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Fiskeriet har ikke været ret godt. 
Hele foråret og forsommeren 
var det hundekoldt, ja vinteren 
sluttede først rigtig til Sct. Hans. 
Og da vejret samtidig var tørt til 
langt ind i Maj måned, blev for-
sæsonens fiskeri ikke til ret me-
get.

Sommervejret blev helt elendigt 
- set fra en lystfiskers synspunkt. 
Det var varmt og tørt med mas-
ser af sol, og så er det klart, at fi-
skeriet blev ringe. 

Efteråret gav fint med regn, og 
det rettede lidt op på sagerne, 
men godt blev det ikke. 

Vi har mistet 
fiskevand

Ved Jordbro Å har Moland Byg-
gevarer A/S opsagt vores aftale, 
så vi har mistet ca 1½ km fiske-
vand omkring Dalgas bro på Ski-
vesiden. 
Det er trist at miste fiskevand, vi 
har haft i mange år, men der er 
lidt trøst i, at det vi har mistet, 
mest er krat og sump, hvor der 
ikke kom mange fiskere. 

Ved Karup å har vi selv opsagt 
Ikast-stykket ved Hessellund. 
Det blev næsten ikke brugt, og 
det kostede en masse penge, så 
vi fandt det uholdbart at holde 
fast i lejemålet.  

Juniorafdelingen
er blevet forsømt

Igennem nogle år var det lykke-
des at skabe en god juniorafde-
ling med 25-30 mere eller min-
dre aktive medlemmer. 

I løbet af ganske kort tid måtte 
de tre juniorledere, der havde 
trukket det store læs i arbejdet, 
melde fra, da de fik for travlt med 
andre opgaver, og vores forsøg 
på at skaffe nye juniorledere før-
te ikke til noget. 

Opgaven med at drive junior-
afdelingen var ikke noget, man 
bare kunne lægge oven i de op-
gaver, bestyrelsen i forvejen lø-
ste, så vi måtte lægge afdelingen 
i coma. 
Vi håber at kunne finde friske 
kræfter til at genoptage arbejdet 
i juniorafdelingen.
Interesserede er mere end vel-
komne til at kontakte mig.

Sidste nyt: Thorkild Grundell kø-
rer et fluekursus for juniorer efter 
jul. Se mere inde i bladet.

Bestyrelsen har 
været lidt sløv

Flere bestyrelsesmedlemmer har 
i år haft rigtig meget om ørerne 
både privat og arbejdsmæssigt, 
så vi er ikke særlig stolte over 
årets indsats. 
Vi har så nogenlunde gjort det, 
der skulle gøres, men der har ikke 
været overskud til noget særligt. 
Der er ikke udlagt en eneste 
skovlfuld gydegrus, og der er 
ikke fundet nyt fiskevand, så der 
er ikke noget at prale af.

Men der er heldigvis
også noget, der 
er gået rigtig godt

Vi har fået den ny hjemmeside i 
gang.
Den er pæn, og den virker rigtig 
godt, og har omkring 120 besøg 
om dagen. 

At det så kniber gevaldigt med 
at få rapporteret nogle fangster 
til fangstrapporten er dobbelt 
ærgerligt. 
Fangstrapporten er vores vigtig-
ste værktøj til at sælge dagkort 
og til at få nye medlemmer, så 
jeg forstår simpelthen ikke, hvor-
for så mange af vore medlemmer 
nægter at lægge fangster på. 

Om det er for ikke at føre sig frem 
eller for ikke at afsløre for meget 
er ligegyldigt - det er undergra-
vende for vores forening og kan 
kun føre til højere kontingent og 
mindre fiskevand.

Pensionist
afdelingen kører 
rigtig godt 

Afdelingen blev startet for et 
par år siden, og den lever rigtig 
godt. 
Der har været mange ture, og 
der er velbesøgte møder på Sdr. 
Mølle. 
Læs mere inde i bladet. 

Aftale med 
Silkeborg 
Fiskeriforening

Det har igennem mange år været 
tydeligt, at vi brugte for mange 
penge på Karup å i forhold til den 
brug, vi gjorde af vore fiskevande 
ved åen. 
Jeg har nævnt, at vi har opsagt 
Ikast-stykket, og ud over det 
har vi delt de resterende stykker 
med Silkeborg Fiskeriforening, 
så økonomien nu er ansvarlig og 
fornuftig. 

En lidt højere belastning af fiske-
vandet kan vist heller ikke skade.

Vi holder 
medlemstallet

Og det er faktisk ret flot i en tid, 
hvor rigtig mange lystfiskerfor-
eninger taber medlemmer. 
Generelt er interessen for at fiske 
vist for nedadgående, og med 
hård konkurrence fra P&T-søerne 
og fra laksevandene er det rig-
tig pænt, at vi gennem de sidste 
mange år har holdt et stort set 
konstant medlemstal. 
Det skyldes ikke mindst vore 
fremragende fiskevande, hvor 
man måske ikke altid fanger lige 
så meget, som man godt kunne 
tænke sig, men hvor der er god 
plads og garanti for en god na-
turoplevelse på hver tur.

Økonomien er god

Gennem de senere år har vi taget 
nogle vigtige beslutninger som 
at lukke Krogen bortset fra års-
skriftet til jul, at afskaffe pensio-
nistrabatten, at opgive Vorgod å 
og nu senest at dele fiskeretten 
ved Karup å med en anden for-
ening. 
Tilsammen har disse tiltag med-
ført besparelser på omkring 
100.000 kr. årligt, og det betyder, 
at vi nu står med en sund øko-
nomi, hvor der er råd til at slå til, 
hvis vi bliver tilbudt attraktivt fi-
skevand.

Desuden kan vi stadig holde 
et pænt lavt kontingent, ikke 
mindst i betragtning af, at det 
også indeholder et medlemskab 
af Danmarks Sportsfiskerfor-
ening. 

Alt i alt er året vel godkendt - 
men så heller ikke mere.

Jørgen Buch

Formanden 
F U N D E R E R

Mine funderinger går denne gang naturligvis på, hvordan året er gået. 
Og det er ikke alt sammen gået lige godt.
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Indkaldelse til 
ordinær 

generalforsamling
I henhold til vedtægterne 

indkalder Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling

Torsdag d.16. januar 2014 kl.1900 
i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg

Dagsorden
1.   Valg af dirigent

2.   Valg af protokolfører

3.   Formandens beretning

4.   Regnskabsaflæggelse

5.   Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse

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

    6b.   Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
             På valg er Johnny Auchenberg, Jens Drengsgaard og Finn Karlsson. 
             Alle er villige til genvalg.    
    6c.   Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
             På valg er Allan T. Christensen og Jan Nielsen. 
             Jan  er villig 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. 
             På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg.

Eventuelt

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

Efter generalforsamlingen holder seniorforsker Niels Jepsen fra DTU 
Aqua et foredrag om skarvernes mulige skadevirkninger på fiskebestan-
dene i vore vandløb.
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Karup å 

VSF har i rigtig mange år haft fi-
skevand ved Karup å. 

Karup å har i mange år været en 
stjerne på lystfiskernes ”himmel”. 
Derfor har vi i VSF været glade for 
at kunne tilbyde fiskevand her. 
 
I de senere år har det knebet med 
fangster på vores Karup-stykker  
og det sammenholdt med den 
markante forbedring i vore øv-
rige åer, har det gjort Karup å - 
stykkerne   mindre attraktive. 

Når det samtidigt er vores su-
verænt dyreste fiskevand er der 
grund til at tænke alternativt. 
Vi vil meget gerne beholde Ka-
rup - stykkerne, men på den 
anden side udgør de en for stor 
post i vores fiskelejebudget. 

Derfor besluttede vi os for at få 
en interesseret sportsfiskerfor-
ening med på Karup - stykkerne. 
De eksisterende foreninger ved 
Karup å samlet i Karup Å sam-

menslutningen (KÅS) har nok i 
det fiskevand de har ved åen og 
var ikke interesserede, men så 
meldte Silkeborg Fiskeriforening 
sig som interesseret. 
Foreningen har tidligere været 
medlem af KÅS, men måtte mel-
de fra p.g.a. dårlig økonomi og 
ringe interesse for det fiskevand 
de har ved Skygge å. 

Aftalen er nu på plads og gælder 
fra næste sæson (2014) og fem år 
frem. 
Det betyder, at Silkeborg Sports-
fiskerforenings medlemmer må 
fiske på Høgildstykket, stykkerne 
ved Agerskov Dambrug og styk-
kerne opstrøms dambruget. 

Silkeborg Sportsfiskerforening har 
rigtig mange medlemmer. 
Men kun en lille del af dem er de-
cideret å-fiskere. 
De fleste af deres medlemmer er 
lystfiskere med hovedinteresse i 
Silkeborgsøerne og Gudenåen 
ved Silkeborg - en stor del af 
medlemmerne er lodsejere ved 
søerne og fisker ikke.

Derfor forventer vi ikke en ”inva-
sion” af lystfiskere på vores Karup 
å stykker, men dog en øget inte-
resse for fiskevandet og dermed 
også forhåbentlig et større antal 
fangede fisk end nu.

Den stramme økonomi har des-
uden medført, at vi har opsagt 
vores aftale med Ikast Sports-
fiskerforening om medfiskeret 
ved Hessellund Stykket.
Aftalen er dyr i.f.h.t. det antal af 
vore medlemmer, som fisker der.

Vi har i snart mange år kæmpet 
for at få forbedret forholdene 
ved Agerskov Dambrug. 
Dambruget er i dag en af de sid-
ste alvorlige spærringer ved Ka-
rup å. 
Åen ovenfor dambruget er en 
lille perle af sving, dybe huller og 
små stryg. 
Men hvad hjælper det, hvis en fy-
sisk spærring forhindrer fiskene i 
at komme derop!

I snart 10 år har KÅS afholdt 
en årlig lystfiskerkonkurrence 

i august. Det har hvert år givet 
omkring 100.000 kr. i overskud. 
Pengene er blevet brugt til vand-
løbsrestaurering i Karup å og 
især dets tilløb.
Konkurrencen har været en stor 
succes og det skyldes især det 
store frivillige arbejde,  der er 
blevet lagt i konkurrencen . 
Det alt afgørende for konkurren-
cens succes er et tremandsteam, 
som har styret forløbet de sidste 
år. Dette team stopper i år og lige 
p.t. er der ikke nogen til at tage 
over, så hvorvidt der bliver en 
KÅS-konkurrence 2014 er meget 
usikkert. 

Et af de tilløb til Karup å, som for-
håbentlig nyder godt af KÅS-kon-
kurrencens økonomiske succes 
er Lundholm bæk, som løber ud 
i Karup å på vores Høgild-stykke. 
Vi har tidligere renset Lundholm 
bæk op og nu trænger bækken 
igen til en ”kærlig hånd”. 
Er der medlemmer, som har lyst 
og tid til at give en hånd med, 
kan I kontakte undertegnede på 
tlf: 29900676.

Årets fiskeri
Foråret var koldt, langt og tørt, 
med lav vandstand i åerne, og så 
blev det på få dage varmt, tørt og 
lyst, altså elendigt fiskevejr det 
meste af sæsonen.
Der kom noget regn sidst i maj, 
og det satte gang i fiskeriet i Si-
mested å og til dels i Skals å.

Simested å har kørt ret 
godt hele sæsonen med nogle 
rigtig gode fisk (Kenneth ca 7 kg, 
Jakobs makker ca 6 kg, så vidt  jeg 
husker. (Kig i fangstjournalen)

Skals å har været under nor-
malen. Jes har som sædvanligt 
fanget en god fisk, denne gang 
på 5,2 kg og formanden har fan-
get 3 pæne i Skals, den første al-
lerede den 30. maj.
Men der har ikke været ret man-
ge i de mindre størrelser, som 
ofte har været dominerende. 

I sommer var der så mange store 
aborrer, at man kunne fiske mål-
rettet efter dem og sikre sig nok 
til en middag.

Fiskbæk å har været enten 
eller. Et par gange har der plud-
selig været mange fisk i åen, men 
få dage efter var de væk igen 
eller i hvert tilfælde ikke til at få 
kontakt med. 
Der er ikke meldt om store fisk i 
åen, Johnnys på 2,3 kg er vel den 
største.

Jordbro å har været meget 
stille. Der er ikke meldt om store 
fisk og der er heller ikke fanget 
mange, men lige inden sæsonaf-
slutningen gik der rygter om, at 
der var mange fisk. 
Elfiskeriet viste, at der er fisk nok i 
åen og der er rigtig fine størrelser 
i blandt. 

 
Karup å har fiskemæssigt 
været  rimelig. Der har ikke været 

   om vore

vandløb
Rundt

meldinger om mange fangster, 
men dog  flere end sidste sæson.  
Karup å som helhed har haft en 
god sæson og noget tyder på, 
at interessen for åen igen er sti-
gende. 
Spændende bliver det under alle 
omstændigheder, om et øget 
fisketryk på vores Karupstykker 
også vil medføre flere meldte 
fangster. 
Vi kan kun håbe!

Flemming Hansen
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Fik først en lille tyksak lige over målet, derefter fik jeg et par pæne aborrer, og tabte et par pæne, så der er godt med aborrer i åen.Endelig fik jeg så et godt hug på spinneren, og efter en fin fight fik jeg lirket den store i nettet. 
Havørred 5,3 kg og 77 cm fanget d. 1/8 i Skals å.Jes Kunnerup 

Den var voldsom, da den tog fluen, men blev hurtigt en af dem 
der går dybt og sejt.
Nydelig fisk, men billedet er elendigt.
Havørred 3.55 kg længde 68 cm fanget på Flue 

Simested har indtil videre i år kun givet små fisk, i alt 4 i størrelsen 
41 - 48 cm.

Jørgen Knudsen 

Herlig sommerfisk, lige til 
røgemanden.
Fisken huggede kl. 23,05, 
og fighten var udramatisk 
undtagen et par kraftige 
udløb og et enkelt hop 
ovenud af vandet ca. 50 
meter nedstrøms.
Den blev nettet perfekt 
medstrøms efter ca. 15 
minutters fight

Jørgen Knudsen 
Dato 27-06-2013 
Sted Karup Å 
Art Havørred 
Vægt 5.00 kg 
Længde 75 cm 
Agn Flue 

Jeg ville lige se, om det virkelig kunne være rigtigt, at der kun var 
fisk i Simested å, hvorfra de seneste rapporter er kommet.
Det var ikke rigtigt. 
Der var en fin fisk i Skals på 2,9 kg og 65 cm, og der var faktisk flere 
end den på billedet.

Jørgen Buch d.23/9-13

Havde yderligere 2 på krogen over målet. Kun på 35 minutters ef-
fektivt fiskeri - Så skulle jeg desværre videre. Der er masser af fisk i 
åen. For godt en uge siden havde jeg en følger på 4-5 kg og den 
er der vidst endnu.
Johnny Auchenbergs havørred fra Jordbro å vejede 1,5 kg og blev 
fanget d. 17/9 

Thomas Smed Larsen fik et solidt hug på sin spinner tidligt om morgenen d.  04-08 ved Simested å. 

Havørred på 4.00 kg og 70 cm

Havørred på 2,74 kg fra Simested å, fanget på en mepps af Niels 
Roesgaard

Havørred på 2 kg og 60 cm fanget af Jesper Rold Nielsen d. 26/9 
i Simested å

Så lykkedes det at snuppe en 
havørred mere i Skals å, men 
det er hårdt arbejde. 
Jeg startede kl. 7.30, og fi-
sken huggede kl. 12, længe 
efter at jeg var begyndt at 
overveje at stoppe.
Den blev fundet på et ke-
deligt, lige stykke, hvor man 
ikke fisker, hvis man har lidt 
travlt.
Havørred  på 3 kg og 65 cm 
fanget af Jørgen Buch d. 2/7
på spin. 

Fisk & 
   fangere
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Hunfisk taget på opstrøms 
fisket Mepps 4 i kobber, 
gav en fin fight med flere 
udløb. Havde en følger og 
fik skræmt en fisk ved mod-
satte bred da jeg kastede 
spinneren derover.
Beklager billedkvaliteten

WINKLER 
Dato 28-06-2013 
Sted Skals Å 
Art Havørred 
Vægt 2.90 kg 
Længde 58 cm 
Agn Spin 

Først en sjældenhed i form af en aborre på 500 gr, nedstrøms broen ved Løgstørvejen. 5 minutter senere og 25m længere nede, huggede havøreden

Anton Schmidt Hansen 
Dato 23-06-2013 
Sted Skals Å 
Art Havørred 
Vægt 1.50 kg 
Længde 51 cm 
Agn Spin

Skals å ved Løvel bro, 
nedstrøms spin. 
Efterfølgende en tur un-
der højspændingslednin-
gerne, hvilket resulterede 
i en tabt 3 kilos. Den 
gled ud af netrammen. 
Dernæst en ørred på 
omkring målet, der blev 
genudsat. En god dag

Anton Schmidt Hansen 

Dato 30-09-2013 Havør-
red 1.10 kg Længde 48 
cm fanget på spin.

Skulle lige se om ikke weekendens regn havde flyttet rundt på nog-
le fisk - Har nemlig ikke fanget noget de sidste par gange. Ud over 
den ene her, havde jeg yderligere en på krogen af samme størrelse 
og fangede 2 på ca. 35 cm. Fisken havde nogle skrammer på ven-
stre side, som lignede garnskader.

Johnny Auchenberg

02-09-2013 
Sted Fiskbæk Å 
Art Havørred 
Vægt 1.60 kg 
Længde 53 cm 
Agn Spin 

Var lige en lille tur ved åen her til morgen fik en lille vildtflyvende 
havørred på ca 35 cm som straks blev genudsat igen.
Var faktisk ved at tænke på at køre hjem igen ,da jeg ikke havde 
mærket eller set noget som helst.
Jeg besluttede dog at tage en halv time mere,da solen var ved at 
bryde igennem 
morgentågen. Det blev så lige til en fin fisk ,som dog har mærker 
muligvis efter garn eller skarv.

Jens Drengsgaard 
Havørred 1.83 kg længde 55 cm, fanget på spin d. 30-07-2013
i Jordbro Å.

Kenneth Elkjær 
Dato 03-07-2013 
Sted simested å 
Art Havørred 
Vægt 7.00 kg 
Længde 84 cm 
Agn Spin 

Årets anden fiske tur , hjemme igen inden der var gået et time det 
er sku´ nemt nogle gange og der er flere i renden.

Kenneth Elkjær

Så er der friske fisk i åerne. Jeg startede 
tidligt i Simested å, hvor jeg havde for-
nøjelsen at skræmme en virkelig stor 
fisk, der forsvandt opstrøms efterladen-
de nogle mægtige bølger.
Da solen blev for skrap, flyttede jeg til 
Skals å, hvor jeg ret hurtigt snuppede 
en fin, fed havørred, som allerede er af-
leveret til rygemanden

Jørgen Buch d. 30-05-2013 
Havørred fra Skals å 4.1 kg 68 cm fanget 
på spinner.

Flot fightende blankfisk med mærker efter havlus. Havørred på 5,4 kg fanget d. 18/7 i Simested å.

 Niels Roesgaard
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Første tur i åen i år 
gav en fin lille havør-
red fanget på ned-
strøms fisket wobler, 
efter at opstrøms spin 
intet havde givet.

Allan T. Christensen 
Dato 30-07-2013 
Sted Skals å 
Art Havørred 
Vægt 1.00 kg 
Længde 45 cm 
Agn Spin

Efter en række mindre 
fisk kom der endelig 
en lidt større på land 
igen... 
Kommunen har virke-
lig taget ved til grøde-
skæringen. Så det er 
nemt at gå ved åen 
og fiskene har kun få 
gemmesteder

Jakob Madsen 
Dato 15-08-2013 
Sted Simested 
Art Havørred 
Vægt 0.00 kg 
Længde 62 cm 
Agn Spin 

En hurtig tur til åen på vej hjem fra 

job, og så var den der endelig.

Jeg havde i starten af året sagt at jeg 

i 2013 skulle prøve at fange en HØ 

på 5+, måske et lidt stort mål når min 

PR var 2,6. 
Men det blev lavet om i dag, ny PR 

på 5,3 kg, stor rigtig pæn hun fisk. Så 

den 8/10 må siges at være en skøn 

dag. Vi ses ved åen...

Knæk og bræk
Henrik Dyhrholm

Dato 08-10-2013

Sted Skals Å
Art Havørred
Vægt 5.30 kg
Længde 78 cm
Agn Spin

Fiskbæk å d. 31-10-2013. Årets sidste dag rent fiskemæssigt for 
åens vedkommende. Jesper Pedersen fik 3 over målet største 42 
cm. Flere under mål. Alle genudsat. Fiskede nogle timer op og 
nedstrøms nybro.

De er i rasende god kondition i Fiskbæk i år. 
Jeg fangede også en sølvblank fisk på 30 cm. som jeg troede var 
langt større, men kunne godt se at den forsvandt fuldstændig i 
netrammen, da jeg landede den. 
Jeg spottede også en 3´kg.s fisk - den samme for tredje gang i år. 

Johnny Auchenberg 
Fiskbæk Å d. 16-07-2013. Havørred på 1.30 kg og 46 cm

John Glerup Møller fik sin første havørred fra VSF`s vandløb i år 
d. 3/9. Vægt 2.20 kg. Længde 56 cm
En rigtig buttet blank fisk fra Skals å der gav en god fight.

En tidlig morgentur gav en havørred lidt under målet plus den på 
billedet, som blev genudsat få sekunder efter, at fotoet var taget. 
Og så var der en stor, som ikke ville noget, men som forsvandt op 
ad åen med en fin bølge.

Jørgen Buch d. 21-09-2013 

Simested å. Havørred 1.2 kg og  45 cm 

Hans Eriksen i silende regnvejr ved Borup bro med en friskfanget havørred på 4,1 kg. Fisken blev taget på spin d. 19/6

Smuk morgen / formiddag 
ved Simested. Fisken tog 
min spinner lige under fød-
derne af mig. 
God fight med tre spring 
helt ud af vandet og med 
gode udløb. 
Det ER altså på ingen måde 
umuligt at overliste havør-
reder i fuld morgen sol ;0)

Tue Linderoth 

Dato 06-07-2013 
Sted Simested Å 
Art Havørred 
Vægt 3.00 kg 
Agn Spin 
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Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktører af-holdt deres efterårsstormøde i uge 42 i Ålestrup. 

På vej til kurset var instruktørerne Jakob Madsen og Nikolaj Korsholm kørt et smut forbi Jakobs hjemmevand, Simested Å, hvor han skulle guide Nikolaj. Og det havde Jakob åbenbart helt styr på. Først på formiddagen får Nikolaj nemlig et solidt hug, som kroges på sikker vis.

Nikolaj fornemmer straks, at der er tale om en god fisk, da den går relativt dybt og tungt. Fighten var super intens, da krogen på den lille Mepps 3 flyt-tede sig flere gange under fighten - og krogene var nær rettet ud. 

Men op kom fisken, som de to instruktører i fæl-lesskab kunne måle til 79 cm og 6,2 kg – så de havde begge det brede smil på, da de ankom til mødet.

Jes Kunnerup. Havørred på 2,5 kg fra Skals å fanget d. 8/8 

Søren Petersen tog en havørred lige opstrøms Løgstørvejen i Skals 
å d. 24/8 på 2,60 kg og 61 cm.

En tur til åen en tidlig morgen i juli gav resultat. 
Havørred på 4.60 kg og 72 cm fanget på en kobber Meps str. 4, af 
Lars Eriksen i Skals Å d. 07-07-2013 

Ikke stor, men smuk:) Passer lige til røgeovnen. 
Havørred 1,25 kg længde 44 kg fanget i Skals å d. 16/7.
Anton Schmidt Hansen

Jesper Rold Nielsen fik en havørred på 4,3 kg og 70 cm 
i Simested å d. 28/5.

På Borupstykket i Simested å fik jeg et tungt hug på en spinner 
fisket opstrøms ved egen bred. 
Den målte 75 cm. og vejede 4,8 kg.

Et kvarter senere fangede jeg en på 68 cm, den røg ud igen og 
har nok vejet 3,5 kg eller lidt mere, så der er altså fisk i åen nu.

Jørgen Buch

D. 1/8 ved Jordbro å, gik en ti-
mes tid uden der rigtig skete 
noget fik dog pludselig bid og 
fangede en på 47cm . 
Fiskede en halv time mere og 
fik en god fisk  på 2,32 kg.

Jens Drengsgaard

Jakob Madsen har snup-

pet en fin fisk i Simested. 

Der mange fisk i alle vore 

åer lige nu, så det er helt 

uforståeligt, at man ikke 

ser flere fiskere derude 

netop hvor ørrederne er 

så flotte, som de overho-

vedet kan blive.

Jakob Madsen 

11-06-2013 Simested å 

Havørred på 4.50 kg og 

70 cm, fanget på Spin. 

Fisken overgav sig efter en kort, men kontant og hidsig fight. 
Fik også fisk på 52, 45, 41, og 40 cm.. To af dem blev genudsat. 
Havde yderligere en på ca. 60cm, som undslap. Dagen før tabte 
jeg også en på ca. 60 cm. i Jordbro. Der er simpelthen vanvittigt 
mange fisk i vores åer netop nu. Knæk og bræk derude.

Johnny Auchenberg 
Fiskbæk Å d. 22/10 havørred på 63 cm og 2,7 kg 
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Og broer har VSF mange af, vidst 
nok op mod 200 i alt.

Vi byggede 55 
broer
Sidste år fik vi af tipsmidlerne ca. 
11.000 kr. i tilskud til bygning af 
broer. 
Foreningen fik 50%  tilskud, men 
det var kun til materialerne, ar-
bejdet måtte vi selv sørge for. 

Det blev klaret på to arbejdsdage, 
hvor vi omdannede Horst Mies-
bauers landsted ved Løgstrup til 
en mellemstor træindustri med 
ca. 10 medarbejdere.
En lørdag byggede nogle endnu 
arbejdsramte medlemmer en del 
af broerne, en hverdag byggede 
pensionistgruppen de resteren-
de.

Her blev der savet, samlet pinde, 
skruet og skudt med trykluftpi-
stol fra morgen til aften, og efter 
de to dage lå 55 broer klar til en 
pris på 400 kr. stykket.

Broerne skal 
også ud
De fleste broer bliver brugt til lø-
bende udskiftning af en bro her 
og der. 
Nogle broer knækker, nogle bli-
ver skyllet væk af højvande, nogle 
forsvinder simpelthen, og andre 
steder bliver der ved oprensning 
af grøfter brug for broer, hvor 
man tidligere har kunnet skræve 
over grøften. 
Det går for det meste nogen-
lunde, men det tager tid, og stan-
darden ved åen kan være noget 
svingende.

Men ind imellem satser vi på at 
få en bestemt strækning helt og 
fuldstændig i orden. 

I år var turen kommet til den øver-
ste del af Fiskbæk å, så en dag i 
marts mødte 12-13 pensionister 
op ved Nybro. 
Der blev udlagt 6-7 nye broer 
omkring Nybro, mange af de 
gamle, skæve broer blev rettet 
op, og der blev slået nyt trådvæv 
på, hvor det manglede. Mange 
pilebuske blev beskåret, enkelte 
så de næsten var helt væk.
Og der blev sat bambuspinde 
ved alle broer, så de er lette at 
finde - også i mørke, da vi nu 
forsyner bambusstokkene med 
reflekstape på toppen, så natfi-
skerne kan finde hjem. 
Vi har tilbagemeldinger om, at 
det virker rigtig godt i mørket.

Samme dag blev der udlagt 4-5 
nye broer ved Jordbro å, op-
strøms Skivevejen og der blev 
fjernet gammel pigtråd, der gem-
te sig i det høje græs.

Skals eller 
Simested i 2014
Pensionistgruppen er klar til at 
gentage indsatsen i 2014. Om det 
bliver ved Skals eller Simested er 
ikke besluttet, men begge steder 
kan især strækningen nedstrøms 
Løgstørvej godt trænge til en 
kærlig hånd.

Man skal ikke gå 
over åen efter 
vand, siger et 
gammelt mund-
held. 
Men hvis man 
nu for eksempel 
skal over efter 
fisk, så er det 
rigtig rart, hvis 
der er en bro.

B R O B Y G G E R N E

Som nogen i Viborg Sportsfisker-
forening måske erindrer, så brag-
te Fisk & Fri en artikel om VSF for 
et par år siden. 

Allerede året før var Fisk & Fri’s re-
daktør, Jens Bursell, i det midtjy-
ske over et par dage for, sammen 
med en række VSF-medlemmer, 
at få fremvist vores åer og fiske 
heri, og ikke mindst tage en mas-
se fotos. 

Da Jens en sen eftermiddag an-
kom for at påbegynde indsam-
lingen af materiale til artiklen, 
drog vi straks til Jordbro Mølle å, 
som var første stop i den forud 
planlagte rundvisning. 
Men i stedet for at kaste sig ud 
i fiskeriet med det samme, satte 
han sig på åbredden for at re-
flektere over og nørkle med 
krogtacklet til spinneren. 

Det viste sig, at Jens allerede på 
det tidspunkt over en længere 
periode havde eksperimenteret 
med anderledes krogtackler på 
både woblere, blink og fluer i 
jagten på bl.a. havørreden. 
Og før Jens drog retur til sjælland 
betroede han mig i al hemmelig-
hed, at han havde en idé til en 
bog, hvor bl.a. krogtackler skulle 
være en af bogens hjørnesten.

Og nu hvor jeg sidder med bo-
gen i hånden, så er bogens abso-
lutte højdepunkt, udover bogens 
mange utroligt flotte fotos, netop 
afsnittede om de revolutioneren-
de krogtackler og den næsten 
videnskabelige undersøgelse af 
krogstørrelsens betydning for 
krogningseffekten. 

Nogen vil nok påstå, at det ikke 
har deres interesse, for de fanger 
masser af fisk, også store fisk. 
Det skal såmænd nok være rigtig, 
men det hænger nok sammen 
med, at disse personer også bru-
ger rigtig mange timer på deres 
fiskeri, og at nogle mistede fisk 
ikke betyder det store.

Men for sådan én som mig, som 
desværre kun får tid til at komme 
af sted relativt få gange om året, 
så skal fisken - når den nu ende-
lig har hugget på mit blink eller 
spinner - også helst blive hæn-
gende på krogen indtil den lig-
ger i nettet. 
Det gør den dog som regel også, 
men desværre viser min ”tabt-
fisk-historik”, at jo større fisk jeg 
kroger, jo større er chancen for, 
at jeg mister den. 
Og ja, en er større fisk er jo ind-
lysende stærkere, men ”tabene” 
skyldes aldrig sprængt line, grø-
de, siv eller lignende, men altid 
et pludseligt mistet kroghold, 
hvor fisken forud herfor har kun-
net benytte wobler, blink eller 
spinner som brækstang og/eller 
har rystet krogen løs. 
Og det er ikke småfisk som jeg 
igennem tiden har mistet på 
denne måde: Historikken inde-
holder bl.a. en svensk kysthav-
ørred (eller laks!?) på klart over 
10 kg, en new zealandsk ”river” 
regnbueørred på over 5 kg, en 
dansk åhavørred på 8-10 kg og 
en dansk søgedde på mindst 14-
15 kg. 

Krogregler 
-gældende for tiden 
16. januar - 1. maj
Krogreglerne er indført for at skåne 
småfisk og nedgængere og gæl-
der som anført ovenfor, men for-
eningen opfordrer medlemmerne 
til også at bruge disse regler på an-
dre tidspunkter, ikke mindst sidst 
på sæsonen, hvor de fleste fisk er 
farvede og uegnede til at spise.
Krogreglerne gælder for alle, dvs. 
medlemmer, dagkortfiskere og 
lodsejere.
Der må højst være én krog på li-
nen. Krogen må være enkelt-, dob-
belt- eller trekrog. Den skal være 
uden eller med helt nedklemte 
modhager. Dette gælder også for 
fluer. Angholdere på krogskaftet 
er tilladt.
Fiskeri med rogn og agnfisk er af 
hensyn til fiskesygdomme for-
budt. 
Ved fiskeri med orm, anden na-
turlig agn eller agn med duftstof 
skal der benyttes cirkelkrog uden 
modhager. Dog må der ved fiskeri 
efter skaller, aborrer og lignende 
anvendes enkeltkrog med mod-
hager i krogstørrelse 12 eller min-
dre kroge.

Hvis du ikke har modhageløse kro-
ge til dine fluer, blink eller spinne-
re, så kan du klemme modhagen 
ned med en tang. Prøv herefter at 
trække krogen gennem et stykke 
stof. Hvis krogen umiddelbart kan 
trækkes ud igen, er modhagen 
klemt tilstrækkeligt ned.

Hvis du vil fiske med orm, er der 
ingen vej uden om grejhandleren 
for at købe cirkelkroge, f.eks. Ow-
ner 5114 i størrelse 2/0, men også 
på denne krog skal modhagen 
klemmes ned. Cirkelkrogen er især 
kendetegnet ved at krogspidsen 
vender vinkelret på krogskaftet. Se 
billedet.

Dét er nogle ærgerlige fisk at mi-
ste, for blandt disse arter kroger 
jeg nok aldrig fisk af denne kali-
ber igen. Og jeg er ikke i tvivl om, 
at havde jeg haft mulighed for at 
udnytte Jens’ tanker om krogstør-
relser og krogtackler, ville flere af 
disse fights have givet et andet 
udfald med mig som sejrherre.

Når det er sagt, så er bogen i sin 
helhed en oplevelse af de store, 
der tager dig med på en nydel-
sesrejse af information og in-
spiration igennem kystfiskeriets 
mange finesser, men heldigvis er 
en stor del af informationen også 
gyldig for enhver åfisker - ung 
som gammel - nybegynder som 
erfaren. 

Bogen, der er et rigtig godt bud 
på en havørredfiskers juleønske, 
kan erhverves hos flere af byens 
grejhandlere, bl.a. JAFI og PH 
Outdoor.

En ny standard for fiskebøger er 
skabt!

Knæk & Bræk
Allan Tougaard Christensen
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 på krogskaft



Mistet 
fiskevand ved 
Jordbro å
Med udgangen af sæso-
nen 2013 har Moland Byg-
gevarer i Skive opsagt vore 
aftaler om fiskeri på en stor 
del af de arealer, der ligger 
i skoven på Skive-siden af 
Jordbro å. 

Det drejer sig stort set om 
ca. ½ km. nedstrøms og ca 1 
km opstrøms Dalgas bro. 

Du kan på kortet i dette års-
skrift se, hvilken strækning 
det helt præcis drejer sig 
om. 
Det er ikke det mest be-
søgte sted ved Jordbro å, 
men det er alligevel et stort 
tab for foreningen, som har 
tradition for at have lange, 
sammenhængende fiske-
strækninger, og ikke ’klat-
ter’ her og der.

Vi beklager meget Moland 
Byggevarers opsigelse af 
samarbejdet, som aldrig har 
givet problemer.

Formanden

Der er på det seneste sket alt for lidt i juniorafdelingen, da vi ikke har kunnet finde juniorledere, 
men nu har Thorkild Grundell meldt sig på banen og vil gennemføre et fluebindignskursus i vinter. 
Og det bliver ikke alene et kursus i at binde fluer, I kommer også til at lære at binde forfang, binde 
knuder og til allersidst kommer I ud til fiskevandet for at prøve, om fluerne dur til noget.
 
Thorkild er en rigtig dygtig fisker, der kan lære jer en masse. Han er far til Daniel Vorre, som er med i 
vores juniorafdeling, og så er han en hyggelig fyr, så det skal nok blive nogle gode aftener.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage – både dem der er medlem i juniorafdelingen og andre unge, 
der er med på et familiemedlemskab. Det er gratis at deltage.
 
Programmet for kurset ser sådan ud:

J U N I O R - F L U E B I N D I N G
Hej alle juniorer!!

Der vil fra nytår være fluebinding i klubben følgende tirsdage fra kl. 18.00 - 20.00:

Tirsdag d. 07.01.2014
Tirsdag d. 14.01.2014
Tirsdag d. 21.01.2014
Tirsdag d. 28.01.2013
Tirsdag d. 04.02.2014

Vi vil binde nogle velfangende fluer til bl.a. til havørred, makrel, hornfisk og multer, som I vil kunne 
bruge til fiskeri på kysten, åen og put and take. 

Derudover vil vi komme ind på det at binde knuder samt selv lave vores flueforfang. Hvis I derudover 
har specielle ønsker til fluer eller teknikker, finder vi også ud af det.

Der vil blive arrangeret 1-2 ture i foråret, hvor vi skal ud at prøve nogle af fluerne og forhåbentligt 
fange nogle fine fisk.
Så mød op til nogle spændende, sjove og lærerige aftener.

Mange fiskehilsener fra

Thorkild Grundell

    N Y T  L I V  I 
Juniorafdelingen

Kort efter sommerferien 
blev Viborg Sportsfisker-
forening af kommunen 
orienteret om, at der skulle 
foretages en oprensning af 
nogle stykker af Simested å, 
især omkring Vejsvingene. 

Man havde konstateret, at 
der var aflejret for meget 
sand og mudder i bunden 
af åen, så åen nu ikke læn-
gere havde den bredde og 
dybde, som regulativet fore-
skrev.

Vi bad kommunen om et møde 
for en nærmere forklaring, og 
det viste sig, at både kommu-
nen selv og et rådgivningsfirma 
havde foretaget opmålinger og 
var kommet til samme resultat - 
regulativet var ikke opfyldt. 
Opmålingerne havde været me-
get omhyggeligt udført med op-
målinger for hver 50 meter.

Oprensningen blev overdraget 
til entreprenør Jokumsen fra 
Rødding, der til arbejdet stillede 
med en stor rendegraver, der var 
udstyret med GPS, så den kunne 
grave præcis efter de udarbej-
dede profiler. 

Dybden blev styret med centi-
meters præcision fra satellitter 
i 36.000 km højde – forstå det 
hvem der kan!

Da opgravningen var overstået, 
lå der ca. 25 store bunker opgra-
vet materiale langs bredden. 
Vi så på bunkerne, og der var 
selvfølgelig kommet nogle store 
sten med op, men de bliver smidt 
i åen igen, og i Vejsvinget også 
en hel del østersskaller, men i det 
store og hele så det ud til, at der 
kun var fjernet sand og mudder, 
som der skal ifølge regulativet.

Regulativet for et vandløb beskri-
ver i detailler, hvor bredt det skal 
være på forskellige strækninger, 
hvordan der skal skæres grøde 
og meget andet. 
Kommunen er ansvarlig for over-
holdelse af regulativet, og hvis 
landmændene påføres tab, fordi 
regulativet ikke er overholdt, kan 
kommunen blive ansvarlig

Noget helt andet er så, om det 
overhovedet er fornuftigt, hvad 
der står i regulativet for Simested 
å og mange andre åer. 
De fleste danske åer er i afvan-
dingens tjeneste rettet ud og 
gravet dybere. 

       Oprensning af 
Simested å

Det skulle efter ingeniørernes 
regnestok betyde, at de kunne 
bortlede mere vand, men når 
åerne får et større volumen, bli-
ver de mere langsomflydende, 
og derved får plantearter som 
pindsvineknop (det der ligner 
ålegræs) og vandpest bedre 
vækstbetingelser. 
Disse plantearter er hurtigvok-
sende og de er rigtig gode til 
at standse vandet, så åen bliver 
endnu langsommere, og der af-
lejres mere sand og mudder end 
normalt, og så er vi tilbage ved 
start.

Hvis man undlod oprensninger-
ne ville resultatet de fleste ste-
der være, at åen dannede nogle 
dybe render, hvor vandet kunne 
ledes bort uden at blive stoppet 
af plantevæksten. 

Se for eksempel på Simested å, 
hvor åen oven for Borup bro er 
fredet, så der ikke må foretages 
oprensninger, mens stykket fra 
Borup bro til fjorden ikke er fre-
det. 
De fleste der færdes ved Sime-
sted å er vist enige i, at proble-
merne med oversvømmede enge 
er størst, der hvor åen renses op.

Viborg Sportsfiskerforening for-
søger at få Viborg Kommune til 
at løse sagen på en helt anden 
måde, nemlig ved at anlægge 
et stort sandfang lige nedstrøms 
Borup bro. 

Her kunne man løbende samle 
sandet op på et let tilgængeligt 
sted, og man behøvede ikke at 
køre rundt i engene med store 
maskiner, der skader de mange 
steder fredede enge og giver 
landmændene problemer med, 
at hegn skal fjernes, for at maski-
nerne kan komme til.

Det vil sikkert også være billi-
gere, og det vil ikke mindst give 
en sundere å nedstrøms sand-
fanget, hvor der måske kunne 
komme noget grusbund til syne 
her og der. 
Bunden fra Borup bro og ud til 
fjorden én stor sandørken, hvor 
der ikke er basis for meget liv. 

Sandbunker ved Vejsvingene

Skærmbillede ’oprensningen blev styret fra satellitter’
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”Det er ganske vist”, var der en 
meget klog mand, der sagde 
hver gang han skulle fortælle 
noget. 
Det bliver jeg også nødt til at 
skrive her, hvor det er lystfiskere, 
der er læsere. 
Normalt bliver vi jo anset for at 
være typer med meget store arm-
bevægelser og overdrevet øjemål, 
så derfor er det vigtigt at holde 
sig så tæt til sandheden som mu-
ligt, og det vil jeg så gøre.

Vi startede denne gruppe ud fra 
to hovedmotiver. 
Vi skulle have lyst, og vi skulle fi-
ske sammen. Ud af dette er der 
skabt mange nye venskaber og 
stor lyst til at være sammen.
Ret hurtigt blev vi mange. 
Faktisk halvdelen af medlem-
merne i VSF over 60 år.
Der er to grupperinger, nemlig 
”Pensionistbanden” og ”Pensio-
nistgruppen”

”Pensionistbanden” har eksisteret 
i ”mange” år. Den har ligget rime-
lig konstant med ca. 15 medlem-
mer, der for længst har opgivet 
at færdes ved åen, og nu udeluk-
kende fisker i ”Put and take”. 

Jeg selv er 68 år og absolut ben-
jamin i denne gruppe. 
Gruppen fisker hver anden man-
dag og har mødedag på Møllen 
den anden tirsdag i måneden. 
I den gruppe har vi i år mistet to 
af de helt store koryfæer, nemlig 
Børge Jensen og Knud Henrik-
sen. Ære være deres minde.

”Pensionistgruppen” starter op 
på 3. årgang. Vi er nødt til at være 
meget strukturerede, da der vir-
kelig er gang i den. Der er mange 
ting, vi skal have prøvet af. 
En oversigt over ”fiskepresset” 
kommer efterfølgende.

På vores mødedag den 1. tirsdag 
i måneden 09.00 – 12.00, starter 
vi med en gang rundstykker og 
hyggesnak. 
Derefter handler det om info af 
forskelligt karakter. Så er der en” 
pralerunde”, der i år har været 
meget kort, da vores fiskeflid 
ikke har bragt de store og min-
deværdige fangster. 
Det er på disse mødedage, vi 
træffer vore beslutninger.
Strukturen i gruppen er, at hvert 
interessefelt har en tovholder, 
der igennem” pensionistforum” 

på VSF’s hjemmeside, informerer 
gruppen.

Derudover mødes vi hver tors-
dag 09.00 – 12.00 i perioden no-
vember til marts. 
Her starter vi også med rundstyk-
ker og en lille snak. 
Derefter står der aktivitet på pro-
grammet. Man behøver ikke at 
følge aktiviteten, er man der bare 
for hyggens skyld, er man meget 
velkommen.

Aktiviteterne er mange, blot for 
at nævne nogle, har vi fluebin-
ding med instruktør på, repara-
tion og eftersyn af stænger og 
hjul, hvordan man reparerer og 
opbevarer sine waders. 
Lige nu er der sat gang i et kniv-
byggeprojekt, hvor vi både laver 
halvfabrikata og helt fra bunden. 
Her er det Asbjørn, der med sine 
alsidige erfaringer er førerhun-
den, og det forventer vi os me-
get af.

I gruppen har vi en smed med 
eget værksted (Svend) og en alt-
muligmand med eget træværk-
sted (Dan). Disse faciliteter er 
stillet os til rådighed efter behov, 

så der skal smedes og høvles i 
vinterens løb.

På kysten har vi primært jagtet 
havørreden, men vi har også la-
vet deciderede fladfisketure. 
Vi har kørt langt for at fange pig- 
og slethvar, men fangsterne står 
mildest talt ikke mål med fliden 
og opfindsomheden. 
Vi har jagtet dem både på øst- og 
vestkysten. Vi har ikke givet op, 
og er egentlig ikke skuffede, da 
alle ture har været i godt selskab.  
Igennem et langt fiskeliv kender 
vi godt til ”nulture”.
Vi har i 2013 været på 9 planlagte 
ture til vore kyster. Mellem 10 og 
15 har deltaget i disse ture.

Vore omkringliggende åer har 
vi flittig besøgt, nemlig 9 gange.  
Deltagerantallet har været lidt 
svingende, nemlig fra 2 til 12 
personer. 

Det har været nogle rigtige hyg-
gelige ture, med masser af plads 
til fortællinger om tidligere fang-
ster.
Fælles for alle vore ture er at vise 
vore knap så øvede lystfiskere 

          Stor aktivitet i
pensionistgruppen

nye vande og teknikker, så man 
også selvstændig kan komme af 
sted.
I gruppen har vi en aftale om, 
at orientere hinanden gennem 
”pensionistforum” såfremt man 
har lyst til en tur til vore fiske-
vande.
Vi har haft to ture til Put and Take, 
hvor vi typisk starter med rund-
stykker og varme drikke, ind-
lagte pauser til en lille snak og 
læskedrikke forekommer under 
fiskeriet. 
Fiskedagen slutter vi af med kva-
litetspølse på grill.

Havfiskeri prøver vi også af. 
Her er der ikke rigtig nogen i 
gruppen, der har den store erfa-
ring, så vi lytter meget til skipper 
om bord. 
Desværre blev vores vesterhavs-
tur aflyst på grund af dårligt vejr, 
men vi forsøger igen næste år.
Vores tur på Lillebælt med det 
gode skib ”Marianne” og skip-
per Kurt i september måned, gav 
masser af fladfisk og torsk. 
Desværre var torskene ikke så 
store som forventet, men enkelte 
fik stegetorsk med hjem, og alle 
fik flade med hjem. 

En tur med ”Marianne” kan vi 
kun anbefale til andre lystfiskere 
i VSF.

Uge 40 har vi de sidste to år væ-
ret i ”Høkensås”. Det fortæller 
Paul om andetsteds.
Uge 32  i 2014 starter vi en ny 
gren af lystfiskeri. 
Vi tager på laksefiskeri i Norge. 
Nærmere bestemt til Mandal-
selven, hvor vi har lejet et hus til 
8 personer, med alle de moderne 
bekvemmeligheder.
Huset ligger midt på zone 3, der 
med sine 13 km. fantastisk natur, 
har masser af fiskepladser. 
Vi er nogle stykker, der i en år-
række har fisket i Mandalselven, 
og med godt held. 
Vi glæder os til at vise den frem 
for pensionistgruppens medlem-
mer.  
Der er stadig et par pladser le-
dige.
Såfremt vi ikke  får fuldt hold 
blandt pensionistgruppen, vil 
pladserne blive tilbudt VSF’s øv-
rige medlemmer.

Alle har vel hørt om de 600 tons 
regnbuer, der undslap i stormen. 
Heraf 40 tons i Horsens fjord. 

Vi var medio nov. 11 lystfiskere, 
der en morgen kl.08.00 stævne-
de ud fra ”Møllen” mod Horsens 
fjord. 
Alle med store og mange poser 
til alle de fisk, vi skulle have med 
hjem.
I  PH. Grej havde vi hørt om en 
enkelt lystfisker, der egenhæn-
digt havde hjembragt 40 kilo 
regnbuer, og han havde endda 
givet resten væk. 
Er der noget at sige til, at forvent-
ningerne var skruet op??

Vores samlingssted var Snaptun 
havn, og vi ville fiske fra det yder-
ste til det inderste af Horsens 
fjord. 

Pensionistgruppen i den smukke 
natur  ved Carlo`s eng

Fiskepause ved Agerskov På kysten i smukt vejr

Hornfiskene huggede livligt

Af Kurt Borup
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Fra 249.995 kr.
Van fra 154.995 kr. ekskl.  moms

Fra 164.995 kr. ekskl. moms

Års
Ingen km. begrænsning3Garanti
Uden km. begrænsning

L200 Club Cab er Danmarks billigste Pick-up, og så har den endda 4WD.  Vi vil derfor gerne give et godt tilbud til dig, der ønsker at lease en L200. 
Tegner du en leasingkontrakt gennem Mitsubishi Finans, med 20.000 km. om året får du eksempelvis en L200 Club Cab Invite 4WD fra kun 1.975 
kr. om måneden. L200 Club Cab Invite 4WD har som standard: Aircondition, Differentialespær bag, fjernbetjent centrallås, såvel som meget andet.

Skal du bruge mere plads kan du vælge L200 Double Cab Intense fra kun 2.325 kr. om måneden. L200 i Intense udstyrsniveau giver dig bl.a. 
Fuldautomatisk klimaanlæg, Active Stability Control og Traction Control, Fartpilot, 17” aluminiumsfælge og meget andet. Mitsubishi L200  har 
desuden klassens bedste fabriksgaranti. Garantien er 3 år og uden kilometer begrænsning. Hør mere om L200 og leasingtilbuddet hos din 
Mitsubishi forhandler.

Leasingtilbud - Ekstraordinær leasingydelse: 25.000 kr. / 30.000 kr. Løbetid: 48 mdr. Km pr. år: 20.000 km. Kræver kreditgodkendelse hos Mitsubishi Finans. Variabel leasingydelse.
De viste modeller kan have ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, lev. omk og evt. metallak. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 13,3 - 11,4 km/l. CO2-emission 199 - 233 g/km. Energiklasse: 

MITSUBISHI L200 4WD
Danmarks billigste Pick-up

Erhvervsleasing fra1.975 kr. / md.

UJS Biler Viborg
Gl. Skivevej 83A · 8800 Viborg 
Telefon 8661 3333

UJS Biler Thisted
Tigervej 3-5 · 7700 Thisted 
Telefon 9618 0300

Da vi spiste vores medbragte fro-
kost med udsyn over den smuk-
ke fjord, var vi tilskuere til 3 mun-
tre sæler, der hele formiddagen 
havde holdt øje med os udenfor 
kastevidde. 
Jamen de er der jo kun fordi, der 
er fisk!!!! 
Efter frokost fandt vi andre fiske-
pladser, men lige lidt hjalp det.
Der blev kun fanget en undermå-
ler og en Ulk, og vi havde endda 
fisket med samme agn som stor-
fangeren.

Da vi samledes ved havnen for at 
køre hjem, snakkede vi om, at vi 
ikke havde set andre lystfiskere 
med fleks på stangen. 
Vi havde også lagt mærke til, at 
garnfiskere heller ikke kom ind 
med fisk. Vi fik også talt med lo-
kale fiskere, der heller ikke havde 
haft fangster, ja de var endda sik-
ker på, at der var tale om forsik-
ringssvindel. 
Andre kunne fortælle om aflys-
ning af færgesejlads til Hjarnø på 
grund af fiskestimer. Det fortæl-
ler jo bare, at de strejfer ud og ind 
af fjorden.
Vi var enige om, at vi nok skulle 
have været på Hjarnø og fiske i 
stedet. Så havde vi også sluppet 
for den anstrengende gåtur til 
kysten!! 

Her i skrivende stund kan jeg 
fortælle, at store flokke af 4 kilo’s 
regnbuer har rundet Fornæs og 
ganske givet smovser i både Ran-
ders- og Mariager fjord. 
Ja de har måske også allerede 
indfundet sig i Limfjorden. Så 
ud med små sorte fluer på 10’er 
kroge!!!!

Kurt Borup. 

Aktivitetskalender for
pensionistgruppen i 2014

Mdr.

Jan.

Febr

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Aktivitet

Kysttur til limfjorden

Kysttur til Mariager fjord
Aborretur Randers havn  
og en Puttertur

Gudenåen på bystykket
Sildetur , evt Virksund

Tørfluetur
Djursland kalder

Slet- og Pighvartur ved 
Borremose
Skals å
Kulmule og Torsketur

Simested å
Aftentur vejle fjord

Jordbromølle
Lilleåen
Slet- og Pighvartur ved Glatved
Mandalselven uge 32

Fiskbæk å
Krebsetur Skals å
Djursland rund efter havørred
Høkensås uge 40

Lillebælt kalder
Karup å
Kysttur efter Torsk, aftentur

Limfjordstur efter havørred
Puttertur med grill

Julefrokost

Møde møllen

2,7,9,16,23,30

4,6,13,20,27

4,6,13,20,27

8

6

3

1

5

2

2,7

4,6,12,20,27

2,4,11,17

Tovholder

Peder og Kjeld

Peder og Kjeld   Kurt

John og Søren
Peder og Kjeld

John og Søren
Peder og Kjeld

Peder og Kjeld
John og Søren  Kurt

John og Søren
Peder og Kjeld

John og Søren
Kurt
Peder og Kjeld
Kurt

John og Søren
Jørgen Buch
Peder og Kjeld
Paul

Kurt
John og Søren
Peder og Kjeld

Peder og Kjeld
Kurt

Alle

Aktiviteterne i skemaet vil altid annonceres i ”pensionistforum”. De vil altid blive annonceret mere præcist 
og i god tid. Ændringer kan forekomme, men vil altid blive  annonceret i ”pensionistforum”.
Indholdet i aktiviteterner på vores torsdage, annonceres via ”pensionistforum”.

Mødedage er altid 1. tirsdag i mdr. kl. 09.00 til 12.00. Aktivitetsdage er alle torsdage fra kl. 09.00 til 12.00
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         Skarv
Ålekrage
     Søravn

Kært barn har mange navne

Skarven er tilpasset til vore fjordes salte vand, 
men de sidste par år er skarven dukket op ved 
vores åer og søer. 
Har vi endelig her et område hvor vi lystfiskere har 
fælles interesser med de garnfiskende fritidsfiskere, 
bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere?
Nemlig ønsket om at få bekæmpet denne kon-
kurrent på vores fiskebestande.

Vand og miljø - Danmarks Sportsfisker 
Forbund - har netop udgivet et temanummer 
om skarven og vore fiskebestande. 

Jeg har samplet de mest interessante oplysnin-
ger herfra for at få et mere nuanceret billede af, 
hvilken fugl vi taler om, så man kan tage stilling 
til, om skarven virkelig er en reel trussel mod vore 
ferske vandes sårbare fiskebestande eller mod 
vores arbejde for at hjælpe havørredbestandene 
til at blive selvproducerende.

Skarven er en 
oprindelig dansk 
ynglefugl 

Ved at skyde de voksne fugle i 
ynglekolonierne lykkedes det 
omkring 1876 at udrydde skar-
ven som ynglefugl. 

I 1938 etablerede skarven sig igen 
i Danmark, men først i 1980´erne 
steg antallet hastigt helt frem til 
1996. fra 2006 til 2012 er bestan-
den faldet med ca. 30 %.

Oplysningerne her viser, at det er 
muligt helt at udrydde skarven 
som ynglefugl, men det almin-
delige natursyn har ændret sig 

markant siden 1876, hvor ingen 
konkurrent til menneskets inte-
resser blev accepteret. 

En tilsvarende hårdhændet efter-
stræbelse vil ikke kunne accepte-
res i nutidens samfund. 
Heldigvis.

Hvordan 
udvikler skarvbe-
standen sig

Oplysningerne om skarvbestan-
dens udvikling viser da også 
tegn på at problemet er ved at 
finde en mere naturlig løsning: 
udviklingen følger et mønster, 
der gælder for næsten alle vilde 
bestande - Skarven har en lang-
som formering, hvilket er typisk 
for rovdyr i toppen af fødekæ-
den. 
Skarven lægger 4 - 5 æg, men 
ungeproduktionen ligger nu på 
1 eller færre per par i gennem-
snit. 
I 80´erne var produktionen på 
omkring 2 unger pr. par. 

Bestanden udvikler sig altså lang-
somt, men stiger så hurtigere og 
hurtigere til et niveau langt over 
områdets bæreevne. 

Herefter plejer der så at indtræffe 
en katastrofe. 
For en fugl som skarven er det 
typisk mangel på føde, der med-
fører en markant højere dødelig-
hed. 
For andre bestande kan det være 
sygdomme, mangel på skjuleste-
der, redesteder og andre faktorer 
der indtræffer. 
Bestanden dykker altså drastisk, 
hvorefter bestanden så vil svinge 
omkring et niveau, der er tæt på 
områdets bæreevne. 
Skarvbestanden er faldet med ca. 
30% indenfor de sidste 10 - 15 år. 
Bestanden udvikler sig, som der 
står på side 3 i biologibogen, at 
den skal

Når vi som lystfiskere alligevel 
fortsat er bekymrede, skyldes 
det skarvens formidable evne til 
at tilpasse sig. 
Efter de sidste par års strenge 
vintre har man iagttaget et sti-
gende antal skarver jage føde 
langt oppe i vores søer og vand-
løb. 
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Det er fuldstændig ubegribeligt, 
hvor god skarven er til at finde 
ud af, hvor der er fisk. 
Egentlig er det jo et godt tegn, 
hvis du ser skarv, for det betyder, 
at der er fisk, hvis da ikke lige de 
æder de fleste af dem selv. 
Det er sjældent, måske uden si-
destykke, at en art så markant 
kan skifte jagtmarker.

I det hele taget bliver man mere 
og mere fascineret af dette væ-
sens evne til at tilpasse sig.

En fugl man må 
beundre
Skarven er en stor fugl - mellem 
80 til 90 centimeter lang, glit-
rende sort bortset fra en lysere 
”hagesmæk”. 
Næbbet er langt og forsynet 
med en barberbladsskarp og sy-
lespids krog. 
Et fremragende redskab til at gri-
be og fastholde en fisk. 

Det gullige næb og de korte fjer 
på hoved og hals minder om 
gribbenes udseende. 
Når den sidder på bundgarnspæ-
lene med vingerne udbredt, så 

virker den i den grad uhyggelig 
og ildevarslende. 
Den har virkelig sit udseende 
imod sig. Nogle hader den alene 
af den grund. 

Hvilken anden fugl 
kan det?
Jeg forestiller mig skarven som 
et levn helt tilbage fra dengang 
dinosaurerne uddøde eller ud-
viklede sig til vor tids fugle. 
Skarvens fjer er ikke, som de an-
dre fugles fjer, vandafvisende. 
Det gør fuglen lige så manøvre-
dygtig under vand, som i luften. 
Den eneste ulempe er, at den må 
tørre sine vinger af og til. Andre 
arter med lignende fjer har mi-
stet evnen til at flyve!

Skarven yngler i kolonier. Både 
på jorden og i træer.
Hvilken anden fugl gør det?
 
Hvad den vælger er afhængig af 
forekomsten af landrovdyr. 
Er der mange af dem, så rykker 
skarven op i træerne.
Den er en sky og forsigtig fugl, 
der er følsom overfor forstyrrel-
ser både på ynglepladsen og på 
sove/hvilestederne. 
Man kan let få den til at flytte, 
men det giver jo så bare naboen 
fornøjelsen af fuglen. 
Skarvens æg er aflange, noget 
som ses hos fugle, der yngler på 
fjeldafsatser. 

Bliver der skubbet til ægget dre-
jer det bare rundt om sig selv og 
falder altså ikke ud af reden. 
Mon ikke skarven engang også 
har ynglet på fuglefjeldene?

Skarven 
jager både alene 
og i flok
 
I samarbejde med andre skarver 
kan den drive stimer af fisk foran 
sig og samle stimen ved at an-
gribe fra alle sider. 
Der kan så ædes indtil stimen er 
så udtyndet, at det kræver for 
meget energi at jage videre. 
Skarven kan snuppe fisk fra fi-
skernes garn og ruser. 
Det sparer energi, at snuppe den 
fisk, der allerede er fanget af an-
dre.

Myter om 
skarvens fødevalg
Man skal ikke tro på alt, hvad 
man hører og heller ikke på alt, 
hvad man ser. 

Det berømte foto af en skarv, der 
sidder med en stor ål hængende 
halvvejs ud af halsen, viser mere 
en skarv, der er ved at blive kvalt 
af sin egen grådighed, end at 
skarven æder store ål! 
Undersøgelser viser at skarven 
foretrækker fisk i størrelsen 20 til 
25cm.. 
Igen på den berømte side tre i 
biologibogen står der, at en top-
rovfugl i fødekæden tager den 
føde, der kræver mindst energi 
at fange.
Det skarpe næb skader ganske 
vist mange større fisk. Sår, der 
utvivlsomt vil koste fisken livet 
før eller siden, men det er und-
tagelser - skarven hugger efter, 
hvad den kommer forbi. Men 
den lever altså mest af småfisk, 
gerne stimefisk og helst fisk der 
ikke har gemmesteder, eller fisk 
som er langsomme.

Energibevistheden betyder også, 
at der er grænser for, hvor langt 
skarven flyver fra ynglepladsen 
efter føde. 
Er der langt til føden finder den 
sove/hvilepladser, men her er 
den sky fugl let at skræmme.

Fisk på 20 til 25cm 
- det er jo lige 
størrelsen på 
havørredsmolt
I Viborg Sportsfisker Forenings 
vande har vi ingen stallinger eller 
som i nogle sydlige, vestvendte 
åer, snæbel. 
At disse bestande, som er presset 
helt i bund i forvejen, er sårbare 
overfor skarvens efterstræbelse, 
er uden for diskussion. 
Der er flere undersøgelser, der 
dokumenterer dette, ligesom der 
er undersøgelser, der siger noget 
om, hvor mange havørredsmolt, 
der bliver til skarvføde. 
Under skarvkolonien ved Hald Sø 
fandt man ca. 50% af mærkerne 
fra de udsatte smolt! 
Det er et alvorligt indhug i det 
arbejde, vi i foreningen udfører 
for at ophjælpe havørredbestan-
dene. 
I Mariager og Randers Fjord gik 
kun ca. 20 % i skarvmaverne og 
det er vel rimeligt?
En del af forklaringen på for-
skellen er vel, at der i fjordene 
er langt flere andre fiskearter at 
fouragere på.

Natursyn
Jeg deler Danmarks Sportsfisker 
Forbunds Natursyn. Citat: ”Vi ar-
bejder for en mangfoldig natur 
med høj grad af biodiversitet, 
hvor der skal være plads til alle 
naturligt forekommende arter.” 

Skarverne æder ca. 9000 tons 
fisk om året og er nok lige nu den 
vigtigste, negative bestandsre-
gulerende faktor overfor nogle 
af vores vigtigste ferskvandsfisk 
- laks, bækørred og stalling. 

Hvis en art truer en anden na-
turligt forekommende art, er det 
rimeligt at regulere, blot det bli-
ver på en måde der tilstræber en 
naturlig balance og ikke arbejder 
på at bringe den ene art på et ab-
solut minimum. 
Fortiden skræmmer: Der findes 
stadig jægere, der mener at mus-
våger burde skydes, fordi de gør 
skade på vildtbestanden, selv 
om vi ved at den næsten udeluk-
kende lever af mus og ådsler. 
Grævlinger kan skydes som ska-
devoldende vildt, selvom man 
ved at 90 % af deres føde består 
af regnorm.
Sæler burde kunne skydes, da 
der er alt for mange. 
For tiden er der 1 - én! ved tan-
geværket, og bestanden er i klar 
tilbagegang.. 
Odderen går målrettet efter de 
største laks og havørreder, selv 
om det er vist, at odderen lige så 
gerne tager brasen og skaller - 
Det er den fisk der kræver mindst 
energi at fange, der fanges. Og 
sådan kan man desværre blive 
ved.

Skarven hører til i vores fauna. 
Man kunne passende beundre 
den i stedet for at misunde den. 
Truer den andre arter må der 
foretages en bæredygtig regule-
ring, der naturligvis skal hvile på 
et fagligt og sagligt grundlag.

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

Jernbanegade 9 . 8800 Viborg . Tlf 3116 8725
mail: grejkaelderen@hotmail.dk - www.grejkælderen.dk

Begrænsede åbningstider i december. 
Se på facebook/grejkælderen

I 20 år har kælderen 
bugnet af fiskegrej

Det fejrer vi 
d. 6.januar kl. 10 - 18

med et 
KÆMPE UDSALG 

og lidt godt til ganen
Udvalgte stænger og hjul sælges med 

50 - 75% rabat
Mange blink, spinnere og woblere før op til 6495  

NU KUN 20 kr pr. stk
Gælder til 18. januar
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Et par af sidste års deltagere var 
forhindrede i at deltage. 
Som ny mand på turen deltog 
Egon, der sidste år fravalgte turen 
til fordel for at fiske laks i Alaska - 
forstå det dog hvem som kan !. 

8 mand - Egon, Svend, Kaj, Kurt, 
Asbjørn, Niels, Kjeld og Paul  del-
tog i turen. 
Vi kørte fra Viborg sent søndag 
aften og sejlede med natfærgen 
fra Grenå til Varberg. 
Vi havde en let gyngende, men 
behagelig overfart. Nogle fik en 
god søvn andre fik ikke meget 
søvn. 
Vi kom i land kl. 06.00 og efter 
en lang køretur, kun afbrudt af 
et godt morgenmåltid på et lan-
devejscafeteria undervejs, var vi 
fremme ved Hökensås sidst på 
formiddagen. 
Vi kunne godt have været frem-
me lidt tidligere, men midt under 
morgenmåltidet ringede Kajs hu-
stru og spurgte uskyldigt, om det 
der stod i køleskabet var noget 
han skulle have haft med ! 
Så fik vi jo også set Brugsen i 
Mulsjö. 
Efter at have indlogeret os i vo-
res hytter - 2 hytter med 4 mand 
i hver - var vi klar til at indløse fi-
skekort og fiske. Vi fik ikke helt så 
gode hytter som sidste år, det til 
trods for at de blev bookede al-
lerede i begyndelsen af juni. 

Svensk politi havde været hur-
tigere og lejet de bedste/stør-
ste hytter i forbindelse med en 
øvelse. 
Der var ca. 50 betjente og et stort 
antal hunde - vi behøvede ikke at 
låse for natten. 

Morgenmad og frokost indtog vi 
”hyttevis” mens aftensmåltiderne 
indtog vi samlet. 
Vi skiftedes til at invitere hinan-
den på aftensmad. 
Vi levede godt, og helt op til 
vanlig  standard. Fordi man er på 
fisketur behøver man ikke leve 
primitivt. 
Vi startede altid med en drink, 
og så fik vi ellers god mad og div. 
drikke. Ingen gik hverken sultne 
eller tørstige fra bordet. Nogle 
forlod bordet senere end andre 
- nogen så morgengryet mens 
andre var helt væk !  

Fiskekortet gælder til 24 søer. 
I nogen søer må der kun fiskes 
med rigtigt fluegrej, i andre må 
der også spinnefiskes og i nogle 
søer må der sågar medefiskes. 

Kaj, Svend og Egon prøvede en 
formiddag at spinnefiske - uden 
held. Ellers fiskede vi kun i ”flue-
fiskesøerne” og faktisk kun i 2 af 
dem: Enesjön og L.Havsjön. 
Vi fiskede med stor flid megen 
dygtighed og små fluer. 

Der blev i alt landet 24 ørreder 
og genudsat mange. Som altid 
ved fiskeri var fangsterne ulige 
fordelt. 
Asbjørn landede 9 flotte ørreder, 
mens et par af de øvrige delta-
gere ikke landede fisk. 
Alle havde hug.. 
Der svømmede en stor ørred 
- ifølge Kjeld og Niels ca. 4 kg.- 
mellem broerne i L.Havsjön. 
Kaj og Kurt havde begge hug af 
den, Kurt så voldsomt at fluekro-
gen rettede sig ud, men på land 
kom den ikke. 
Jeg fangede bl.a. en rødding. 
Den målte ca. 55 cm og så ved 
første øjenkast rigtigt flot ud, 
flotte farver mv., men den var 
ikke perfekt. 
Hovedet var unaturligt stort i for-
hold til en meget mager krop. 
Røddingen er en koldtvandsfisk 
og denne havde tydeligvis van-
trivedes i det lune sommervand. 
Den vejede ikke over 1,5 kg. – en 
rødding i den længde vejer nor-
malt mindst 2,5 kg. 

Vi havde fint vejr, let nattefrost og 
flotte dage, dog plaget af en pe-
riodevis meget kraftig blæst som 
fik det til at føles noget koldt, og 
som kunne være generende når 
den midt under et fluekast skif-
tede retning. 
Hjemrejsen gik fint og vi var 
hjemme lørdag nat kl. ca. 02.00.

              Pensionistgruppens 
  fiskerejse til 
            Sverige 
              2013

Af Paul Hollesen

Alle var vi trætte, men enige om 
at det havde været en god tur, og 
at vi vil gentage turen i uge 40, 
2014. 
Var også enige om, at skal vi fort-
sat vægte det sociale højt - og 
det skal vi - må vi af hensyn til 
hyttestørelserne sætte et max. 
antal deltagere på 8/12 mand, 
afhængigt af hvilke hytter vi kan 
leje. 

I de hytter vi boede i på denne tur 
kunne vi være 8 mand omkring 
bordet ved fællesspisning – i de 
lidt større hytter kan vi være 12. 
Så det bliver ”først til mølle”.

 
Paul Hollesen

Sidste år havde vi i pensionistgruppen en rigtigt vellykket 
fiskerejse til Hökensås Naturreservat i Sverige. 
Det ville vi gerne gøre igen, men kunne vi gentage succesen ? 
Ja -  det kunne vi.
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Midt i okt. begynder vi at gøre 
klar til årets el-fiskeri.
Dammene skal rengøres, et job 
der giver sved på panden, spe-
cielt da vi kun kunne mønstre   
3 mand/kvinde fra foreningen 
plus Søren selv. Jeg havde ringet 
rundt til mange, men de fleste 
havde ikke lige tid. 

Skals å
D. 26 okt. var vi klar til at el-fiske 
i Skals å. Vi var godt 18 mand der 
mødtes ved Per Norborgs ridehal 
til morgen kaffe, der blev snak-
ket lidt om årets fiskeri i skals å 
og alle var enige om at det havde 
været meget svært at fange fi-
skene i åen, og nogle var bange 
for om der overhovedet ikke ville 
være nogen.
Vi startede ved Skravad mølle-
bæk i det milde efterårsvejr, i la-
aang tid så det ikke godt ud, og 
da vi tømte hyttefadet ved Løvel Årets 

  E L - F I S K E R I

bro var der kun fanget under 
halvdelen af hvad vi plejer at få 
på stykket.
Efter en kort ”kaffepause” var det 
afsted igen , nu med en ny super-
netter i båden.
Per Højvang stod og lignede en 
fiskehejre klar til angreb, så vi var 
helt sikre på, at der ikke ville blive 
misset nogle fisk. Nu er det imid-
lertid ikke nemt at nette fisk, hvis 
der ikke er nogen, og da vi nåede 
ned til trådene, var vi godt klar 
over, at vi skulle afsted igen.
Vi fik 18 hanfisk og 34 hunfisk, og 
hunfiskene var lidt kleine i det, så 
der var bestemt ikke nok til de 6 
l. rogn, vi skulle bruge.

Jordbro å
Vi var noget spændt på, om det 
ville være lige så skidt i Jordbro å, 
da vi mødte op en regnfuld mor-
gen ved Gammelstrup lejeren. 
Vi fik en hurtig rundstykke, og 

så var det afsted til Stoholm bro 
hvor vi skulle starte, det så rigtig 
godt ud fra starten med masser 
af småfisk der væltede ud, så vi 
lod os drive længere ned uden at 
elfiske, for at skåne de små.
De fisk vi skulle bruge var noget 
længere om at vise sig, og Peter 
sagde flere gange ”det ser ikke 
godt ud”, det var først omkring 
300 m. før dambruget der rigtig 
begyndte at komme  gang i den. 
På turen ned til Gammelstruplej-
ren var der masser af fisk, vi satte 
bla. en hanfisk på 81 cm. fri og 
vi lod også adskillige hunner gå 
tilbage, for nu manglede vi kun 
de nødvendige hanfisk. Da vi var 
i mål var resultatet 51 hunfisk og 
31 hanfisk.
En rigtig god dag, nu skulle der 
bare pakkes så Horst og jeg 
kunne komme til Skals å dagen 
efter.

Skals å - igen
En dejlig morgen, ganske lidt 
frost på græsset, der dog nåede 
at tø op, inden vi fik de første fisk 
i nettet. 
Billedet gentog sig fra d. 26 okt., 
ganske få fisk oven for Løvelbro, 
men neden for broen begyndte 
der at dukke nogle af de store 
hunner op, lige de fisk vi godt 
kunne have brugt for et par uger 
siden. 
Tidligere har vi måttet el-fiske 3 
gange i Skals å, men denne gang 
fik vi hvad vi kom efter, og nu er 
fiskene på plads på dambruget, 
og venter kun på at det er tid til 
at blive strøget.

Tak til alle som har hjulpet i år, og 
en særlig tak til Per Norborg og 
Knud Dalsgaard for lån af traktor 
med fører.

Kenneth Elkjær
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Ikast-Brande kommune har i 
sommer givet dambruget en 
miljøgodkendelse og en vand-
indvindingstilladelse, men Dan-
marks Sportsfisker-forening har 
på vores foranledning anket beg-
ge disse tilladelser. 
Sådan en sag er noget teknisk, 
men kort fortalt er miljøgodken-
delsen anket, fordi Ikast-Brande 

kommune har givet tilladelse til, 
at driften kunne køre uden sær-
lig rensning i en prøveperiode på 
et år, og så måtte man på bag-
grund af prøver se, om det var 
godt nok. 

Der er i lovgivningen krav om, at 
dambrug skal bruge den bedst 
kendte teknik.
Det var der ikke krævet af Ager-
skov dambrug, og det mener 
forbundet, der skal kræves fra 
start, så vi ikke risikerer at ende 
i en sag, der kan trækkes i årevis, 
hvis prøverne skulle vise, at rens-
ningen ikke er god nok.

Faunaprøver fra en lang årrække 
viser, at der konsekvent har væ-
ret en ringere faunakvalitet ned-
strøms end opstrøms dambruget, 
så dambruget har længe haft en 
negativ indvirkning på vandkva-
liteten.

Vandindvindingstilladelsen er 
især anket fordi omløbsstryget 
ikke fungerer. 
Det er i bund og grund konstru-
eret forkert. 
Der er for lidt strøm, der hvor fi-
skene skal vælge mellem omlø-
bet og indgangen til dambruget, 
og hvis fiskene trods alt finder ind 
i omløbet, skal de til sidst op over 
et styrt, der er opbygget med en 
plade øverst i omløbet. 

Det er ikke let at forklare, men 
billedet giver et indtryk af, at der 
ikke er bygget en faunapassage 
men en faunaspærring. 
En frisk ørred kan måske komme 
forbi, men alle andre fiskearter 
og alle vandinsekter har ikke en 
chance for at komme op over 
styrtet.

Noget helt andet er, at omlø-
bet tilsyneladende ikke får den 
mængde vand, det skal have, så 
en del af anken går på, at der er 
givet dambruget tilladelse til at 
tage for meget vand ind..

VSF mener, det er en skandale, at 
perlen blandt Danmarks vandløb 
- Karup å - er skåret midt over, så 
de øvre, fine dele af vandløbet 
ikke kan bruges som gydevand 
for vandrefiskene, og at det er 
meget kritisabelt, at et dambrug 
kan miljøgodkendes, uden at der 
stilles de strengest mulige krav til 
vandrensningen.

Derfor har vi bedt Danmarks 
Sportsfiskerforbund om at hjæl-
pe med endelig at få løst dette 
gamle problem, og vi er glade 
for, at forbundet har påtaget sig 
opgaven.

Jørgen Buch

VSF og Danmarks 
Sportsfiskerforbund klager 
over Agerskov dambrug

VSF har igennem mange 
år haft fiskeretten til ca. 
4 km af Karup å oven for 
Agerskov dambrug.

Åen løber her i et pragt-
fuldt terræn og er helt 
ureguleret med de flot-
teste sving og stryg. 

Men der er et problem. 

Siden dambrugets op-
rettelse har det været me-
get vanskeligt for vandre-
fiskene at komme der-
op. 

Der er ganske vist for 
nogle år siden anlagt et 
omløbsstryg, men det 
har aldrig fungeret or-
dentligt. 

Karup å opstrøms Agerskov dambrug

Omløbet starter 
med et styrt 
på 25-30 cm.

Den gamle bro opstrøms Stoholm kunne ikke mere, men så gik 
BaneDanmark og de lokale lodsejere sammen om at lave en ny.
Vi har altid manglet et navn til den gamle bro, så lad os kalde den 
nye for Martins Bays bro, selv om vi godt ved, at der har været 
mange flere om at lave den.

Ny bro i Stoholm
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Jeg havde været på en længere tur til USA, så fiskefeberen var ved 
at være alvorlig. 
Jeg vidste udmærket, at havørrederne i åerne sandsynligvis nu var 
godt farvede, og at de egentlig burde have fred til at grundlægge 
en ny generation. Men vejret var lunt, diset, mørkt og stille, så bedre 
fiskevejr kunne ikke skaffes. 
Da jeg alligevel skulle til Simested å for at se på noget opgravning
af sand, kom spinnestangen med i bagagerummet, og omkring 
fire-tiden var jeg klar til at teste Borup-stykket. 

Det varede ikke længe - faktisk 
kun 3-4 kast før spinneren blev 
taget tungt og beslutsomt foran 
mig, og så begyndte et større 
tovtrækkeri. 

Jeg kunne med det samme mær-
ke, at fisken var temmelig stor. 
Den var ikke særlig interesseret 
i at lave lange udløb eller spring 
eller noget i den retning, men 
den ville absolut blive ved bun-
den, og den ville meget gerne 
ind under min egen brink - til-
bage til det skjul, den sikkert var 
kommet fra. 

Jeg syntes bestemt ikke, den 
skulle derind og vikles ind i rød-
der, planterester og andet godt, 
når nu kommunen havde været 
så venlig at barbere åen, så alle 
forhindringer ude i åløbet var 
væk.
Så der gik en 10 minutters tid 
med at diskutere, om den skulle 
ind under brinken eller ej, men til 
sidst opgav den forehavendet og 
trak langsomt op ad åen, mens 
den kom højere og højere op i 
vandet. 
Jeg vendte den og trak den med 
strømmen, hvilket tog pusten 
fra den, så jeg kunne nette den 
uden problemer.
Det var en flot fisk, farvet men 
ikke mørk eller noget, så efter en 
kort overvejelse fik den et gok, så 
jeg kunne servere røget ørred på 
næste bestyrelsesmøde. 
Det har vi ikke fået for meget af 
i år.

Jeg var kun 100 meter fra bilen, så 
fisken blev lagt i bagagerummet, 
så jeg kunne fiske lidt videre, og 
efter et par sving mere huggede 
endnu en god fisk. Igen tæt på 
bredden på et lige stykke.

Den skulle helt sikkert ud igen, 
så den skulle hurtigt på land og 
tilbage i baljen.
Jeg fightede den på kort line, og 
med bremsen hårdt spændt, og 
det kom der en rigtig fin kamp 
og nogle gode fotos ud af. 
Fisken sprang ud af vandet, og 
den dykkede hårdt og kontant, 
men efter et par minutter var 
den på land, spinneren kunne let 
fjernes - den faldt faktisk ud af sig 
selv - og fisken kunne genudsæt-
tes. 
Et hurtigt mål med fiskestangen 
sagde 68 cm, det svarer vel til 3,5 
kg eller lidt mere.

Men først skulle den jo holdes 
i halen og køres lidt frem og 
tilbage, til gællerne igen fun-
gerede. Det varede nu ikke 
længe, før den begyndte at bru-
ge gællerne godt, og jeg regnede 
med, at den nu ville forsvinde 
tilbage til sit hul under brinken, 
men den blev roligt stående og 
trak ’vejret’ dybt. 
Jeg ruskede den lidt, men den 
blev bare stående. For mig var 

det hundekoldt at sidde 7-8 
minutter med hånden i vandet, 
men ørreden har sikkert nydt at 
have en stor, varm hånd om hale-
roden. 
Endelig gav den dog et ordent-
ligt spark og var væk med en god 
bølge. 

Den første fisk viste sig at måle 
75 cm og veje 4,8 kg, men den 
viste sig også at være godt fyldt 
med rogn og allerede lidt bleg i 
kødet, så jeg fortrød, at den var 
blevet gokket. 
Men det er ikke så let at tage 
den rigtige beslutning, når man 
tilhører “de laverestående jægere 
og samlere” og lige har landet 
den største fisk i flere år.
Det var altså ikke spor svært at 
fange to gode fisk på under en 
time, men det er heller ikke hver-
dagskost.

Jeg har faktisk aldrig oplevet no-
get tilsvarende før, og nu har jeg 
foreløbig fisket i 60 år.

Jørgen Buch

Ørreden forsvandt 
i et hurtigt dyk

“Det var altså 
ikke spor svært
at fange to 
gode fisk på 
under en time, 
men det 
er heller ikke 
hverdagskost”
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    Hvor svært 
kan det være 

Borup bro når den er smukkest



Lørdag d. 6. april skulle der sæt-
tes fisk ud. 
Her i foråret er det både yngel, 1 
års fisk og smolt der skal ud i de 
forskellige vandløb.

Vi var en flok morgenfriske som 
mødte op på dambruget i Skalm-
strup kl. 8, og vi gik igang med 
det samme, for at være sikre på 
at nå det hele.

Vi startede med at tømme dam-
men med fisk fra Skals å. Vi fik 
hevet 1 års fiskene op, og gjort 
klar til transport og udsætning i 
Tjele- og Vorning å.

Mens fiskene bliver vejet op, er 
Per fra Hobro foreningen ankom-
met, han skal have 1100 stk yn-
gel med til Vorning møllebæk og 
Dremstrup bæk. 

Sidstnævnte er et lille tilløb i 
østenden af Glenstrup sø, så det 
er lidt af en køretur, han skal ud 
på i dag.

   Foreningens 
U D S Æ T N I N G E R 

2013

Smoltene til Skals å vejes af, vi 
skal bruge 10.400 stk, så der skal 
køres 2 gange. 
På første tur tager vi ca. 6.500 stk, 
på anden tur deler vi karret op i 
2, så vi kan transportere både de 
2000 stk som skal ud i Fiskbæk å, 
og de resterende der skal udsæt-
tes i Skals å.

Nu er turen kommet til at rengø-
re dammen, hvor Skals å fiskene 
har været. 

To mand går i gang med slanger 
og koste så dammen bliver fin og 
klar til det næste hold yngel fra 
klækkehuset.

Søren er tilbage i klækkehuset, 
hvor der bliver vejet 5000 stk yn-
gel af til det øverste af jordbro å. 

Når bilen er tilbage igen, er der 
yderligere 5000 stk klar, de skal 
sættes ud i Gørup bæk, der ligger 
ved Gedsted.

Alle fisk er blevet sat ud, i alt blev 
der fordelt og udsat ca. 50.000 
stk havørred til de forskellige åer 
og bække.

Udsætninger 
efterår
Den 7. september løb efterårets 
udsætninger af stabelen.
Udsætninger består af ½ års fisk, 
de er noget nemmere at hånd
tere, men vi skal rigtig langt om-
kring. 
Fiskene skal sættes ud i Kousted 
å, Jegstrup bæk, Gørup bæk og  
Hørup bæk.

Vi tager afsted i 3 biler med to 
mand i hver. 
To biler med trailer og kar til fi-
skene til Kousted å, og en anden 
ligeledes med trailer og kar, til de 
fisk der skal ud i Gørup bæk. 
Til den tredie bil har jeg konstru-
eret  et lille special kar, som kan 

være i bagagerummet sammen 
med en flaske ilt. Karret er todelt, 
så vi kan have fisk med, til både 
Jegstrup - og Hørup bæk.Fiskene 
er hhv. fra Jordbro - og Skals å, og 
kunsten er selvfølgelig, at undgå 
at de bliver blandet.

Lidt forsinkede tog vi afsted med 
vores kostbare last, og den dag 
fik vi udsat 8000 stk ½ års havør-
red.

Kenneth Elkjær
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SØREN POULSENS VEJ 5 • KLEJTRUP • 9500 HOBRO • TLF. 98 54 61 32

Mere info på www.verdenskortet.dk

Fest i hyggelige og 
stemningsfulde lokaler
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Glaspavillonen
SELSKABER OG ARRANGEMENTER
Hold din fest i den nyrenoverede glaspavillon:

• Barnedåb
• Fødselsdag
• Konfi rmation
• Bryllup
• Reception og andre mærkedage

Op til 120 personer

SØUDSIGT, PARK OG LEGEPLADS…

Sørensminde
HYGGELIG OG 
STEMNINGSFULD ATMOSFÆRE
Hold dine selskaber, fester, møder, middage 
og kaffeborde i Sørensminde året rundt.

MAD
UD AF HUSET
TLF. 98 54 61 32

VÆLG SELV…

Glaspavillonen & Sørensminde
Fester • selskaber • arrangementer

Søudsigt, park og legeplads
- også mad ud af huset

www.verdenskortet.dk 

Vi har fået sat fisk ud både i for-
året og efteråret, og vi har fået 
godkendt et projekt på det aller 
øverste af Lundbæk, som er et 
tilløb til Skravad møllebæk, der 
løber til Skals å. 

Vi er færdige med forarbejdet, 
og Viborg komune har lovet at 
lægge gydegruset ud for os.
I Skravad har vi et projekt oppe 
ved dambruget, som egentlig 
skulle have været gennemført i 
sommer. 

                                     Årets aktiviteter i 
Vandplejeudvalget

Det nåede vi ikke, men til vinter 
når jorden er frossen  bliver gru-
set lagt på brinken og er klar til 
foråret.

Løvel møllebæk ser ganske fin 
ud, vi fik rykket dueurt op og la-
vet en fin strømrende neden for 
sandfanget, dagen før vi elfiske-
de i Skals å. 

Det grus vi lagde ud for nogle 
år siden er der stadig og bliver 

jævnligt brugt, vi overvejer dog 
at få lagt en hel del mere ud. 
Vi har planer om at få det place-
ret lige efter overkørslen, neden 
for sandfanget, en sag vi kigger 
nærmere på i vinterens løb. 

Hørup møllebæk ser stadig rigtig 
fin ud, selv om gydepladserne 
ikke bliver benyttes så meget, 
som vi havde forventet. 
Underligt nok, i betragtning af at 
fiskene har fri adgang fra Skals å 
og helt derop.

Vi har plantet vandranunkler i 
forsommeren, de er blevet gan-
ske store, og gav fint skjul til de 
½ årsfisk, som blev sat ud. 
Efter grødeslåningen så de dog 
knap så imponerende ud, men 
de kommer selvfølgelig igen til 
næste år. 
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I vinterens løb skal vi ud og finde 
egnede steder for nye vandløbs 
restaureringer. 

Vi skal også på rundtur, for at se 
om de projekter vi har gennem-
ført, nu også virker.

Hvis der er nogen der vil med ud 
og trave lidt af jule fedtet af, el-
ler er interesserede i vores små 
bække, så giv os besked. 

Vi kunne godt bruge lidt mere 
mandskab i VPU, gerne folk med 
nye idéer og frisk energi.

Kenneth Elkjær 



Generalforsamling 
2013
Jeg havde lidt sommerfugle i 
maven, da vi nåede til punktet 
”valg til bestyrelsen”. 
Der skulle vælges en ny supple-
ant, og jeg var opstillet. 
Formanden havde sagt, at det 
er den plads, man starter på, når 
man er ny i bestyrelsen. 
Jeg blev valgt uden nogen dra-
matik - der var ingen modkandi-
dater.
”Et nyt kapitel i mit lystfiskerliv 
er startet. Nu drejer det ikke kun 
om, hvad jeg har lyst til”, tænkte 
jeg på vej hjem i bilen.

Første møde i 
bestyrelsen
Arbejdsopgaverne skulle for-
deles, og jeg blev åansvarlig for 
Fiskbæk Å. 
Bl.a. har jeg en mappe indehol-
dende al dokumentation om-
kring Fiskbæk Å, altså vores leje-
kontrakter.  
Vi har en super god pensionist-
gruppe, og jeg skulle have været 
ud med nye broer, hvis pensioni-
sterne ikke havde lavet det store 
arbejde. Mange tak til jer! 
”Kend din å”-arrangementet gik 
også fint med stor hjælp fra Jens 
Drengsgaard og et par stykker 
fra pensionistgruppen. 
Hen over sommeren har der væ-
ret stille ved Fiskbæk Å - folk har 
fisket, tror jeg.

Hvad laver vi så i 
bestyrelsen? 

Der afholdes bestyrelsesmøde 
en gang om måneden. 
På mødet kordineres og planlæg-
ges arbejdsopgaver og arrange-
menter på kort og lang sigt. 
Foreningens berøringsflade med  
omverdenen bliver lagt frem og 
diskuteret, således at det, der bli-
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ver meldt ud, er noget, vi alle kan 
stå inde for.
Der sniger sig som regel også en 
sandfærdig fiskehistorie eller to 
med, når vi slutter af med kaffen. 
Det er rigtig hyggeligt!
Man kan tydeligt mærke, at det 
er en forening med stærke tradi-
tioner.

Fremtid
Der er et stort projekt i støbeske-
en, læs evt. via linket herunder. 
Det drejer sig om Fiskbæk Å ved 
Vesbæk Bro. 
Jeg har snakket med Viborg Kom-
mune, som oplyser, at tidstermi-
nerne i projektet ikke holder. 
Det er noget med nogle kvæl-
stofberegninger, der er forkerte. 
Men det ender nok med, at vi mi-
ster noget fiskevand til en sø.
http://www.limfjordsraadet.dk/
Gå ind under N-Vådområder.

Jeg planlægger at arrangere 
nogle fælles fisketure til Fiskbæk 
Å i næste sæson. Det skal være 
helt uformelt og afslappet - et 
forsøg på at få klublivet helt ud 
til åen. F.eks. fangede jeg min 
første havørred på helt klassisk 
opstrømstørflue. Det var rigtig 
sjovt! 

Men det hele kan få en ende for 
mig, når vi har generalforsam-
ling. Jeg er på valg igen, og jeg 
genopstiller, for i hele bestyrel-
sen og i diverse udvalg har jeg 
kun mødt søde og hjælpsomme 
mennesker. 
Vi har faktisk en god og velfun-
gerende forening, og jeg håber, 
at jeg må blive ved med at give 
mit lille bidrag.

Et lille kampvalg ville dog ikke 
gøre noget, for bestyrelsesarbej-
de burde ikke afskrække nogen! 
Det har været en dejlig tjans.

Jan Nielsen
Suppleant i bestyrelsen

Mit lystfiskerliv startede for alvor, da 
jeg som 15-årig fik en fluestang. 
Den nærmeste å, som kunne nås på 
cykel, var Vorgod Å. 
Min kondition var rigtig god i de år, for 
tilbage i midtfirserne var der mange 
stallinger i den øvre Vorgod Å mellem 
Vildbjerg og Vorgod by - så det blev til 
mange ture. Senere fik jeg bil, og mine 
jagtmarker blev udvidet. 
Det er utroligt så meget godt fiske-
vand, der er i Danmark, når man som 
ivrig fluefisker bare må afsted. 
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Her hvor sæsonen er gået på 
hæld, kan man, i stedet for at 
fiske, bevæge sig en tur ned 
til åen på gydevandring, for 
at se havørrederne på deres 
brudefærd. 

Aktiviteten i åen kan variere 
meget. 
Til tider er det i sandhed et 
fantastisk skue, som venter 
en. Nogle gange kan der være 
8 - 10 fisk i størrelser helt op 
til 10 kg. 
Det mest normale i er dog fisk 
mellem 2 og 5 kg. 

Når man ser fisk flokkes om-
kring gydegruset, kan man 
sommetider spørge sig selv 
”hvor svært kan det egent-
lig være at fange en fisk på 5 
kg.?” 

Man kan i alle tilfælde få be-
kræftet fiskenes tilstedevæ-

relse og konstatere at de er 
der, enda i store mængder. 

Det varmer i hjertet at se 
mange års arbejde i vandple-
jeudvalget bærer frugt.
For bare 20 år siden var et par 
gydende havørreder lidt et 
særsyn, men nu kan man bare 
tage ud og kigge på det.

Tag en klapstol og en kande 
kaffe med. Opsøg grusban-
kerne i åen, og sæt dig til at 
vente. 
Man kan også stå op, da fi-
skene i reglen ikke er specielt 
sky, dog virker det bedst hvis 
man ikke fylder alt for meget 
i landskabet, så søg dækning 
bag et træ eller gør dig så lav 
som muligt. 

Hvis der ikke sker noget i lø-
bet af et kvarters tid, så find 
en ny grusbanke.

Det er svært at sige helt kon-
kret, hvornår det går i gang, 
men ca. fra 15/12, ofte før, og 
så 1 månedstid frem.
Men i en kold og lang vinter 
kan gydningen strække sig 
helt hen til marts.

Gydebankerne kan i Fiskbæk 
Å findes lige neden for parke-
ringspladsen ved Nybro. 

I Jordbro Å er der mange gy-
debanker ved Stoholm og 

helt ude ved Skive-Viborgve-
jen. 
I Simested Å er der mange 
gydebanker på det øverste 
af vores stykke på Boruphede 
til et pænt stykke nedstrøms 
Skive-Hobrovejen.

På billedet nederst ses to fisk 
på ca. 3 kg. Man kan se hvor-
dan halefinnen er blevet slidt 
i laser af at grave i bunden.

Johnny Auchenberg

Gydevandring
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Hald sø
Båden kan bruges af de medlem-
mer, der er med i bådordningen. 
Det koster 100 kr. pr. år at være 
med, og så kan du bruge båden 
så meget, du har lyst til, hvis den 
ellers er ledig. 
Lige nu er har vi plads til en 8 -10 
der er interesserede i bådordnin-
gen.
Henv. Allan Christensen eller Jør-
gen Buch

Hald sø er 342 ha stor, og er på 
sine steder 31 m dyb. 
Søen rummer en bred vifte af de 
kendte ferskvandsfisk som gedde, 
ål, aborre, brasen, skalle, smelt, 
knude og hork, og er kendt for en 
god bestand af søørred.

Alle praktiske informationer vedr. 
benyttelse af båden, samt info. 
om Hald sø mht. fredningstider og 
zoner mv. kan ses på foreningens 
hjemmeside www.vsf.dk.

Hald sø detaljer
På kortudsnittet 

kan man se hvor det er 
hensigtsmæssigt at parkere, 

og hvordan man finder ned til båden

- dagkort og medlemmer
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

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 – 29 90 06 76 . e-mail: flemming@vsf.dk
Ansvarsområder: Karup Å.

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 20 43 01 35 e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder:
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Ndr.. Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 61 78 77 68 . e-mail: steffen@vsf.dk

Kenneth Elkjær
Elmevej 8, 9632 Møldrup
tlf 28 68 06 05 . mail : kenneth@vsf.dk

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 86 64 55 96 – 30 48 79 02
e-mail: jens@vsf.com

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86 65 13 32 – 30 26 65 13 
e-mail: finn@vsf.dk

Suppleanter

Jan Nielsen
Bekkasinvej 19, 8800 Viborg
Tlf. 2993 1750 . e-mail: jan@vsf.dk

2. suppleant vælges
på generalforsamlingen 2014.

Arbejdsgrupper

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

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

VSF´s hjemmeside
Webmaster:
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 4 264 . e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Kenneth Elkjær, formand
Mikael Klokkerholm
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Peder Toppenberg
Jan Nielsen

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer
Søren Bak

Fiskeriopsynsmænd
Ivan Bjerregaard ................ Tlf. 8669 4841
Henning Markussen ......... Tlf. 8661 3008
Egon Langgaard ................ Tlf. 8665 8465
Thorkild Jensen .................  Tlf. 8662 8818 

Fiskeriinspektorat Vest 
Afd. 1. Nykøbing M. 
N.A.Christensvej 40, 7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 7218 5600  - (ml. kl. 9-15) døgnvagt Tlf. 7218 5609
e-mail: frederikshavn@naturerhverv.dk

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


