Jeg fortsatte dog med konkurren-
ce medefiskeriet på ”højt plan”, 
så i 1986 endte jeg på mede-
landsholdet og var med til ver-
densmesterskaberne i Strassburg. 

I 1987 lukkede jeg så også ned for 
medefiskeriet, for udelukkende at 
koncentrere mig om mine studier, 
for ikke at tale om de mange fester 
der fulgte med!

Men det skal da nævnes, at i 1985 
og i nogle år frem, tog karpefiske-
riet ved Viborgsøerne fart bl.a. 
blandt de tilbageblevne. 
Her fiskede Gert Møller, Carsten 
Krogh og Anders Pørksen m.fl. på 
livet løs, og udviklede forskellige 
former for elektroniske bidmeldere 
m.m.. 
Og efter at koden var knækket, 
fangede de en hel del karper. 
Også Jens Bursell (nuværende 
redaktør på Fisk og Fri) besøgte 
søen mindst én gang omkring 
1985-86. Jeg fik dog aldrig selv 
hilst på ham, men jeg fik at vide, 
at han havde siddet ved Borgvold 
i 2-3 uger før han med sine boilies 
fik hul på bylden, med flere fine 
fisk på land i løbet af de sidste par 
dage. Ja, den mand har aldrig givet 
op for noget!

Det må have været i 1988-89, at jeg 
fik mig noget af et chok. Jeg husker 
tydeligt den dag hvor jeg kiggede 
forbi grejbutikkerne Sport Dres og 
Hunters House i København - for 
at opdage, at dér hang jo alt det 
udstyr som vi havde gået og drømt 
om, da vi hovedkulds kastede os ud 
i karpefiskeriet i 1984. 
Men foruden udstyret som vi havde 
drømt om, var der jo kolossale 
mængder af andet karpegrej, som 
jo nærmest gjorde det uoverskue-
ligt at komme i gang igen - for hvor 
skulle man begynde og hvor skulle 
man slutte? 
Efter oplevelsen i grejbutikkerne 
den dag, havde jeg følelsen af, at 
karperne i Danmark var gået hen 
og blevet ualmindeligt vanskelige 
at fange i løbet af de relativt få år 
der var gået - og det var da helt 
sikkert, at jeg var blevet til grin 
(både blandt karperne og 

karpefiskerne), hvis jeg dukkede 
op med mine 9 fods spinnestænger 
og et glas kartofler som agn - nej, 
det var helt bestemt kun boilies, 
12 fods stænger og elektroniske 
bidmeldere de moderne karper 
kunne fanges på og med. Men 
jeg kom da ud af en af butikkerne 
med et sæt Monkey climbers, for 
det var da til at forstå! (og hvis 
nogen ikke ved hvad dét er, så 
kig i Jens Bursells bog ”Moderne 
medefiskeri” fra 1989). Det var jo 
den umiddelbart perfekte afløser 
for det tidligere så fatale sølvpapir.

Der skulle gå flere år før jeg igen 
købte karpegrej. 
Efterhånden havde jeg læst så meget 
om det moderne karpefiskeri, at 
jeg følte, at tiden nu var inde til at 
tage det næste skridt. Så jeg endte 
med at købe hele ”gøjemøjet”. Det 
bedste af det hele, blandt de mange 
dingenoter og dimser, var nu så 
afgjort de elektroniske bidmeldere 
med lys og lyd, for så kunne det 

pludselig lade sig gøre at sove 
under fiskeriet. Dette er selvfølgelig 
banalt for en karpefisker i dag, men 
det var det så sandelig ikke for en 
nybegynder ud i karpefiskeriet for 
godt 26 år siden - i 1984…

Efterord:
For vel ca. 12 år siden blev der 
udsat en portion meget små karper, 
som i dag har vokset sig til fisk 
på ca. 5 kg for de mindste, og vel 
omkring 12 kg for de største. 
Pæne fisk, men ikke kæmper i 
dagens Danmark, hvor de største 
officielle fangede fisk vel vejer 
omkring 18 kg. De ”hemmelige” 
fisk er (øjensynligt) fanget større. 
Således har jeg fra (forventelig) 
pålidelig kilde hørt, at der for 2-3 
år siden er landet fisk på op mod 25 
kg i Danmark. SÅ kan vi begynde 
at tale om kæmper! 

At der fortsat findes store karper 
i Viborg søerne er jeg ikke i tvivl 
om. Forrige år så nogle meget store 
karper på leg i maj måned, i hvert 
fald at dømme efter de enorme 
haleror de viftede med over 
vandspejlet. Nu mangler vi blot af 
fange dem.
Knæk og Bræk

Allan Tougaard Christensen 
(alias TC)
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Sæsonen  er slut.  
Vinteren er over os med sne og 
kulde og den kommende sæson 
synes meget langt væk!
Men,  mens vi venter på den nye 
sæson, kan vi kigge tilbage på den 
gamle. 
En sæson, som lig tidligere sæso-
ner har været præget af få meldin-
ger om fanget fisk. Ikke, at det be-
høver at være det samme som, at 
der ikke er fanget ret mange fisk, 
men det kunne være tendensen - 
vi ved det ikke! 

NYT FRA 
    KARUP Å

Men det er ganske vist, at når der 
el-fiskes på selvsamme stykker, så 
vrimler det med fisk!! Hvordan de 
to ting hænger sammen er der en 
del  teorier omkring. 

Fakta er, at fiskene, som er på 
vores Karup å - stykke, tilsynela-
dende er svære at fange. 
Det er ikke fordi man ikke har for-
søgt at fange dem! 
Der har været pænt med lystfiskere 
ved åen og de af dem, som jeg har 
talt med, har trods den manglende 

fangst  været glade for at fiske der, 
fordi som en af lystfiskerne sagde: 
”Bare det at gå i så smuk en natur 
er en oplevelse i sig selv”! 
Ind imellem er det nødvendigt, at 
holde krat m.m. nede for at kunne 
fiske ved åen. Dertil behøves et 
par gange om året en hjælpende 
hånd eller to. 
Hvis der sidder nogle blandt Kro-
gens læsere, som kunne have lyst 
til at give en hånd med ved dette 
arbejde, må man meget gerne 
kontakte undertegnede enten pr. 

mail eller på telefonen. Så vil jeg 
kontakte jer, når vi har en dato for 
en praktisk aften/dag ved Karup 
å-stykkerne.

Tak for den gamle sæson og på 
snarlig gensyn til en ny. 

Rigtig glædelig jul 
og et godt nytår.

Flemming  F. Hansen
Tlf: 86877796   
email: revere@mail.dk 

PH-Outdoor 
Nørremølle - Viborg
Tlf. 86622113
info@ph-outdoor.dk
www.ph-outdoor.dk

ALT I FISKE- OG 
FRITIDSBEKLÆDNING TIL 
BYENS BEDSTE PRIS!

Dozer 3 jakken er en 3/4 lang 
jakke med et utal af lommer og 
praktiske detaljer.
Jakken er naturligvis vind og 
vandtæt med god åndbarhed.
Leveres i str. XS-XXXL i brun/grå 
eller grøn/grå.

Urus buksen er en meget robust buks, med 
rigtig mange lommer. Buksen er forstærket med 
Cordura på udsatte områder og er selvfølgelig 
vind og vandtæt med god åndbarhed.
Buksen leveres i str. XS-XXXL i brun/grå eller 
grøn/grå.

JYLLANDS STØRSTE UDVALG AF 
KARPE- / MEDEGREJ!



2322

Klokken er 8.00 lørdag morgen.
Bil efter bil kører ud af den lange 
markvej og standser ved den næst-
sidste gård inden åen.. 

Vi er alle sat i stævne af Kenneth 
Elkær, der er åansvarlig for Skals 
å, og som leder elfiskeriet i dag.
Det er et større logistisk arbejde, 
der er gået forud. Der kræves en 
del hjælpere - jeg tæller til ca.20 
- udstyr, både, maskiner, reb, net, 
hyttefad, transport af fisk, trans-
port af mennesker, aftaler med 
dambruget,tilladelser og meget 
meget mere.

Heldigvis starter det hele med et 
rundstykke og en lille skarp eller 
to. 
Så skal støvlerne desinficeres og 
vi samles i så få biler som muligt, 
og turen går op til Løvelbro, hvor 
vi fordeles på begge sider af åen. 
Efter en gåtur op over engen til 
udløbet af Skravad Bæk er alt klar 
til aktion. 

Jeg har opgaven som skriver dvs. 
jeg får meldt alle fisk, køn, stør-
relse og om den genudsættes med 
det samme. 
Det er en rar tjans, for jeg bliver fri 
for at løbe frem og tilbage mellem 
bådene og hyttefadet, som trækkes 
ca. 50 meter opstrøms godt fri af 
strømfeltet. For den der ikke er be-
kendt med elektrofiskeri kommer 
her en kort og absolut uteknisk 
beskrivelse: 

Tre flade ”badekar” bindes sam-
men. I midterbåden står en motor 
til produktion af strøm, der ledes 
ud til to elektroder. En kobberrist 
trækkes efter bådene og danner 
modpol til elektroderne. To mand 
med hver sin elektrode skiftes til 
at føre elektroden gennem vandet 
hen mod manden i midten. Fisk 
bliver fanget i strømfeltet, - det ser 
fuldstændig ud som om den er i et 
net - trækkes hen mod manden, 
der netter fisken. Den langes ind 
til bredden, hvor den flyttes over 

i en ”bærevugge”, derefter hurtigt 
op til hyttefadet, hvor den kom-
mer i hyttefadet.  
OK. der er ikke tale om et net! 
Kommer fisken for langt fra elek-
troden, så slipper fisken fri, og det 
sker ofte.

Så går det løs! 
Motorens omdrejninger svinger 
i takt med elektrodernes kontakt 
med vandet. Så stiger omdrejnin-
gerne - begge elektroder er oppe, 
for en ørred er i nettet. 
Der bliver råbt: ”Hanfisk 50cm.”, 
der skal råbes højt, for det blæser 
en halv pelikan. 
Vejret, ja det er jo altid interessant, 
og i dag er det blæsevejr, men tørt 
efter to hele dages uafbrudt regn. 
Vandstanden er steget med en halv 
meter oven i den i forvejen høje 
vandstand. 
Trafikken langs åen er blød, mud-
ret, fyldt med forræderiske huller 
og seje tagrør, der holder fast i ens 
støvler. Det bliver en hård dag for 
benmusklerne. Det går snart op 
for de par stykker, der troede de 
kunne klare turen med en dåseøl i 
den ene hånd.

Det går ikke alt for godt! 
Der er langt mellem havørrederne. 
Sidste år på strækket ned til Lø-
velbro fik vi 55 ørreder, i år søl-
le13 stk.! 
I hvert fald to store hanner slap fri 
af elektroderne, mere eller mindre 
frivilligt af netteren, for de store 
hanner må udsættes igen, da de er 
alt for voldsomme og aggressive 
i dammene. De dør som regel af 
opholdet her. 

Elfiskeri i Skals Å

Den almindelige forklaring på 
det dårlige resultat er dog ikke, 
at bådfolkene er sløve, selv om vi 
mobber dem med det, men snarere 
at fiskene er gået videre op i sy-
stemet pga. regnvejret og den høje 
vandstand.

Efter den velfortjente pause ved 
Løvelbro går det videre som en 
velsmurt maskine, som et rent 
”Olsenbandekup” - timet og tilret-
telagt! 
Der skiftes ved tovene, der kastes 
uden om buske og grøfter og fan-
ges igen nedenfor. 
Vi er nu på en strækning, hvor fle-
re har haft spændende oplevelser 
i sommerens løb - er der mon fisk 
på stedet endnu? 
Det er der ikke! 
En rigtig flot blank, nystegen 
hunfisk på 75 cm. bliver dagens 
største. To hanner på over 80 cm 
bliver sat ud igen. Men slutresul-
tatet er skuffende: 20 hunfisk og 
18 hanfisk. 
Det rækker højst til den halve por-
tion æg, og derudover skal mate-
rialet helst komme fra mindst 25 
fisk af hvert køn for at sikre den 
genetiske variation.

Ved slutstationen går snakken iv-
rigt, mest om sommerens fiskeop-
levelser. Et vist praleri og grove 
overdrivelser kan vist ikke ude-
lukkes - vi er jo lystfiskere.
Der er bekymring over det dårlige 
resultat: Er fiskene allerede gået 
helt op? 
Er opgangen måske forsinket? 
Er der sket noget, så der simpelt-
hen ikke er flere gydefisk i år? 
Det sidste er næsten ikke til at 
holde ud at tænke på! 
Fiskemesteren Peder Kokholm 
sorterer yderligere 4 fisk fra - de 
er simpelthen for umodne. 
Der bliver ikke tid til ordent-
lige billeder, for fiskemesteren er 
ubønhørlig, fiskene skal direkte 
fra hyttefadet til tanken.

Op over engen stavrer en flok 
trætte mænd op til bilerne, hvor 
de fordeler sig så resten af bilerne 
kan blive hentet. Trætte er de alle. 
Onde tunger vil vide, at enkelte 
måtte hjælpes ud af bilen med 
krampe i begge ben.

Ugen efter elektrofiskede vi i 
Skravad Bæk, for at få de gydefisk 
vi manglede. 
Der blev taget 3 hunner på hele 
strækningen! Til næste år kan vi 
altså ikke opfylde udsætningspla-
nen for Skals Å

Vi ses derude
Finn Karlsson

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse
H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

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

Scanbirk
Møbelfabrik A/S
Herredsvejen 40
Skringstrup - 8832 Skals

Erhvervsvej 4 9632 Møldrup Tlf.: 86691300
Hadsundvej 3 9500 Hobro Tlf.: 98525800

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

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

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

Industriparken 5 · 8832 Skals · Tlf. 8669 4298 · Bil 4045 8650
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Åbningstider:
MAND.-TIRSD.-ONSD.-TORSD.: Kl. 12.00-22.00
FREDAG: Kl. 12.00-01.00
LØRDAG: Kl. 11.00-01.00
SØNDAG: Kl. 11.00-22.00

Fyraftensøl HVER FREDAG kl. 15.00-18.00: Kr. 15,-
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Første problemstilling: 
Jeg er alene af sted og hvordan ta-
ger jeg så det bedste foto?
Dette kan i bund og grund gøres 
på en række forskellige måder:
Hæng fisken på en pæl, en gren 
eller lignende via et reb om halen 
(eller gennem mund/gæller). 
Stil gerne fiskestangen så den 
kommer med og agnen kan ses 
tydeligt. 
Sørg for at baggrunden (gerne 
åen, horisonten etc.) kan ses eller 
måske rettere fornemmes, da den 
kan blive mere eller mindre slø-
ret som følge af den på kameraet 
valgte skarphedsdybde.
Læg fisken på en sten, en væltet 
træstamme, på et blomsterdække, 
en mospude eller lignende. An-
bring evt. fisken let skrånende 

Tag bedre fiskefotos

så der både fås et godt billede af 
fisken og baggrunden, uanset om 
dette er åen eller gule blomster el-
ler lignende. 

Baggrund: 
Sørg altid for at kontrollere den 
baggrund fotoet bliver taget 
imod. 
Ude i naturen er det som regel 
ikke svært at finde en pæn bag-
grund, men det kniber noget mere 
når fotoet først bliver taget efter 
man er kommet hjem. 
Find derfor en ensartet baggrund 
om det så er en væg eller en hæk 
eller lignende, hvor der ikke fore-
kommer andre (for fotoet) forstyr-
rende elementer - det være sig 
ungernes legetøj, haveredskaber, 
malerier etc.

Dette lille indlæg har ikke ambitioner om at være et fotokursus 
eller blot indledningen på et sådanne, men det er blot et par fif til 
gavn for VSF’s synlighed udadtil via vor hjemmeside og vores klub-
blad ”Krogen”, men ikke mindst til gavn og glæde for den stolte 
fanger selv. 
Af samme årsag skal jeg undlade at komme ind på avanceret ka-
meraopsætning og ditto billedbehandling, men jeg vil alene tage ud-
gangspunkt i fif som alle med et digitalt lommekamera kan benytte 
sig af. 

Sørg altid for at tage fotoet fra en 
vinkel så du får hele siden af fi-
sken med. 
Desværre ses det alt for ofte, at 
fotoet bliver taget fra en vinkel 
hvor fiskens bug bliver det frem-
trædende element på fotoet, og fi-
skens flotte farvemønster slet ikke 
kan fornemmes. 
Sørg altid for at have ensartet be-
lysning på fisken. Brug gerne blitz 
selv i dagslys.

Tag altid rigeligt med fotos fra 
forskellige vinkler, med og uden 
blitz, og tag dem så snart fisken 
er fanget, således at den ikke når 
at miste sin oprindelige farve som 
følge af at have været transporteret 
i pose eller sæk. Med mange fotos 
er der også lidt at vælge imellem 
bagefter. Under selve fotoseancen 
synes de fleste fotos gode, men 
ved den efterfølgende gennem-
gang der hjemme vil nogle få fo-
tos som regel være de andre langt 
overlegne.
Det mindst gode foto er et foto af 
en fisk som ligger i græsset foran 

ens fødder, hvor man efterfølgen-
de ikke kan bedømme størrelsen. 
Da et sådant foto selvfølgelig er 
langt bedre end intet foto, så skal 
det selvfølgelig tages, hvis der 
ikke lige er andre muligheder. 
Men sørg for at lægge et identi-
ficerbar ”materiale” ved siden af 
fisken. Det kan blot være stang, 
hjul og agn. 
Ofte giver det en god effekt at 
lægge spinner eller flue på gælle-
låget af fisken. 
Eksperimenter dig frem! 
Der skal så lidt til for at et ”fisk 
i græsset foto” kan blive mindst 
lige så godt som andre måder af 
præsentere en fisk på.

Fotostativ: 
Nu er det jo ikke alle som slæber 
rundt på et fotostativ, og til hvad 
nytte egentlig, da modernatur ikke 
ligefrem er jævn og hård hvor vi 
færdes langs åen? Og er man sam-
men med andre på fisketur, så kan 
fiskekammeraten jo altid tage nog-
le gode fotos af dig og din fisk. 

Men er man alene af sted, og man 
samtidig fanger drømmefisken el-
ler en anden stor som lille fisk som 
man ønsker at forevige, så er det 
synd og skam ikke af få ”skudt” 
nogle gode fotos af med det sam-
me. 
Som skabt til dette formål kan 
man købe et lille men utroligt 
smart fotostativ (Joby Gorillapod 
ca. 17 cm langt), som kan sættes 
op overalt, da dens ”ben” består af 
en lang række kugleled, der hver 
især har et 360 graders greb og 
som kan drejes i forhold til hin-
anden. 
Det er næsten kun fantasien som 
sætter grænser for hvor dette 
stativ kan anbringes. (Se fotos) 
Endvidere fylder det så lidt, at det 
sagtens kan være en naturlig del af 
ens fiskeudrustning.

Anden problemstilling: 
Hvordan holder jeg fisken så jeg 
får det bedste foto?
Igen kan dette gøre på en række 
forskellige måder alt efter tempe-
rament og fiskens størrelse. I det 
følgende tager jeg udgangspunkt 
i en død fisk. Skal fisken genud-
sættes, så er der andre hensyn at 
tage!
Sørg for at holde fisken således, at 
fingrene ikke dækker fisken i ret-
ning mod kameraet. Jo mindre fisk 

jo større er betydningen af dette. 
”Vandret fisk”: Hold i gællelåget 
med den ene hånd - det gællelåg 
der vender ind mod dig selv! -og 
hold i området omkring gattet 
med den anden hånd.
”Lodret fisk”: Hold i gællelåget 
med den ene hånd, og igen det 
gællelåg der vender ind mod dig 
selv, og støt fisken med den anden 
hånd ca. midtvejs. 
Herved har du mulighed for at 
”vinkle” fisken. Ved at holde i 
gællelåget på denne måde kan det 
sagtens lade sig gøre at holde to 
(eller flere) fisk op samtidigt; også 
selv hvis man er alene (og har en 
Gorillapod).
Når fisken holdes op, så sørg for 
at den ”ser naturlig ud”. Dermed 
mener jeg, at den i videst mulig 
omfang skal være strakt, den må 
altså helst ikke ”bøje” eller ”hæn-
ge på midten”. 
Når man holder fisken vandret, så 
er det ofte en god idé at variere 
sine fotos med nogle hvor man 
kigger skråt ned mod fiskens ho-
ved for at beundre den - for nogle 
giver det overraskende nok de 
bedste fotos. Se fotos.

Og lad os så ellers komme ud og 
få taget nogle gode fotos!

Knæk & Bræk, Allan

FOTOKONKURRENCE 2011
Som opfølgning på denne artikel udskriver vi en fotokonkurrence. 

I næste nummer kan I læse alt om præmier, dommerkomite, regler osv.
Sikkert er det ihvertfald, at det drejer sig om billedmotiver med fisk og 
natur, så hvis du allerede nu er igang med fiskeriet ved sø eller kyst så gå 
bare igang, konkurrencebillederne skal bare være taget i 2011
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Sidst i september inviterede Vi-
borg Kommune medlemmerne 
af Det grønne Råd med på en tur 
rundt i kommunen, hvor vi bl.a. 
skulle se på de steder, som er ud-
peget til våde enge. 
Desuden besøgte vi Karup Mølle 
dambrug, som kommunen har ned-
lagt i år. 

Med på turen var medlemmerne 
af Det grønne Råd, det vil sige 
repræsentanter for jægerne, fis-
kerne, ornitologerne, skovejerne, 
turismen, Friluftsrådet, Danmarks 

Naturfredningsforening, og er-
hvervsrådet foruden kommunens 
Miljøudvalg og ledende embeds-
mænd fra natur- og miljøområdet. 

Vi besøgte Ravnstrup dambrug, 
som blev nedlagt for nu cirka et 
år siden, og det så ærlig talt ikke 
særlig godt ud. 
På grund af en lang vinter er der 
ikke rigtig kommet gang i væk-
sten af græs og planter, som skulle 
holde på brinkerne i det genslyn-
gede åløb, så der skrider en hel 
del sand ned i åen. De af jer, der 

har fisket på det øverste stykke af 
Fiskbæk å, har sikkert set, at der er 
kommet meget sand i åen. 
Vi fik at vide, at kommunen godt 
kan se problemet, og at der nu vil 
blive lavet et sandfang nedstrøms 
det nedlagte dambrug. Det er en 
god løsning, som vi kan være til-
freds med.

Vi besøgte to steder, som er udpe-
get til etablering af våde enge. 
Ved Fiskbæk å har man planer om 

at lave våde enge cirka fra den 
gamle kirkegård og ud til Skiveve-
jen, og ved Karup å har man til-
svarende planer i Fly enge. 

Tidligere projekter hvor man lod 
dele af åløb omdanne til en sø, har 
vist sig at være helt ødelæggende 
for ørredbestanden. 
De voksne ørreder kan måske godt 
finde op til gydepladserne, men de 
udtrækkende smolt finder ikke ud 
i havet. De bliver ædt af fiskehej-
rer, gedder eller aborrer, eller de 
mister orienteringen og opgiver at 

gå til havs. Realiteten er, at en for-
holdsvis lille oversvømmelse som 
Egå Engsø ved Århus medfører, 
at 80% af Egåens nedtrækkende 
smolt går til.
Dette forhold er gået op for myn-
dighederne, så vi fik på turen ga-
rantier for, at der ikke bliver lavet 
permanente søer, men kun lejlig-
hedsvise oversvømmelser, som 
ikke skader fiskelivet. 
Der blev endog talt forsigtigt om, 
at der måske kunne laves no-
get genslyngning, men lad os nu 
se……

Vi sluttede med at besøge Ka-
rup Mølle dambrug, som Viborg 
kommune har nedlagt i år. Det er 
et stort dambrug, beliggende ved 
Åresvad å inde i Karup by.
Her har åen været stemmet op si-
den 1500 tallet. 

Kommunen viser rundt Rolf Christiansen informerer Det 
grønne Råd og en lille hest om 
Ravnstrup Dambrug

Der er forsøgt lavet en passage, 
som ikke har virket ret godt, men 
nu er hele dambruget væk, og der 
er fri adgang til ca 10 km vand-
løb.
Arealet er smukt retableret, og 
åen slynger sig naturligt rundt i 
kanten af det tidligere dambrugs-
areal. Belært af erfaringerne fra 
Ravnstrup dambrug har man fra 
starten anlagt et sandfang, som 
skal fungere, indtil der er styr på 
’sandflugten’. 
Et flot projekt, som vi gerne vil 
rose Viborg Kommune for.

 

Sandfanget ved det nedlagte Karup Mølle dambrug.

Eftermiddagskaffe ved den nye 
natursti ved Karup å. (Der var in-
gen krus og ingen skeer - derfor 
må man klø sig lidt i håret)
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Hej alle.

I løbet af efteråret har vi øvet os 
på at binde knuder bl.a.  blink 
knuden, grinner knuden og op-
hænger knuden.

Vi har bundet fluer , wolly bugger 
og red tags. bygget spindere alla 
mepps 3 og 4. 

Vi har selvfølgelig også øvet os på 
at fiske.
Vi har fisket med spinner, wob-
lere, blink,  orm,  majs, powerbait 
og flue.

Vi har fanget masser af fisk. skal-
ler, gedder, aborre, karper og 
guldfisk.

Vi har fisket flere steder. I Viborg 
søerne og regnbue mosen, (søen 
tilhører skalsådalen sportsfisker-
forening) i forskellige regnvands 
bassiner Det ene kalder vi skalle 
søen og den anden kalder vi guld-
fiskesøen. 

Flere juniorer har været ved ky-
sten med stor succes.
Vi har endnu til gode at komme til 
åen, vi har været meget uheldige 
med vejret…. men det skal nok 
komme. 

Flere billeder kan ses på vores 
egen facebook side. 
Link via junior forum.
Vores fiskesæson afslutter vi med 
manér. 

Vi holder jule afslutning d. 8 de-
cember. Der skal vi bl.a. binde 
et juletræ og spille fiskebingo 
bango. 
Her følger en billedserie fra vores 
forskellige oplevelser.

Masser af aktivitet
i juniorafdelingen

Rasmus er med til at udsætte yngel i skals å.

Per tjekker lige dybden og om der er skjulesteder i 
nærheden af en gydebanke.

Jonathan tænker...Jakob forklarer.

Jakob fortæller om farver 
på spinnere.

Allan viser hvordan en spinner skal 
skrues sammen.

Daniel viser evner for Casper og Philip. Total koncentration
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Juniorafdelingens 
aktivitetsplan kan ses på 

foreningens 
hjemmeside snarest muligt



NYT FRA 
    SKALS Å

2010 har været et anderledes år. Fangsterne har været temmelig ujævnt 
fordelt over sæsonen og der er nok ikke fanget helt så mange fisk som 
gennem de senere år. 
Pludselig var de der og pludselig var de væk, enkelte var på pletten når 
der var friske fisk, bla. ham der fik to fine havørred på hver 4 kg på kun 
en halv time. 
Først hen i starten af august var der for alvor mulighed for at få flex på 
klingen og der blev da fanget en del, men pludselig var de væk igen. Ved 
el-fiskeriet i Skals å og i Skravad møllebæk havde vi også umanerligt 
svært ved at finde dem. 
Nu har vi hele den lange vinter til at spekulere over årsagen.
Jeg skal i hvert fald ned og tælle de gydebanker som er blevet brugt sidst 
i december. Vi ses næste år til en forhåbentlig bedre særson

KennethCaspers flotte fangst ved regnbue mosen

Daniel og Casper gør klar til at fiske ved regnbue mosen.

Leo monterer prop og kroge for sine piger, Stine og Marie.

Glade smil over hele linien - trods vejret.

Juniorafdelingen har et julegaveønske
Juniorafdelingen søger efter fiskevande som vi kan få tilladelse til at besøge en eller flere gange efter aftale. Moser og søer af alle størrelser har interesse, ligesom indholdet 

af arter og størrelsen heraf er underordnet, så længe der er fisk at fange. Hvis du har et vand på hånden som du vil ”dele ud af”, så kon-
takt formanden for juniorafdelingen Allan Tougaard Christen-sen på mail Allan@VSF.dk eller på mobil tlf. 20196383. På vegne af juniorafdelingen skal jeg sige, at vi glæder os me-get til at høre fra dig. 

Glædelig jul & Godt Nytår, Allan

PS! Ungerne opfører sig ordentligt!
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

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

Juniorudvalget

Allan T. Christensen (Formand)
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan@vsf.dk 

Kim Agerholm
tlf. 3023 9673

Jakob Madsen
tlf. 2194 9122

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)
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf. 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Jørgen Knudsen
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:
Mikael Klokkerholm
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Kim Agerholm
Leo Hestbech
Kenneth Elkær

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

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 2043 0135 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, 
Formand for vandplejeudvalget.

Niels Roesgaard
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf: 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring

Kenneth Elkjær
Elmevej 8, 9632 Møldrup
tlf 28680605
mail : kenneth@vsf.dk
Ansvarsområde: Skals å, vandplejeudvalget

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 8664 5596
e-mail: jensdrengsgaard@hotmail.com
Ansvarsområde: Jordbro å, lodsejerkartotek, 

Suppleanter
Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan@vsf.dk
Ansvarsområde: Vorgod å, Hald sø, lodsejerkartotek, 
juniorudvalget. 

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86651332
e-mail: finn-margit-karlsson@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested Å


