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Simested å 
Allerede på premieredagen fan-
gede Ivan Holm Jensen en helt 
usædvanlig flot havørred på 5,5 
kg i Simested å, og et par dage 
efter fik han endnu en blankfisk 
på 3,5 kg.

Nogle mente, det nok var ”over-
springere”, der stod i åen for at 
hygge sig i vinterkulden, men 
biolog Jens Ole Frier, der er den, 
der ved mest om havørrederne 
i Simested å, fortæller at der er 
bevis for, at der i åen er en særlig 
stamme, der har tendens til kun 
at gyde hvert andet år, men som 
så til gengæld er klar til at gå op i 
åen meget tidligt. 
Måske skulle man ofre dem lidt 
mere opmærksomhed næste år!

Efter den gode start, blev der lidt 
stille omkring Simested å, men 
allerede midt i maj var der man-
ge og store fisk i åen. 
Jørgen Knudsen fik en på 6,6 kg 
og Dan Pedersen en på 7,2 kg, 
begge på flue, og der blev fanget 
pænt med mindre fisk indtil midt 
i juli måned, hvor festen sluttede 
med en på 6,7 kg til formanden. 

Derefter slog sommeren for alvor 
til med massivt iltsvind i Limfjor-
den, der stoppede al opgang. 
Rygterne siger, at end ikke garnfi-
skerne ved Virksund og i Hjarbæk 
Fjord fangede noget.

Sidst på sæsonen, da varmen tog 
af og iltsvindet var ovre, kom der 
igen liv i Simested å. 
Erik Mikkelsen fik en havørred på 
5,5 kg og Kurt Quist en på 6,0.

Skals å 
Skals å led virkelig under sommer-
varmen, men det har givet nye mu-
ligheder – mere om det senere.

Havørredfiskeriet kom aldrig rig-
tig i gang i år. 
Der blev fanget lidt først på året, 
men noget af det sidste vi hørte 
til havørrederne var, da Kenneth 
Elkjær sidst i juni inden for nogle 
få minutter snuppede to fine fisk 
på 4,3 og 5,2 kg i samme hul.
Herefter tog sommeren over.

Skals å får det meste af sit vand 
fra de store søer, bl.a. Glenstrup 
sø, Fussing sø, Tjele Langsø og 
Klejtrup sø, og her kom vand-
temperaturen hurtigt så højt op, 
at vandet blev 22 grader i Skals å 
mens det stadig var 17-18 grader 
i Simested, Fiskbæk og Jordbro å, 
og det kan ørrederne simpelthen 
ikke lide.

Men kan ørrederne ikke lide 
varmt vand, så elsker aborrerne 
det til gengæld, og der blev et 
forrygende aborrefiskeri i Skals å, 
hvor der blev fanget mange fisk 
op til ½ kg. 

Der blev fisket ivrigt, og en god 
aborretur er absolut ikke at for-
agte, og en pandefuld aborre

fileter giver ofte bedre respons 
derhjemme end en mellemstor 
havørred.
Elfiskeriet først  i november viste 
desværre, at sæsonen ved Skals 
å virkelig havde været ringe, der 
var meget langt mellem fiskene. 

Vi fiskede dobbelt så langt som 
sædvanligt og fangede halvt så 
mange havørreder som sædvan-
ligt. 

Til gengæld er der allerede nu 
fuld gang i gydningen i Skravad 
Møllebæk, som er det vigtigste 
tilløb til Skals å. 
Her er der fisk på alle de kendte 
gydepladser, måske er de bare 
trukket op fra Skals å, inden vi 
fik elfisket, og det er ingen dår-
lig teori, da gydningen er startet 
meget tidligt i år.

Fiskbæk å
Åen gav ikke store ørreder i år, 
men rigtig pænt med mindre 
fisk.
Den største rapporterede var på 
2,3 kg, men der blev fanget rigtig 
mange på omkring 50 cm, og der 
var fisk hele sæsonen.

Jordbro å
Her gik det rimelig godt. 
Simon Sønnichsen lagde allerede 
den 6. juni ud med en havørred 
på 7 kg, Simon Hald fik senere en 
på 6,0 kg og Jeppe Bay en på 3,5 
kg. 
Der blev i det hele taget fanget 
helt pænt bortset fra de tider, 
hvor iltsvind stoppede opgan-
gen og hvor grøden stod så tæt, 
at fiskeri var helt umuligt.

I Jordbro å havde vi et fremra-
gende elfiskeri, med 101 havør-
reder på kun 2,5 km. 

Karup å 
Her er der rapporteret om enkel-
te havørreder og et par bækørre-
der i pæn størrelse, og fra Vorgod 
å har vi hørt om nogle mindre 
havørreder og om en enkelt laks, 
som blev snuppet af Benny Kjær-
gaard sidst på sæsonen.

Hald sø
Hald sø har givet en del gedder 
og aborrer. Søørrederne har vi 
ikke hørt noget til i år. 

Alt i alt blev det en noget svag sæ-
son, men vi kan endnu en gang 
se, at der bliver fanget mange fisk 
ret tidligt. 

Alt for mange medlemmer venter 
for længe med at komme i gang. 
Først skal det blive Sct. Hans, så 
skal vandet blive varmt i Limfjor-
den, så skal det blive regnvejr 
osv., osv. 

Det er da rigtigt, at hvis alle disse 
forhold falder sammen, så får vi 
nogle fantastiske fiskedage i juli, 
men det sker alt for sjældent, at 
alt passer sammen, så gå i gang 
først på sæsonen. 
Der kan på det tidspunkt være 
langt mellem snapsene, men til 
gengæld er snapsene store og 
smukke.

Fra rygtebørsen er der også mel-
dinger om store fisk, endda større 
end dem, der er nævnt ovenfor, 
men de kommer ikke i årsrappor-

ten, som kun konkret omtaler det, 
der er rapporteret på Fangstrap-
porten.
Antallet af indberetninger til Fang-
strapporten er i år lidt bedre end 
tidligere, sikkert fordi JA-FI har 
udsat en fin præmie på 1000 kr. 
rabat ved køb af et fiskehjul.
Men lad mig alligevel en gang 
mere brokke mig over, at alt for 
mange ikke rapporterer deres 
fangster. 
Om det er af beskedenhed eller 
for at frede sine gode fiskeplad-
ser ved jeg ikke.
Men det er ikke gavnligt for for-
eningens evne til at tiltrække nye 
medlemmer, og fastholde de ek-
sisterende, og det hjælper abso-
lut heller ikke på dagkortssalget.

Dem der ikke rapporterer deres 
fangster skader foreningen - så 
enkelt er det bare - i en tid, hvor 
man kigger grundigt på internet-
tet, inden man køber dagkort 
eller beslutter sig for, hvor man 
skal melde sig ind.

Hemmelighedskræmmeriet fører 
kun til to ting. 
Højere kontingent og mindre fi-
skevand, så brug fangstrasppor-
ten. Ikke kun til store fisk, men til 
mange fisk.

Formanden

Ivan Holm Jensen med 5,5 kgs. premierefisk fra Simested å.

Anton Hansens middagsmad.

  Fiskeriet     

   Startede 
helt usædvanligt 
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Jordbro å i august. Flot ser det ud, 
men det er ikke let at fiske i.
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Indkaldelse til 
ordinær 

generalforsamling
I henhold til vedtægterne 

indkalder Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling

Torsdag d.15. januar 2015 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 Steffen Bruhn, Flemming Hansen og Kenneth Elkjær. 
               Steffen Bruhn og Flemming Hansen er villige til genvalg.    
      6c.   Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
               På valg er John Glerup Møller og Jan Nielsen. 
               Begge er villige til genvalg.

      6d.   Der vælges en revisor for 2 år. 
               På valg er Michael Højris, 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 på generalforsamlingen skal i skriftlig 
form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Torsdag den 16. januar holdt vi 
generalforsamling, og det blev 
en livlig aften.

Der var ikke vedtægtsændringer 
på programmet, så bestyrelsen 
havde egentlig forventet en stille 
og rolig afvikling, men sådan 
skulle det ikke gå.

Bestyrelsen havde igennem de 
seneste par år været på en hård 
opgave med at trimme forenin-
gens økonomi, hvilket bl.a. havde 
betydet, at Krogen var lavet om 
til et årsskrift, pensionistrabatten 
på kontingentet var afskaffet, 
fiskeriet i Karup å var delt med 

Generalforsamlingen 2014
Silkeborg Fiskeriforening og der 
var gennemført flere andre væ-
sentlige ændringer. 
Men det der skabte mest tumult 
var, at bestyrelsen havde opsagt 
lejemålet på ”Ikast-stykket” ved 
Karup å, et stykke om vi i mange 
år havde delt med Ikast Sportsfi-
skerforening.

Nogle mente, at det var noget af 
det bedste vand vi havde, og at 
det var helt galt at opsige det.
Måske havde de ret, men når der 
i flere år ikke var indrapporte-
ret en eneste fisk fra stykket på 
fangstrapporten, og når besty-

relsen stort set ikke kendte nog-
le, der brugte stykket, var det et 
oplagt sted at spare 9.000 kr. 

Det er tilladt at gå og ’putte’ med 
sine gode steder, men konse-
kvensen kan altså blive, at der 
tages stilling ud fra det kendskab 
bestyrelsen har til fiskevandet.

En diskussion om Danmarks 
Sportsfiskerforenings indsats om-
kring eventuel finansiering af et 
omløb omkring Tange Sø var tæt 
på at udvikle sig til den gamle hi-
storie om Viborg Sportsfiskerfor-
enings fortsatte medlemskab af 
forbundet, men det endte med 

mere at blive en kritik af bestyrel-
sens manglende evner, vilje og 
troværdighed.

Trods det blev hele bestyrelsen 
genvalgt og den ledige post som 
suppleant blev besat af bestyrel-
sens kandidat, så helt galt kan 
det ikke have været. 
Men en ubehagelig oplevelse var 
det.

Formanden 

(Referat fra generalforsamlingen 
kan læses på hjemmesiden under 
’nyheder’ den 5. februar 2014.)

Torsdag den 15. januar afholdes 
næste generalforsamling, hvor 
året 2014 skal behandles. 

Den officielle indkaldelse kan ses 
andet sted i årsskriftet.

Bestyrelsen fremsætter et forslag 
til vedtægtsændringer der bety-
der, at personer mellem 18 og 25 

Generalforsamlingen 2015
år fremover kan blive medlem for 
halv pris. 

Baggrunden er, at vi stort set 
ikke har medlemmer i den al-
dersgruppe. Helt nøjagtig har vi 
7 stk. 

Når vore unge medlemmer på 
junior- eller familiekontingent 
pludselig skal til at betale fuldt 

kontingent, når de fylder 18 år, 
melder de sig ud. 
De har så godt som alle sammen 
gang i en masse andet end fiske-
ri, så en stigning fra 245 kr. til ca. 
1000 kr. får dem til at stoppe.
Og vi får heller ingen tilgang af 
unge i den aldersgruppe, så ta-
bet ved at sænke kontingentet 
er til at overse, og det er bestyrel-

sens håb, at et lavere kontingent 
vil få flere til at hænge ved, indtil 
de igen får bedre tid og bedre 
råd.

Der er på nuværende tidspunkt 
ikke indkommet yderligere for-
slag til generalforsamlingen, hvis 
der kommer forslag, vil de blive 
lagt på hjemmesiden, så snart 
bestyrelsen modtager dem.
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I efteråret 2012 var OBK`erne 
med til at bygge 55 broer, hvoraf 
50% blev finansieret af tipsmid-
lerne. 

Ca. halvdelen er nu taget i brug 
ved Fiskbæk å, Jordbro å,  Skals å 
og Simested å.

Tidligere har foreningen udlagt 
broer de steder hvor de var skyl-
let væk, knækkede eller bare 
simpelthen forsvundet. 

Desuden blev der etableret broer 
på steder, hvor grøfter efter op-
rensning ikke længere kunne for-
ceres uden en bro, samt slået nyt 
trådvæv på, hvor det manglede.   

Dette system benyttes stadig, 
men efter at have fået oven-
nævnte antal broer til rådighed, 
og efter etableringen af OBK 
gruppen, satser vi desuden på, at 
få en bestemt strækning helt og 
fuldstændig i orden hvert forår.

Når vejret er med os er det en 
smal sag at bugsere broerne ned 
af vandløbene, men som det ses 
herunder, møder vi visse steder 
kraftige forhindringer.

I starten af marts 2014, var Jør-
gen ude for at besigtige forhol-

Brolæggere

dene ved Skals å fra Skravad Møl-
le bæk  til Højspændingen.
Peder og Keld var ved Skals og 
Simested å fra Løgstørvejen og 
ud til fjorden.
De beskrev efterfølgende deres 
observationer, som blev arbejds-
beskrivelsen for dette års bro-
lægning. 

Den 20. Marts kl. 9 mødte 20 
friske OBKere på Sønder Mølle 
til morgenkaffe og rundstykker. 
Efterfølgende fordeltes man i 
grupper på 4-5 personer til ar-
bejdet ved åerne. 

Vejret var ikke det allerbedste til 
opgaven. 
Der var stiv kuling fra vest, det 
gav høj vandstand især fra Løg-
størvejen og til fjorden, hvilket 
betød at holdet, der skulle klare 
nordsiden af Simested å på den-
ne strækning, udsatte opgaven 
til en anden dag. 

Holdet ved nordsiden af Skals å, fra 
Løvelbro til højspændingen, opgav 
tillige at fuldføre denne dag, men 
her var det den stride modvind der 
var problemet, boerne kunne sim-
pelthen ikke drives mod vinden.

De øvrige planlagte strækninger 
blev fuldført om end med be-
svær.

Jeg mødte efterfølgende hol-
det, der havde klaret nordsiden 
af Skals å fra Løgstørvejen og til 
fjorden. 
Da jeg spurgte om de var ble-
vet færdige, fik jeg som svar: ” Ja 
selvfølgelig, men vi gør det sku 
aldrig igen, vi er jo gamle mænd 
og fuldstændig smadrede”.

Jeg kunne jo kun svare, at de så 
måtte være gamle nok til selv 
at sige fra, som andre grupper 
havde gjort. 

Men de var færdige, de havde 
simpelthen båret de 5 tunge bro-
er en efter en ud langs åen, da de 
ikke kunne bugsere dem på van-
det p.g.a. den kraftige vind. 

Godt klaret men enhver kan for-
stå at de var trætte.

Etablering af bro og tråd over ny 
grøft ved Skals å.

Model på færdig etableret ny bro med bambusstokke til markering.
Bemærk: Når du kommer til en bro er stokkene placeret til højre for 
broen, derved er man ikke i tvivl om hvor broen er selv om den er 
groet til i siv eller oversvømmet.

Frem til starten af April blev de 
udsatte opgaver løst, ligesom 
der i løbet af året er placeret 
bambusstokke ved Simested å 
på strækningen  fra Løgstørve-
jen til Vejsvinget, ligesom der er 
etableret 3 nye broer over ny op-
gravede grøfter ved Skals å mel-
lem højspændingen og Ejstrup. 

Vi glæder os over tilbagemeldin-
ger fra medlemmer, der udtryk-
ker beundring over, hvor nemt 
det er at færdes ved vore åer, når 
vi har været på ”job”. 
Vi håber at kunne samle kræfter 

til at udføre endnu et stykke ved 
Simested og Skals åer i 2015.

Rydning af pil langs åerne.
Mange steder vokser der piletræ-
er og anden vegetation helt ud 
til åen, på en længere stækning.
Indtil nu har vi ikke systematisk 
bekæmpet dette problem.

I 2014 blev en sådan strækning 
ryddet ved Skals Å.

Erik Mikkelsen og Vagn 
har skabt en fri åbred.

Af John Glerup Møller

Bugsering af broer i Skal å



Af Dan Pedersen
Dato 05-09-2014
Sted Hald sø
Art Aborre
Vægt 0.60 kg
Længde 35 cm
Agn Flue

En god dag på den smukke hald sø. Resulterede i et aborre bonaza. 
Fisk i næsten hver kast. Mange små

Af Jan Nielsen
Dato 11-06-2014
Sted Fiskbæk å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 48 cm
Agn Spin

Af Jens Drengsgaard
Dato 09-06-2014
Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 1.06 kg
Længde 44 cm
Agn Spin

Af Anton Schmidt
                  Hansen
Dato         12-08-2014
Sted Skals Å
Art Aborre
Vægt 0.40 kg
Længde 0 cm
Agn Spin

Så har Aborrerne nået en 
god størrelse. 2 stk.a`400 
gr og der var mange større 
oppe og kikke på.

Af Ivan Holm
Dato 05-03-2014
Sted Simested
Art Havørred
Vægt 3.00 kg
Længde 64 cm
Agn Spin

Af Jes Kunnerup
Dato 19-06-2014
Sted Skals å
Art Havørred
Vægt 2.80 kg
Længde 64 cm
Agn Spin

Af Kurt Qvist
Dato 23-10-2014
Sted Simested å
Art Havørred

Vægt 6.00 kg
Længde 85 cm
Agn Spin

Af Erik
Dato 25-09-2014
Sted Simested Å
Art Havørred
Vægt 5.50 kg
Længde 82 cm
Agn Spin

Opstrøms Borup bro, på den 
sædvanlige grønne leddelte 
Wobler. Den kan bare det 
der:)

Af Benny Kjærgård
Dato 10-09-2014
Sted Vorgod å
Art Laks
Vægt 5.20 kg
Længde 82 cm
Agn Spin
Første tur til Vorgod å i år, 
gav denne laks, efter 15 mi-
nutters fight og fire luftture 
gled den sikkert i nettet. Vor-
god å er stadig et fantastisk 
fiskevand, fik også tre min-
dre havørreder, som alle blev 
genudsat

Af Jalte Rasmussen
Dato 09-08-2014
Sted Jordbro å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 41 cm
Agn Spin

Af Jalte Rasmussen
Dato 08-06-2014
Sted Karup å
Art Regnbueørred
Vægt 0.00 kg
Længde 40 cm
Agn Spin

Skulle lige se om en af de 
store havørreder var kom-
met op til VSF’s stykke. Men 
ingen tegn på havørreder 
den dag, dog gav det en 
nærmest perfekt regnbue 
med hele finner og masser 
af kræfter. Desuden mistede 
jeg endnu en regnbue og en 
lille havørred på ca 40

Fisk & 
   fangere

Af Egon B. Skjørbæk
Dato 04-09-2014
Sted Skals Å
Art Havørred
Vægt 1.40 kg
Længde 52 cm
Agn Spin

Aborrer af betydning blev 
det ikke rigtig til,meeeeen,en 
smuk havørred, som jeg måt-
te danse med et godt stykke 
tid, inden Anton nåede over 
broen og ned på marken 
med nettet, som jo naurlig-
vis var blevet i bilen:)
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Af John Glerup 
                   Møller
Dato 14-08-2014
Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 1.20 kg
Længde 50 cm
Agn Flue

Endelig en havørred på en 
OBK tur. Opstrøms Nybro i 
svinget med tyren, pladse-
rede jeg første kast med min 
”God nat” flue ved modsatte 
bred, og omgående kom 
hugget fra denne flotte han-
fisk.

Af Johnny Auchenberg
Dato 04-08-2014
Sted Fiskbæk
Art Havørred
Vægt 1.40 kg
Længde 50 cm
Agn Spin

Af Jørgen Buch
Dato 18-08-2014
Sted Vorgod å
Art Havørred
Vægt 1.10 kg
Længde 46 cm
Agn Flue

Min første fisk fra Vorgod å 
var ikke specielt stor, men 
den var blank og i fin form.
Og så tog den faktisk en lak-
seflue, men når nu laksene 
ikke ville have den, så er det 
ok med en fin havørred.

Af Johnny AuchenbergDato 23-10-2014
Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 2.60 kg
Længde 62 cm
Agn Spin 

På tre dage har jeg fanget 9 havørreder mellem 42 og 62 cm. i Fisk-
bæk og Jordbro Å. 

Af Ib Christoffersen
Dato 12-06-2014
Sted Skals å
Art Havørred
Vægt 1.00 kg
Længde 44 cm
Agn Spin

På vor OBK fisketur torsdag 
aften fik vi endelig en fedt-
finne over målet.

Af kenneth elkjærDato 29-06-2014Sted skals å
Art HavørredVægt 4.30 kg
Længde 71 cm
Agn Spin  
Lige en hurtig eftermiddags tur to fine fisk på 71 og 75 cm taget i 
samme sving

Af  Kristoffer hovaldt 
                   Kristensen
Dato 30-08-2014
Sted Skals å
Art Havørred
Vægt 1.05 kg
Længde 47 cm
Agn Spin

Af Rune Hovaldt Kristensen
Dato 25-10-2014
Sted jordbro å
Art Havørred
Vægt 1.30 kg
Længde 52 cm
Agn Spin 

Fangede en gedde, bækørred over målet. fangede også en havør-
red lige under målet på 37,5 cm. min søn fangede bækørreden på 
35 cm.

Af Martin Andersen
Dato 30-08-2014
Sted skals å
Art Aborre
Vægt 0.00 kg
Længde 30 cm
Agn Spin

Abborrene jagtede småskal-
ler i dag så de var lette at 
spotte. Indimellem blev de 
selv jaget af størrere fisk, som 
viste sig under store bølger - 
sikkert gedder. Fangede ca. 
20 abborrere på en time. 
Hjemtog lidt til panden

Af Valentin Mougaard

Dato 18-08-2014

Sted Jordbro Å

Art Havørred

Vægt 1.10 kg

Længde 47 cm

Agn Spin

God afslutning på en far og søn tur. Bækørreden blev fanget 

af Henrik

Fisk & 
   fangere

Af John Glerup 
                  Møller
Dato 03-07-2014
Sted Simested Å
Art Havørred
Vægt 0.95 kg
Længde 41 cm
Agn Spin

På vor OBK fisketur torsdag 
aften fik vi endelig en fedt-
finne over målet. Se iøvrigt 
rapport fra turen under pen-
sionist OBK forum

              10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11



Af Marco Thomsen
Dato 29-08-2014
Sted Fiskbæk å
Art Bækørred
Vægt 0.43 kg
Længde 34 cm
Agn Spin

Af Jørgen Knudsen
Dato 19-05-2014
Sted Simested
Art Havørred
Vægt 6.10 kg
Længde 82 cm
Agn Flue

Efter et par forsøg lykkedes det denne aften. 
Voldsomt angreb på fluen, en række lange kraftfulde udløb både 
op- og nedstrøms, som foregik ved bunden. Opstrøms skulle fisken 
helst ikke, da der var adskillige “grødeøer” den vej. 
Derfor måtte der tages noget ved, når fisken ville opad. Efter det 
der syntes som en evighed faldt der ro over fighten, som kunne 
afsluttes med netning.

Af Lars Egede Larsen

Dato 05-06-2014

Sted Simested å

Art Havørred

Vægt 1.70 kg

Længde 50 cm

Agn Spin

Af Simon Hald
Dato 05-08-2014
Sted Jordbro Å
Art Havørred
Vægt 6.00 kg
Længde 82 cm
Agn Spin  

Af Simon 
                  Sønnichsen
Dato 06-06-2014
Sted Jordbro å
Art Havørred
Vægt 7 kg
Længde 82 cm
Agn Spin

Af Jørgen Buch

Dato 15-07-2014

Sted Simested
Art Havørred
Vægt 6.70 kg
Længde 85 cm
Agn Spin

Efter weekendens voldsomme regn-

vejr måtte jeg bare til åen. 

Valget faldt på Simested, og det viste 

sig at være et godt valg, for efter et 

par timers fiskeri sad der en stor fisk 

for enden af linen. 
Efter en hel del tovtrækkeri og en ha-

stig udflugt ned gennem nogle høje 

siv kom den også i nettet. 

Den blev fanget midt på formidda-

gen i alt for lyst vejr, men det vidste 

den åbenbart ikke noget om.

Af Johnny Auchenberg
Dato 21-10-2014
Sted Jordbro
Art Havørred
Vægt 2.20 kg
Længde 59 cm
Agn Spin

Af Jeppe Bay
Dato 20-06-2014
Sted Jordbromølle å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 41 cm
Agn Mede

Godt med fangst i åen, i de 
sene aftentimer.. Det blev i 
alt til 5 havørreder, dog kun 
en over mindstemålet.

Af Anton Schmidt
                  Hansen
Dato 30-08-2014
Sted Skals Å
Art Aborre
Vægt 0.00 kg
Længde 0 cm
Agn Spin

Fulgte en flok ringene skall-
ler over en strækning på 100 
meter i øsende regnvejr. Un-
der dem jagede en flok abor-
rer. Det var en sjov time:) De 
her kom med hjem.

Af Johnny Auchenberg
Dato 21-08-2014
Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 2.30 kg
Længde 59 cm
Agn Spin

Af Anton Schmidt
                  Hansen
Dato 04-09-2014
Sted Skals Å
Art Aborre
Vægt 0.00 kg
Længde 0 cm
Agn Spin

Egon og jeg ledte i Skals å 
efter aborrerne. Vi fandt dem 
ved Løvel bro.

Fisk & 
   fangere
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Af Steffen Bruhn
Dato 29-08-2014
Sted Simested på
Art Havørred
Vægt 2.80 kg
Længde 63 cm
Agn Spin

Af Martin Hjulmann Andersen
Dato 21-07-2014
Sted Fiskbæk
Art Havørred
Vægt 1.10 kg
Længde 46 cm
Agn Spin

Af Johnny Auchenberg
Dato 30-06-2014
Sted Simested Å
Art Regnbueørred
Vægt 0.00 kg
Længde 46 cm
Agn Spin

Af Johnny Auchenberg
Dato 09-04-2014
Sted Karup Å
Art Regnbueørred
Vægt 1.30 kg
Længde 46 cm
Agn Spin

Skulle lige se om ikke en enkelt 
eller to af de havørreder de fan-
ger i Resen og ved Hagebro var 
stukket helt op på vores stykker - 
Nej. I stedet blev det til en masse 
blæst og en pæn regnbue på en 
ellers fisketom dag. 

Af Ivan Holm
Dato 01-03-2014
Sted Simested å
Art Havørred
Vægt 5.50 kg
Længde 78 cm
Agn Spin

Ivan Holm fra Års var ved Simested å på pre-
mieredagen, og på hele stykket mellem Løg-
størvej og Kvægbroen så han kun én anden 
fisker. 
Men til gengæld så han en flot fisk, og den sn-
uppede han på en Mepps spinner.
Havørreden var fuldstændig blank og med løse 
skæl. Den var 78 cm lang og vejede 5,5 kg, så 
bedre kan det simpelthen ikke gøres. 

Der er altså fisk, så måske var det en ide at prøve 
det tidlige fiskeri i åerne, men huske krogre-
glerne her indtil 1. maj.

Af Valentin Mougaard
Dato 16-10-2014
Sted Simested å ved Borup Bro
Art Havørred
Vægt 2.06 kg
Længde 60 cm
Agn Spin

Fantastisk flot fisk, som fulgte spinneren helt ind under egen bred to gange før den huggede

Af Marco Thomsen
Dato 05-09-2014
Sted Skals å
Art Aborre
Vægt 0.40 kg

Længde 32 cm
Agn Spin

Seks aborrer i alt. Fem små en 
stor

Fisk & 
   fangere

Af Johnny Auchenberg

Dato 17-06-2014

Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 1.20 kg
Længde 47 cm
Agn Spin

En dejlig sommeraften, hvor jeg egentlig var taget af sted for at 

hilse på min legekammerat fra sidst - en fisk på ca. 4 kg.. 

Den var der ikke, men i stedet blev det til to mindre på henholdsvis 

42 og 47 cm. Jeg spottede yderligere to på samme størrelse.

Af Morten Agersnap
Dato 12-08-2014
Sted Fiskbæk
Art Havørred
Vægt 1.30 kg

Længde 49 cm
Agn Flue 

Efter Bo Friers anvisninger på 
en tør skumbille
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Af Valentin Mougaard
Dato 25-08-2014
Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 1.30 kg
Længde 48 cm
Agn Spin 

Næsten helt blank, og tromletyk! Den havde i øvrigt maven helt 
fuld af regnorm. Faldt(selvfølgelig) lige i åen på vej tilbage, hvilket 
gav anledning til at købe et vandtæt cover til telefonen, som til alt 
held overlevede.

Af Dan Pedersen
Dato 02-06-2014
Sted simested
Art Havørred
Vægt 7.20 kg
Længde 79 cm
Agn Flue

Af Johnny Auchenberg
Dato 21-08-2014
Sted Jordbro Å
Art Havørred
Vægt 1.40 kg
Længde 50 cm
Agn Spin

Af D. Bibko
Dato 15-10-2014
Sted Jordbro Å
Art Havørred
Vægt 0.01 kg
Længde 50 cm
Agn Spin

Af John Birk
Dato 31-05-2014
Sted Simested Å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 44 cm
Agn Spin 

Fed og blank søndagsmiddag fanget i Simested Å lørdag aften den 
sidste dag i maj.

Af Jeppe Bay
Dato 14-10-2014
Sted Jordbro å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 55 cm
Agn Spin

Farvet hun fisk på 55 cm, som blev genudsat. Derudover blev det til 
tre mindre havørreder på omkring målet. Alle genudsat

Af Jeppe Bay
Dato 09-10-2014
Sted Jordbro å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 78 cm
Agn Spin   

Odderen kom desværre før fiskeren. Jeg fandt denne 78 centime-ters døde havørred på brinken, på det øverste stykke af jordbro å

Af Johnny Auchenberg

Dato 20-10-2014

Sted Fiskbæk Å
Art Havørred

Vægt 1.60 kg
Længde 53 cm
Agn Spin

Fisk & 
   fangere Af Valentin Mougaard

Dato 26-10-2014
Sted Jordbro Å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 57 cm
Agn Spin

Genudsat

Af Dan Pedersen
Dato 03-06-2014
Sted Simested
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 68 cm
Agn Flue
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Af Jeppe Bay
Dato 08-03-2014
Sted Jordbro Mølle å
Art Regnbueørred
Vægt 0.60 kg
Længde 40 cm
Agn Spin

Af Jes Kunnerup
Dato 20-06-2014
Sted Jordbro å
Art Havørred
Vægt 1.70 kg
Længde 55 cm
Agn Spin

 Skulle også lige prøve den anden side af fjorden, og fik en på 44cm, 
1,1kg i Fiskbæk å.
Tog dernæst til Jordbro å, hvor jeg fik denne på 1,7kg.

Af Erik Mikkelsen
Dato 15-07-2014
Sted Simested Å
Art Havørred
Vægt 4.00 kg
Længde 70 cm
Agn Spin

Af Jan Udengaard
Dato 29-06-2014
Sted Skals Å
Art Havørred
Vægt 0.85 kg
Længde 42 cm
Agn Spin

Af Bjørn Fournais Jensen
Dato 17-10-2014
Sted Høgildstykket ved Karupå
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 53 cm
Agn Spin

Af Dan Pedersen
Dato 07-06-2014
Sted Skals å
Art Havørred
Vægt 4.60 kg
Længde 70 cm
Agn Flue

Havde fisket aftenen i Simested. Ingen succes. Stoppede ved Skals 
å på vej hjem. Da grejet ikke var pakket helt sammen valgte jeg 
at give det en chance. 3 kast gav denne fine fisk. Den har dog lidt 
skader. Måske garn. 

Peder Toppenberg med en 40 cm havørred 

fra Vorgod å

Af Rune Hovaldt Kristensen
Dato 25-10-2014
Sted jordbro å
Art Havørred
Vægt 1.30 kg
Længde 52 cm
Agn Spin 

Fangede en gedde, bækørred over målet. fangede også en havør-
red lige under målet på 37,5 cm. min søn fangede bækørreden på 
35 cm.

Af Jørgen Knudsen
Dato 16-06-2014
Sted Simested
Art Havørred
Vægt 1.30 kg
Længde 47 cm
Agn Flue      
Fisk med liv i. 2 spring og et par kraftige udløb.

Fisk & 
   fangere
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Af Jeppe Bay
Dato 13-06-2014
Sted Jordbromølle
Art Havørred
Vægt 3.50 kg
Længde 72 cm
Agn Mede
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Bestands-
analyse 
Simested å 
2014
I år var det igen tid til bestands-
analyse af Simested å, en begi-
venhed der dukker op hvert 6. 
år.
Analysen bliver brugt til udreg-
ning af udsætningsplanerne for 
de næste 6 år.
Der ligger endnu ingen tal klar 
fra DTU i silkeborg, som elfisker 
og beregner udsætningplaner, 
før efter jul. 

Hvert år elfisker VSF i både Skals 
å og Jordbro å. 
Elfiskeriet foregår efter en række 
regler og procedurer, som myn-
digheder har lagt for os. 
Elfiskeriet munder ud i et antal 
moderfisk hvoraf der stryges et 
antal liter rogn, som så befrug-
tes og derefter passes og plejes 
æggene, så de til sidst ender som 
udsætningsparate yngel/smolt.

Det antal liter rogn, som vi ender 
med, er fremkommet ved en be-
standsanalyse af vores vandløb. 
Selve bestandsanalysen udføres 
af DTU i Silkeborg eller firmaer, 
som er entreret af Skov & Natur-
styrelsen. 
Når bestandsanalysen er færdig, 
udarbejdes der en Udsætnings-
plan for vandløbet på baggrund 
af bestandsanalysens resultater. 
Udsætningsplanen fortæller bl.a. 
hvor mange liter rogn der må ta-
ges i.f.b.m. vores elfiskeri.

Bestandsanalysen foretages efter 
en nøje tilrettelagt plan - Udsæt-
ningsplan, d.v.s. at der elbefiskes 
de samme steder (stationer) hver 
eneste gang der laves bestands-
analyse ved vores vandløb. 

Det gøres for at sammenligne 
data over tid, og dermed se hvor-
vidt vandløbets fiskebestand har 

Elfiskeri og bestandsanalyser

ændret sig, dels m.h.t. antallet 
af fisk og sammensætningen af 
dem (yngel, småfisk, moderfisk 
m.m.). 
Analysen foretages hver 6.år.

Selve elfiskeriet efter moderfisk  
overvåges/kontrolleres ofte af Fis-
kerikontrollen. 
Det gør de, fordi der er bestemte 
krav til hvordan elfiskeriet skal 
foregå og også om hvordan fi-
sken behandles under transpor-
ten og håndteringen ved dam-
bruget. 

Tilladelserne til de personer, som 
foretager selve elbefiskningen 
skal være i orden. 
For at kunne foretage selve elbe-
fiskningen skal man have gen-
nemgået et intensivt kursus og 
dette kursus skal genopfriskes 
med få års mellemrum. 
D.v.s. der er også en papirgang, 
som skal være i orden mellem 
myndighederne  og VPU efter el-
fiskeriet. 
Alt dette kan kun lade sig gøre, 
fordi der er så mange frivillige 
hjælpere, der lægger mange ti-
mers arbejde i dette. 
Ikke kun når der elfiskes efter 
moderfisk men også når der skal 
stryges rogn, udsættes yngel el-
ler smolt. 

Selv når der elfiskes i.f.b.m. be-
standsanalysen fra DTU stiller vi 
med frivillige hjælpere flere dage 
i træk!

Udsætningsplanerne skal give et 
billede af åens evne til at repro-
ducere sig selv. 
D.v.s. hvis åens fysiske tilstand 
m.h.t. gydebanker, skjul for yn-
gel, vandkvalitet m.m. er rigtig 
fin, skulle vandløbet m. tilløb i 
sidste ende kunne reproducere 
sig selv uden, at vi ”hjælper til” i 
form af elfiskeriet m.m.. 
Sådan er det desværre ikke ret 
mange steder og heller ikke 
m.h.t. vores åer. 
Der er stadigvæk plads til for-
bedringer m.h.t. spærringer, gy-
debanker, skjul m.m.. 
Men vores åer har det bedre end 
tidligere og det kan også ses på 
mængden af rogn, som vi får 
tildelt på baggrund af bestands-
analyserne. 
Mængden af rogn er reduceret 
pænt hen over de sidste 2 til 3 
udsætningsplaner. 
Det optimale er selvfølgelig, at 
åen selv klarer at producere yn-
gel nok ,så vores elfiskeri  bliver 
overflødigtgjort. 
Det vil i sidste ende betyde, at 
udsætningsplanen tildeler 0 liter 
rogn og det ville være rigtig fint, 
hvis det var så enkelt!   

Der er dog visse ydre faktorer ved 
vores åer, som bestandsanalysen 
ikke tager med i sin beregning. 

Det er f.eks. den fysiske tilstand i 
det farvand/fjord, som vores åer 
løber ud i. 

Det er også størrelsen af det fi-
sketryk, som bl.a. garnfiskeriet 
udgør. 
Manglen på fredningszoner er et 
af de store problemer, fisken skal 
have en fair chance for at komme 
ud og ind af de indre farvande 
så de har mulighed for at vende 
tilbage til vores vandløb for at 
gyde. Ellers taber vi det hele på 
gulvet.

Derudover er fisketrykket fra 
Skarven er også en faktor der på-
virker vore fiskebestande.

Alle disse faktorer er ikke medta-
get i DTU`s bestandsanalyse og 
derfor heller ikke i Udsætnings-
planen. 
Derfor ville det, som det ser ud 
nu i de fjordområder som alle 
vore fisk skal igennem, være pro-
blematisk at erklære åerne for 
selvreproducerende, så længe 
der slet ikke er styr på de øvrige 
faktorer i vores indre farvande.

Flemming E. Hansen

Vi kan derfor endnu ikke fortælle 
om resultatet af bestandsanaly-
sen i Simested å.
Der er ikke udsat yngel i Sime-
sted å systemet i 2014, så ved en 
elbefiskning af tilløb og enkelte 
steder i hovedløbet, kan man 
vurdere hvor god åen er til selv 
at producere havørredyngel. 
Ganske enkelt ved at tælle det 
antal havørredyngel der er klæk-
ket i år.

Vi har dog en lille ide om hvor 
det bærer hen. 

Det så ganske godt ud i de tilløb 
der fungerer. Simested å er ret 
god til at producere havørreder, 
men der er dog masser af mulig- heder for forbedringer med ned-

lægning af de sidste spærringer 
og restaureringer af de tilløb der 
har et meget større potentiale 
end det de producerer nu. 

Generelt så det faktisk flot ud, 
enkelte tilløb og og stræknin-
ger af hovedløbet var fuldt ud 
på højde med forholdene i bl.a. 
Vejle å, som man jo meget gerne 
vil sammenligne sig med.

Så uden at vide det, tror jeg at 
udsætninger af havørred meget 
snart stopper i Simested å, åen 
burde sagtens kunne klare det 
selv nu.

Som Flemming også skriver er 
der desværre en række ydre fak-
torer der til stadighed truer den 
fornemme havørredstamme. 

Jeg kan lægge yderligere et par 
stykker til: 
Det store Iltsvind i fjorden, den 
evige trussel om udskylning af 
salthorstene i Ll.Thorup, et helt 
grotesk fiskepres af lovlige og 
ulovlige garn, og alt for små fred-
ningszoner i ”flaskehals” områ-
derne.
Det er her vi skal lægge vores 
energi og arbejde fremover.

Steffen Bruhn
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Eller slangen i paradiset, om man 
vil. 
Det er efterhånden almindeligt 
kendt blandt medlemmerne i 
VSF, at der opstrøms Nybro går 
en Hereford tyr rundt, som ikke 
er nem at bide skeer med. 

Mere end én lystfisker er blevet 
motioneret af ham og har fået 
unaturlige evner, som har sat 
dem i stand til at vinde et park-
ourløb. 
Folk som for længst har rundet 
pensionsalderen er blevet i stand 
til at forcere grøfter og elhegn i 
en fart man ikke har set magen 
til før. 
Dette er ikke helt uden grund, 
selv om det mest af alt kunne 
lyde som et set up til et satire-
show i fjernsynet i den bedste 
sendetid. 
Men når der kommer en karl på 
knapt 700 kg brølende og fny-
sende med fråde om munden 
i fuld galop med 35 km i timen 
ned over engen med kurs direkte 
mod lystfiskeren, så er det man 

begynder at ærgre sig over at 
løbeskoene står der hjemme, og 
i stedet er byttet ud med et par 
væsentligt tungere waders eller 
skridtstøvler – det er bare om at 
få lettet anker i en hvis fart. 
Det vil ikke være helt forkert at 
sige at der faktisk ikke er noget 
som helst at grine af – et møde 
med tyren kan være meget far-
ligt.

En tyr kan udvise fire forskellige 
adfærdsmønstre, som indikerer 
at han vil slås:

1. Han brøler højt i et 
      dybt toneleje.

2. Han skraber i jorden og 
      sparker jord højt op i luften 
      og på ryggen af sig selv.

3. Han vender hele tiden 
      siden til således at hvis man 
      står foran ham og han har 
      vendt højre side til, tager han 
      et par hurtige skridt til ven
      stre, og vender venstre side
      til. 

Tyren ved 
Fiskbæk

      To skridt tilbage igen og
      straks vender han højre side
      til og så fremdeles. 
      Tyren vender siden til, fordi
      han gør sig klar til at løbe
      rundt om sin rival, for bedre
      at kunne angribe ham fra 
      siden, hvor der er flest orga
      ner der er blotlagt. 

      Denne dans kan stå på i flere
      minutter, inden én af to mu
      ligheder indtræffer:
      Lystfiskeren bliver træt af
      forestillingen og går sin vej.
      Eller tyren løber igennem
      hegnet og maser lystfiskeren
      ned i græsset. 
      Det er meget dumdristigt at
      prøve dansen af mens man
      står i samme indhegning som
      tyren.

4. Han fnyser højlydt.

Vores ven fra Nybro udviser alle 
fire adfærdsmønstre på en gang 
- eller psykopattræk, om man vil.

Hvis en tyr kun udviser én af de 
tre første, skal man være på vagt, 
men lad være med at gå i panik – 
det er ikke sikkert at det betyder 
noget, men lad vær med at ud-
fordre skæbnen og tage unød-
vendigt ophold i indhegningen.

Hvis derimod han udviser nr. fire 
(han fnyser) eller mere end et af 
de andre punkter på én gang, så 
skal man se at komme væk og 
uanset hvad, så skal man aldrig 
prøve at få øjenkontakt med en 
tyr - det kan han tolke som en 
provokation.

Undertegnede har 15 års erfaring 
i praktisk arbejde med kvæg. 
Heraf et halvt år på en tyresta-
tion. Jeg skulle mene at jeg ved 
hvad jeg taler om: 
Ham ved Fiskbæk er farlig!

Bestyrelsen har rettet henven-
delse til ejeren af tyren, som har 
lejet sig ind hos et par af vores 
lodsejere, men han mener ikke 
det er et problem. For ham er det 
åbenbart ikke noget problem 
(tyren må virkelig holde af ham), 
så nu ligger sagen der. 
Utroligt nok, så har regeringen 
indført en lov, der forbyder visse 
hunderacer som husdyr, men der 
er ingen lov som forbyder at man 
holder ”kampkvæg” i Danmark. 
Vi håber på at han er slagtet til 
næste år.

Vi må konkludere at vi ikke kan 
lære så meget andet af historien 
end at vi skal passe på os selv. 

Tag aldrig unødig chancer med 
en løsgående tyr. 
Så længe den bliver i indhegnin-
gen er der juridisk ingen lov, som 
taler til lystfiskernes sag. 
Vi kan ikke gøre andet end at hol-
de os væk mens det står på, og 
så i øvrigt gå diplomatiets vej til 
dyrets ejer og håbe på forståelse 
for problemet. 
Det gælder alle de steder vi fær-
des. 
Heldigvis er de fleste foldtyre nu 
ganske medgørlige. 

Knæk og bræk der ude.

Johnny Auchenberg

Medlemskort 
for 2015
Som sædvanligt skal du selv udskrive dit medlems-
kort for 2015.
Gå ind på www.sportsfiskeren.dk – klik på ‘print dit 
medlemskort’. Så er der på siden en forklaring på re-
sten af fremgangsmåden.
Du kan først udskrive dit medlemskort efter den 1. 
marts, indtil da fisker du på det gamle medlems-
kort.

Formanden

Havørred på

tørflue
Min interesse for fiskeri efter hav-
ørred på tørflue startede sidste 
år, hvor jeg fangede en lille hav-
ørred på tørflue i Fiskbæk Å.

En fangst, som jeg er rigtig glad 
for, og jeg har tit - i erindringen 
- været tilbage ved åen, til tids-
punktet hvor jeg slipper flueli-
nen, og fluen svæver silkeblødt 
ud over åen og lander med et 
”plup”. 
I erindringen står øjeblikket, hvor 
fisken tager fluen på overfladen i 
en god ring også meget tydeligt 
- og naturligvis det efterfølgende 
første rusk i stangen. 

Hvis jeg skal være ærlig (som 
lystfiskere jo tit og ofte er), så 
startede det nok noget før. 

På ”Møllen” havde vi haft besøg 
af Bo Frier, som holdt et foredrag 
om bl.a. havørred på tørflue. 

Han var skyld i, at der overhove-
det befandt sig en tørflue i min 
grejæske dén sommerdag ude 
ved Fiskbæk Å -for på 25. stole-
række tænkte jeg, at ”dét der vil 
jeg prøve!” 
Jeg tænkte også, at det ville være 
dejligt, hvis han ville komme og 
vise mig, hvordan man gjorde.
Derfor arrangerede jeg en klub-
aften ved åen d. 31. juli 2014 
med Bo Frier instruktør. 

Det var en torsdag aften, og det 
var det skønneste sommervejr!
Bo´s oplæg til aftenen var en ti-
mes instruktion, hvorefter der 
var fiskeri for dem, der havde lyst 
til det. 

Bo viste to teknikker
Blindt og aktivt, hvor han hhv.gik 
op ad åen og fiskede til alle for-
modede standpladser, hvor fluen 
lå død og bare fulgte strømmen
og den aktive metode, hvor han 
kastede opstrøms og tog fluen 
lidt hurtigere hjem end strøm-
mens fart. 

Bo viste os også, hvad han havde 
i sin flueæske, og det har affødt, 
at mine skumbiller er vokset 3 
gange i størrelse! 
Min favorit er Chernobyl Ant, 
men denne vinter skal jeg ar-
bejde videre med flere andre 

modeller, så grejæsken er klar til 
næste sæson. 

Fiskbæk Å
Det viser sig, at Fiskbæk Å er per-
fekt til tørfluefiskeri efter havør-
red! 
Bo Frier har erfaring med, at tør-
fluefiskeri er bedst i åer med for-
holdsvis lav dybde og forholdsvis 
stille strøm. 
Jeg må give ham ret, for det viser 
sig, at Fiskbæk Å har netop disse 
forhold. 
Den allerførste fisketur efter 
klubaftenen oplevede jeg, ved 
Fiskbæk Å, at have en stor havør-
red på i allerførste kast. 

Jan Nielsen

Desværre tabte jeg denne kamp.
Men fiskeriet virkede! 
Senere samme aften fangede jeg 
en fin havørred på ca. 40 cm. 
I alt har jeg haft fem tørflue-ture 
og fået fire fisk. 
Det er mit bedste gennemsnit for 
en fiskesæson! 
Allerede nu glæder jeg mig til 
næste år - så skal fluekæppen 
godt nok svinges! 

Der var meget stor tilslutning til 
denne klubaften ved åen - og 
det var både hyggeligt og spæn-
dende. 
Hvis du har idéer eller ønsker til 
et lignende arrangement, så giv 
endelig besked til bestyrelsen. 

Der var stor interesse for 
Bo Friers introduktion 
til Havørredfiskeri med tørflue
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Lystfiskeriets dag blev i Viborg 
fejret ved Viborg Nørresø med 
et stort arrangement for børn d. 
26/5.

Viborg Sportsfiskerforening hav-
de stillet sit udstillingstelt op, 
og 6-7 af foreningens pensioni-
ster stod klar med information, 
gode råd, klargjorte fiskestænger 
og madding. 

Lystfiskeriets dag i Viborg
ser af redningsveste, så børnene 
kunne få en sejltur på søen.
Det gode vejr gjorde, at det ikke 
kun blev til nogle korte sejlture, 
men til regulært bådfiskeri, hvor-
under der blev fanget flere gode 
gedder. 
Over 100 børn fik en tur.

Viborg Sportsfiskerforenings ju-
niorer stillede op med hele kar

Ål fanger man med de bare næver!

Mikkel fangede en fin gedde

Kjeld, Anton og Thorkild gør grejet klar ved udstillingsteltetOver 100 børn fik en fisketur i båd

Der blev fisket ivrigt fra land også.

Det var en dejlig dag
 - for store og for små.

Samt ikke mindst 100 slikpo-
ser - sponsoreret af Bilka - og en 
masse præmier. Herunder 20 fine 
fiskebøger, doneret af Erik Kirke-
gaard.
Henrik Ravn havde stået for det 
meste af planlægningen, og han 
hjalp især børnene til rette med 
fiskeriet.

Viborg Fiskeriforening mødte 
med 4 både med kaptajn og mas-

peudstyret, så der blev lejlighed 
til at stifte bekendtskab med 
specialiteter som elektroniske 
bidmeldere, der bipper, når der 
er noget på krogen og med en 
fjernstyret båd, der kan udlægge 
madding langt ude i søen. 

Fra land blev der fanget en del 
skaller, et par gedder, en aborre 
og en brasen.

Vi tør godt kalde arrangementet 
en stor succes og takket være det 
gode vejr, blev det for mange fa-
milier en rigtig skovtursdag, hvor 
man havde mad eller kaffe med, 
og havde nogle dejlige timer ved 
søen.

Men billeder siger mere end 
mange ord, så kig på dem og for-
nem stemningen.

Katkjærvej 28 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173
E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk

centraltrykkeriet skive a/s

Kom ind & oplev vores 
store flue/fiske afdeling
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremøllevej 109 • 8800 Viborg • Tlf. 8662 2113 

GUIDELINE

H A G L F S L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

PLEASE CONTACT HAGL FS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59 Salg af fi skekort

1-2 side cardinal ann 13-1.indd   1 3/20/13   8:58 PM
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I vinteren 2013 - 2014 blev ud-
budt 10 aftenkurser i fluebin-
ding, 5 før jul og 5 efter. 
Temaet var ”sikre” ørredfluer til 
kyst og å. 

For at få afprøvet hvor sikre disse 
fluer så blev, indeholdt kurset til-
lige en aftentur til Mariager Fjord 
med instruktør.
12 personer meldte sig, dermed 
var aktiviteten fuldtegnet.

Det blev nogle spændende afte-
ner, hvor 2 meget kompetente 
instruktører, øste ud af fluebin-
dingens kunst. 
Vil fik fremvist og instrueret et 
væld af bindeteknikker og man-
ge spændende mønstre. 

Før jul var det Poul Søgaard fra 
PH, der viste bindemønstre på 
de mest brugte og bedst fangen-
de havørredfluer, eller sagt på 
en anden måde, fluer, som er et 
must i enhver fluefiskers æske. 

Efter jul tog Peter Ballentin over, 
han viste nogle mere avancerede 

John Glerup Møller

Husk de ørreder man fanger på de 
fluer man selv har bundet, giver 
dobbelt glæde.

Fluenørklerne får instruktion 
i kystfiskeriet kunst.

Kurser i 
fluebinding

eksemplarer og bindeteknikker.
”flammen” 3 variant,   kænguru-
zonkeren og Green Highlander
En del af fluebindingskurset skul-
le være en tur til kysten, hvor kre-
ationerne kunne prøves, og hvor 
vi kunne lære mere om, hvordan 
fiskeriet kan foregå. 
Det var lykkedes at lave en aftale 
med Jakob Madsen, der er in-
struktør i Danmarks Sportsfisker-
forbund og en yderst kompetent 
kystfluefisker. 
 
Turen var aftalt til torsdag den 
24. april, hvor vi skulle møde Ja-
kob ved Mariager fjord kl. 18.00.
På det tidspunkt skulle der være 
rigtig gode muligheder for hav-
ørred.
Af hensyn til vejrudsigten og de 
seneste rygter om fangster ved 

fjorden, blev det i sidste øjeblik 
besluttet at fiske ved Vive.

Aftenen startede med at Jacob 
holdt 1 times kursus i Kystfluefi-
skeriets kunst. 
Foruden omtale af stænger, sky-
dehoveder, forfang og meget 
mere, belærte han os om hvor-
dan man færdes i fjorden.

De 9 fremmødte håbefulde fi-
skere, fiskede herefter igennem 
til mørkets frembrud. 
Det var en skøn aften med et fan-
tastik vejr og flere af deltagerne 
fangede fisk. 

Kurset gentages denne vinter. 
Holdet er fuldtegnet med de 12 
deltagere der er plads til i vore 
lokaler på møllen. 

Lars fangede senne flotte fisk

I snart rigtig mange år har vi i VSF 
og mange andre talt om at få æn-
dret på det håbløse omløbsstryg 
ved Agerskov Dambrug. 

Det tog lang tid før myndighe-
derne erkendte, at omløbsstry-
get var fejlkonstrueret og derfor 
måtte ændres. 
Det gik endda så godt at omkon-
strueringen af omløbsstryget 
kom med i Vandplan 1. 
Tidsgrænsen for vandplan 1 er 
2015, derfor har vi hele tiden 
troet og håbet på, at der ville ske 
noget senest i 2015. 
Men nej! 

Status er, at ændringen af omlø-
bet ved Agerskov bliver skubbet 
til 2022!! 
Forklaringen er, at alle indsatser 
i vandplan 1-perioden forvente-
des at være udført med udgan-
gen af 2015. 
Det er i vandplan 1 forudsat, at 
alle dambrug har en miljøgod-
kendelse. 
Der kan derfor ikke frigives mid-
ler til erstatning til dambrug, som 
ikke er miljøgodkendt. 
Agerskov Dambrug blev mil-
jøgodkendt i 2013, men miljø-
godkendelsen blev påklaget og 
senere hjemsendt til fornyet be-
handling. 
I praksis er Agerskov Dambrug 
derfor stadig uden miljøgodken-

delse, som flere andre dambrug 
rundt om i kommunerne, og der 
kan som følge af den manglende 
godkendelse ikke hjemsøges 
midler til erstatning til dambru-
gene i forbindelse med sikring af 
fri passage.
 Da der ikke er afsat tilstrækkelige 
midler i Vandplan 1 til erstatnin-
ger af stemmeret, vil det derfor 
ikke være alle tiltag i Vandplan 1, 
der kan gennemføres, herunder 
fri passage ved Agerskov Dam-
brug. 
Disse uløste tiltag kan beklagelig-
vis ikke medtages som indsatser 
i Vandplan 2, på trods af at flere 
af de tiltag, der skal udføres i 2. 
vandplanperiode, bygger videre 
på tiltag, der forventes udført i 1. 
planperiode!
Ikast- Brande Kommune har bl.a. 
valgt, at alle de tiltag, der er ud-
peget på basis af manglende 
opfyldelse i forhold til fisk i vand-
plan 2, opstrøms stemmeværket 
ved Agerskov Dambrug, ikke 
udføres, da det vurderes, at den 
primære årsag til den manglen-
de målopfyldelse, netop er det 
omtalte stemmeværk. 

Da indsatser i Vandplan 1 ikke kan 
overføres til Vandplan 2, kan vi hel-
ler ikke medtage stemmeværks-
problematikken ved Agerskov 
Dambrug i næste planperiode, og 
med mindre der ekstraordinært 

afsættes væsentlige midler til at 
udføre manglende indsatser fra 
1. planperiode eller der ændres 
væsentligt i dambrugsbekendt-
gørelse, så vil der først kunne 
skabes kontinuitet ved Agerskov 
Dambrug fra 2022. 

Ak ja, forstå det hvem der kan!!

Der er dog også gode nyheder 
fra vores vand ved Karup å. 
KÅS (Karup å sammenslutningen) 
har søgt og fået tilladelse til at 
lægge gydegrus ud i hovedløbet 
bl.a. ved Margrethes og Carlos 
stykker. 

Der etableres eller genetableres 
tre gydebanker. 
En på Margrethes stykke og to på 
Carlos stykke. 

Da det er i hovedløbet, afholdes 
alle udgifter af KÅS` vandpleje-
fond, som hvert år modtager et 
anseeligt beløb skabt ved KÅS` 
årlige fiskekonkurrence. 

Projektet ventes færdigt senest 
d.15.november 2014 og i skriven-
de stund er man i gang derude, 
så den er god nok!

Flemming F. Hansen
 

 

Nyt fra 
     Karup å
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aftenen mødtes alle igen op på 
parkeringspladsen. 

Blikkene var lange da Kjeld Sil-
leborg fra Hammel kom slæbene 
op fra engen med en rigtig fin 
fisk. Kjeld´s fisk vejede 3,3 kg og 
blev taget på en perfekt fisket op-
strøms str. 3 spinner. Således blev 
teori hurtigt omsat til praksis.  

Vi var i år tre drenge fra Viborg 
sportsfiskeforening på juniorle-
derkursus på Aalestrup naturef-
terskole. Juniorlederkurset er en 
”tre årig” uddannelse som forgår 
hvert år i efterårsferien. 

Der er tre trin man skal gennem-
føre for at kunne kalde sig junior-
leder. 
Første trin er fiske 1, her er det 
kun fiskeriet det drejer sig om.

Fiske 2, her lærer du en masse 
om foreningsarbejde, biologi, fi-
sketeknikker og om hvordan man 
holder et foredrag. 
På fiske 3, handler det om fore-
dragsteknik, og hvorledes man 
underviser andre juniorfiskere. 
Her skal man også selv prøve at 
undervise lidt.

Kysttur til Mariager fjord
Vi skulle ud og fange havørreder 
i Mariager fjord, med overskyet 
vejr og en let østenvind var vejret 
perfekt til ørrednap. 

Vi blev delt op i to grupper, der 
skulle fiske to forskellige steder 
i fjorden. Da vi kom ned til plad-
sen, riggede vi grejet til, og så var 

3 mand på 
juniorlederkursus 
i 2014

det bare med at komme igang 
med fiskeriet. 
Der var jævnligt fisk på land, og 
dagens største var en fin havør-
red på omkring de 50 cm. 
Vi fangede i alt 27 havørreder 
delt på de to hold. Fin dag med 
godt vejr og masser af fisk.

Frivilligt aftenprogram
Næsten hver aften var der frivil-
ligt aftenprogram. Klart det fede-
ste ud over fisketurene. 
Her har vi to timer, hvor man kan 
lave lige hvad man vil.
Der var fluebinding, hvor man 
kunne lære at binde fluer af Da-
niel Brodersen (Danmarksmester 
i fluebinding) .

Der var også fuldt gang i blink 
støbning. Man kunne lave lige så 
mange blink og fluer man havde 
lyst til. Der var også gang i to 
konkurrencer, nemlig hvor det 
gjaldt om at lave årets flotteste 
flue, og så var der konkurrence 
om at lave årets flotteste blink. 
Der var flotte præmier på spil, 
bland andet en ny UL-fiskestang 
og en helt ny fluestang.

Masser af foredrag: Nu tænker du 
nok ”jamen foredrag er jo kede-
lige”. 
Det tænkte jeg også, indtil jeg 
på juniorlederkurset fandt ud af, 
hvor sindssygt spændene et godt 
foredrag virkelig kunne være. 
Vi havde besøg af Daniel D Holm. 
I har måske hørt om ham. 
Han er ”Danmarks bedste gedde 
fisker”. Nej, han er bare virkelig 
god til at fiske gedder på flue og 
popper, og fortalte et virkeligt 
spændende foredrag om som-
merfiskeri efter gedder. 

Ørreden forsvandt 
i et hurtigt dyk

Som et led i Danmarks 
Sportsfiskerforbunds 
juniorlederkursus på 
Ålestrup Naturefter-
skole får kursusdelta-
gerne hvert år lov til at 
fiske i Simested å.
Instruktør Viggo Ross 
har sendt denne beret-
ning fra en tur til åen:

Hej Jørgen 
Mange tak for lån af jeres fiskevand. 
Det er virkeligt noget flot vand. Des-
værre lykkedes det ikke at lande en 
af åens havørreder, men det var tæt 
på. Vi håber, at vi igen til næste år 
kan besøge dette flotte fiskevand. 
Go kastevind 
Mads Birkholt
Juniorlederkursusleder
Danmarks Sortsfskerforbund

Tirsdag d. 14 oktober havde jeg 
taget 3 kursister med til Sime-
sted å for at prøve lykken efter 
åens store ørreder. 

To kursister gik opstrøms, og jeg 
tog den sidste kursist med ned-
strøms. 
Vi gik og snakkede langs åen og 
fordelte fiskeriet så kursisten fi-
skede 2/3 af vandet og jeg selv 
fiskede resten. 
Her blev der givet fif til hvordan 
man kan af fiske pladserne og 
hvordan agnen kan fiske på de 
forskellige pladser. 

Frederik havde åbenbart hørt ef-
ter, for i et langt kast nedstrøms 
fik han pludselig et solidt hug. 
Fisken kom op i overfladen og 
rullede og vi var ikke i tvivl om, at 
det var en rigtig god fisk. 
Frederik og jeg hujede højlydt da 
vi bevægede os ned mod fisken. 
Bremsen var sat korrekt og fisken 
blev holdt helt rigtigt. 

Nu gik det for alvor op for den 
unge lystfisker, hvad han havde 
sat krogen i. 
Fisken var flere gange i overfla-
den og vi kunne se den store han 
fisk yde god modstand i strøm-
men. 

Jeg fandt kameraet frem og fik 
taget et par billeder af den me-
get nervøse fisker med flex på 
klingen, men da fisken blev i 
overfladen blev kameraet hur-
tigt lagt væk igen, så vi kunne 
koncentrere os om at lande fi-
sken, når den tid kom.

Den store fisk kommer igen i 
overfladen og rusker kraftigt 
med hovedet. Frederik gør 
det helt rigtige og lader fisken 
kæmpe uden på nogen måde at 
give løs line. Fisken står nu stille 
i midten af åen og har ryggen fri 
af vandet. 

Den åbner munden et par gange 
og pludselig slipper spinneren sit 
hold, så den kommer flyvende i 
en blød bue og lander 1 meter 
foran fisken. Havørreden bliver 
stående et sekund eller to i over-
fladen hvorefter den igen dykker 
ned i åens dyb.

Frederik var selvfølgelig meget 
skuffet, men tog det virkelig flot.
Vi satte os ved kanten af åen og 
snakkede lidt om hændelsen. Fi-
sken var en stor og høj hanfisk på 
+80 cm og uden tvivl Frederiks 
største havørred. 

Oplevelsen fik Frederik til at 
overveje et år på Ålestrup natur-
efterskole, så han kunne bruge 
noget mere tid ved den smukke 
Simested å og måske få revanche 
med kæmpen i dybet.

Mvh.
Viggo Ross
Instruktør ved DSF

Vore instruktører fortalte også et 
spændene, ja, næsten for spæn-
dene foredrag, om deres tur til 
New Zealand, hvor en af dem var 
døden nær, og hvor de selvfølge-
lig var ude og fange kæmpe hajer 
og store bækørreder på tørflue. 
Vi hørte også et foredrag om, 
hvordan man holder fede, billige 
fiskeferier i blandt andet Norge 
og Sverige.

Den sidste fisketur
Vores hold tog til Rødding sø nær 
Viborg. 
Her skulle vi prøve at lokke de 
grumme gedder frem. Vi var nok 
lidt tidligt ude på året, og det 
blev kun til 8 gedder på omkring 
70 cm. Men med varme pølser 
og brød, kan en fisketur aldrig gå 
helt galt. 

Det andet hold tog til Viborg-
søerne hvor de skulle fiske ged-
der, karper, skaller og hvad der 
nu ellers gemmer sig i de to søer.
Her fangede de op imod 100 
skaller, 5 aborrer og 4 fine ged-
der. En god tur, dog med lidt for 
få fisk. Vi håber, at flere juniorer 
får muligheden for at komme på 
kurset næste år.

Vi vil gerne sige tak til formanden 
for Viborg Sportsfiskerforening, 
Jørgen Buch, for at få denne 
spændene uddannelse som ju-
niorleder.

Henrik Bach, Jalte Rasmussen og 
Daniel Vorre. 

          Havørredvejr eller bare skybrud
Lørdag d. 5/7 afholdt forbunds-
instruktører Simon Lundorf, Chri-
stian Boyum og Jakob Madsen 
kursus ved Simested å.

13 mand var mødt op ved Vej-
svinget ved VSF´s vand på Sime-
sted å, for at høre lidt om spinne-
fiskeri i åen.

Simon Lundorff havde været tid-
lig oppe og havde sikret at alle 
kunne smage hvordan en frisk 
ørred skal smage. Måltidet bød 
på røget og grillet havørred samt 
grillpølser og pastasalat, med 
den smukke Simested å i bag-
grunden. 

Skyerne trak sammen over åda-
len da intro og grejgennemgang 
blev afholdt. Alle nåede lige at 
trække i fisketøjet inden torden-
skyer og regn drev indover åda-
len.
Heldigvis var der god plads un-
der den store medbragte presse-
ning, hvor regnen piskede vold-
somt ned.
Da der kun var let regn tilbage 
og tordenskyerne var på sikker 
afstand, gik gruppen til åen for 
at se lidt om det praktiske fiskeri. 
Efter dette blev folk fordelt langs 
åen, hvor der blev dømt fri leg 
en god time time. Som slut på 
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OBKer i Hökensås, Sverige

Hvad er de for nogen de der 
Old Boys Kammerater? 

Vi er såmænd en flok af pensioni-
ster og efterlønnere blandt VSFs 
medlemmer, der har fundet ud 
af, at det er hyggeligt at gå ud for 
at fiske sammen.  
Det har vi nu gjort i tre år. 
For at markere, at det ikke er alle 
pensionister i VSF, der skal tages 
til indtægt for det vi går og la-
ver og siger, blev vi enige om, at 
gruppen skulle have et navn. 
Det blev så til Old Boys Kamme-
raterne. For ligesom at markere, 
at vi ikke er helt unge mere, og at 
vi hygger os vældigt sammen. 
Det blev et lidt langt navn, så i 
daglig tale er det OBKerne.

2014 var et meget aktivt år for 
OBKerne i Viborg Sportsfiskerfor-
ening. 

Vi har vores tirsdagsmøder hver 
den første tirsdag i måneden kl. 
9 - undtagen juli og august - hvor 
vi mødes i klublokalerne på Søn-
der Mølle for at aftale fisketure 
og andre aktiviteter. 

Her er der pralrunde om de fisk, 
vi har fanget i den forgangne 
måned, og 
vi hygger os med kaffe og rund-
stykker m.m. 
Her er vi typisk en 20-30 stykker, 
der møder op, og det er ganske 

glædeligt, at der kommer flere 
og flere som tiden går. 
I vinterhalvåret er der aktiviteter 
hver torsdag kl. 9 på møllen. Her 
starter vi med en kop kaffe og et 
rundstykke. 
Den første aktivitet var fluebin-
ding, hvor vi har haft instruktør 
udefra, men også gode fluebin-
dere iblandt os har hjulpet til 
med at lære os fluebindingens 
kunst. 

Vi skulle jo også se, om vi kunne 
kaste med fluerne, så i begyndel-
sen af april fik vi instruktion i flue-
kast på marken udenfor møllen. 
Igen var det de mere erfarne, der 
instruerede de mindre erfarne.
Senere har nogle øvet sig mere 
end andre, og man må erkende, 
at øvelse gør mester. Jeg tror de 
fleste fik lært, at kaste fluen over 
på den anden side af en å.

En lille gruppe har forsøgt sig 
med knivbyggeri en række tors-
dage i foråret. Vi havde nogle 
færdiglavede klinger og skulle 
så montere og forme et skaft på 
klingen. 
Med god instruktion fra med-
lemmer i pensionistgruppen, fik 
vi alle lavet en kniv, og vi var hver 
især ret tilfredse med vores første 
kniv. Næste år skal vi så lave en 
skede til kniven.

I begyndelsen af året laver vi en 
aktivitetskalender for OBKerne, 
som lægges ud på VSFs hjem-
meside. 
I denne kalender laver vi en over-
ordnet plan for årets aktiviteter. 
Her kommer årets møder ind, 
men lige så vigtig også en plan 
for vore fisketure. 
I fiskesæsonen planlægger vi 
hver måned en kyst tur og en å 
tur. Turene går til VSFs åer samt 
kyster og fjorde i det midt- og 
nordjyske. Oveni er der ture på 
havet efter torsk samt en tur på 
Lillebælt efter fladfisk. En gang 
imellem snupper vi også lige 
en tur til en put and take sø. 
Desuden er der fanget sild ved 
Virksund og aborrer i Hald sø og 
i Skals å. Så vi dyrker mange for-
skellige former for fiskeri i løbet 
af året.

OBKer ved Karup å

Rødspætte på 830 g fra Lillebælt
Der er også et par ture til vore 
nabolande. Der er typisk en ti 
stykker, der tager enten til Man-
dalselven i Norge omkring uge 
32 for at fange laks, og cirka det 
samme antal, der tager til Höken-
sås i Sverige i uge 40, hvor vi fan-
ger ørreder i en række naturlige 
skovsøer. 
Som alt det andet vi foretager 
os, er det 50 % fiskeri og 50 % 
hygge. 

OBKerne vil gerne hjælpe vores 
forening med forskellige prakti-
ske ting. 
Derfor er John Glerup Møller 
blevet suppleant i bestyrelsen 
og Peter Toppenberg er kommet 
med i vandplejeudvalget. 
John har herved fået jobbet med 
at sørge for broer langs vore åer, 
herom kan du se en særskilt arti-
kel i dette skrift.

Vi har også været nogle OBKer, 
der har gjort en indsats for at VSF 

blev mere synlig i lokalområdet.
Derfor har vi brugt nogle dage 
på at præsentere VSF ved Lyst-
fiskeriets dag på Borgvold, og vi 
har været synlige med en stand 
både hos PH-grej og JaFi i forbin-
delse med nogle aktiviteter disse 
forretninger har afholdt. 
Desuden var vi sammen med Vi-
borg Fiskeriforening på Naturens 
dag ude ved Hald Hovedgård. 
Vi har fået snakket med en masse 
mennesker, præsenteret vores 
forening og fik da også nogle nye 
medlemmer.

Som I kan se har vi en masse ak-
tiviteter året rundt og udover at 
deltage i skemalagte ture, er der 
hen ad vejen knyttet flere per-
sonlige venskaber, så man mø-
des privat og tager på egne ture 
parvis eller i mindre grupper. 

Hvis OBK aktiviteterne er noget 
for dig, er du velkommen til at 
møde på de omtalte dage. 
Følg med på VSFs hjemmeside 
under menupunktet Pensioni-
ster eller kig ind på Sønder Mølle 
til vores aktiviteter. 
Den eneste betingelse for at 
være med er, at du kan deltage 
i dagtimerne på hverdage, og at 
du er medlem af Viborg Sportsfi-
skerforening.2014Old Boys 

Kammeraterne
Af Søren Hedeby Sørensen 

Hygge ved Skals å
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Søndag morgen kl. 8. d. 26/10 var 
vi et lille hold som skulle flytte 
fiskene fra jorddammene over i 
de helt nye damme som Søren 
Eskerod havde fået lavet. 

Vi var 3 mand fra foreningen og 
jeg havde lokket min bedre halv-
del med, så det kvindlige køn var 
skam også repræsenteret.

Først skulle Skals å fiskene flyttes. 
Proppen blev hevet ud af dam-
men, og de fulgte lige så stille 
med. 

Resten tog vi op i en spand og 
satte dem over i deres nye hjem 
ved skoven, for som Søren sagde 
”s for skov og s for skals å”, det var 
til at forestå 
Dammen blev gjort ren, så den 
var klar til at modtage de nye 
moderfisk, vi opfisker ved elfiske-
riet i Skals å og Jordbro å.
Erik og Lone gav sig til at sætte 
net op omkring de to jorddamme 
så fiskene ikke kan hoppe over til 
hinanden og blive blandet og 
ikke mindst for at forhindre at 
den altid sultne odder skal få fat 
i vores fisk. 
Resten af mandskabet hyggede 
sig med at køre sand op omkring 
de nye damme, og da klokken 

Flyttedag i

Skalmstrup
Kenneth Elkjær

var omkring 11 på mit ur, sagde 
Søren at vi snart skulle til at hol-
de, for han skulle på jagt kl 13.
Jeg syntes godt nok at det var 
lidt tidlig at stoppe, og det var 
det egentlig også for Søren, han 
havde nemlig lige glemt det med 
vintertid.

Når vi til næste år skal sætte fisk 
ud, bliver det betydelig nem-
mere, de nye damme har nemlig 
betonbund, det letter arbejdet 
væsentligt både vedrørende op-
fiskning og rengøring 

Rundt omkring i vores opland er 
der ved at opstå nye, store søer. 
Det har der været snak og planer 
om meget længe, men nu ser det 
ud til, at det er alvor.

Søerne laves med det ene formål 
at fjerne nitrat, som i alt for store 
mængder føres til Limfjorden og 
ødelægger vandkvaliteten.
Hovedparten af nitraten kommer 
fra landbruget, hvor det kommer 
ud i åerne gennem dræn og na-
turlige afløb.
Når vand kommer til at stå stille 
i søer eller oversvømmelser i ste-
det for hurtigt at blive ført ud i 
fjorden, går bakterier i gang med 
at ’æde’ nitraten i vandet. 

Nitraten bliver til kvælstof, som 
forsvinder op i luften. Her består 
vores luft i forvejen af ca. 80% 
kvælstof, så en smule mere eller 
mindre fra nogle søer og over-
svømmelser gør ingen forskel.

Som lystfiskere har vi naturlig-
vis ikke noget som helst imod, 
at vandkvaliteten bliver bedre i 
Limfjorden, men det er vigtigt, at 
de nye søer og vådområder ind-
rettes rigtigt, så de ikke medfører 
stor skade på vandløbenes fisk, 
insekter og dyreliv. 

Smoltfælder skal undgås
Hvis de nye søer skydes ind på 
åerne som udposninger på åen, 
får de udtrækkende ørreder 
-dvs. smolten - vanskeligt ved at 
finde ud til havet, eller de bliver 
simpelthen ædt på vej gennem 
søen.
Der er nogle skrækeksempler 
fra f.eks. Århus kommune, hvor 
etablering af Årslev Engsø har-
medført, at havørredbestanden 

stort set er uddød i Århus Å og i 
Lyngbygårds å, mens etablering 
af Egå Engsø har taget livet af 
havørredbestanden i Egåen.
Problemet er så stort, at man nu 
- nogle få år efter anlægget af sø-
erne - er ved at undersøge mulig-
hederne for at lave søerne om.
Lad os håbe, at den slags undgås 
i vores område, og det er ikke 
helt umuligt, da det ser ud til, at 
kommunen og Naturstyrelsen er 
opmærksom på problemerne, 
og bl.a. inviterer os lystfiskere ind 
i følgegrupper, der løbende kan 
stille spørgsmål til og komme 
med indvendinger mod projek-
ternes udførelse. 
Vådområdeprojekterne i vores 
opland er:

Skals Enge 
Her er aftaler om statens opkøb 
af jord til projektet på plads, og 
det er næsten helt sikkert, at det 
gennemføres i efteråret 2015. 

Vådområdet omfatter hele styk-
ket fra Løgstørvej og ud til fjor-
den. 
Åens løb deles i to, hvor den ene 
del ledes gennem en 60 ha stor 
lavvandet sø på Viborg-siden, 
mens den anden del fortsætter i 
det leje, vi kender i dag. 

Man har forsøgt at lægge forlø-
bet sådan, at kun en mindre del 
af smolten – måske 25% - skal 
igennem den nye sø, hvor farerne 

lurer, og hvis det går sådan, må vi 
jo leve med det, og så sørge for, 
at gydeforholdene forbedres i 
tilløbene længere oppe, så der 
stadig kommer samme antal ør-
reder helskindet ud i fjorden. 

Ørum sø
Opstrøms Ørum ved Jordbro å 
planlægger man at etablere en 
sø næsten på størrelse med Vi-
borg Nørresø. 

Vandet til søen skal hovedsage-
ligt komme fra de omkringlig-
gende arealer, og man regner 
med kun at tage 10% af åens 
vand ind gennem søen. 
Hvis det gøres lidt smart, så 
smolten ikke for let kommer ind 
i søen og gedder og aborrer ikke 
for let kommer ind i åen, kan det 
vist ikke skade ret meget. 
Søen skal begynde ved det dige, 
hvor vores fiskeret nedstrøms 
Skivevej slutter i dag og den skal 
strække sig til Ørum by.
Man er ikke så langt i aftalerne 
som ved Skals Enge, men det er 
absolut realistisk, at projektet 
gennemføres i 2016-17.

Vådområde ved Fiskbæk å
Her arbejder man med planer 
omkring Vesbæk bro, men det 
kniber med at bevise, at der kan 
fjernes nitrat nok eller at der ikke 
udvaskes for meget fosfor, så om 
det bliver til noget, er ikke til at 
vide.

Ved Fiskbæk å er der i øvrigt i 
forbindelse med vandplanerne 
planer om at genslynge åen 
hele vejen fra Ravnstrup og ud 
til, hvor et eventuelt vådområde 
starter, eventuelt helt til Vesbæk 
bro, hvis der ikke bliver noget 
vådområde.

Simested å
Der er planer om store vådom-
råder mellem Hannerup og Åle-
strup. 
Her er det ikke hensigten at an-
lægge en egentlig sø, men deri-
mod at lade store arealer over-
svømme flere gange om året. 

Åen skal hæves og genslynges, 
og der skal udlægges gydegrus.

Det lyder alt sammen meget 
godt, da åen på strækningen er 
udrettet og fuld af sand, så en 
indsats er meget påkrævet, men 
det er vigtigt, at der bevares et 
markant åløb med god strøm 
- også når engene er oversvøm-
met. 
Vi vil gøre hvad vi kan for at sikre 
dette.

Hvis det gøres rigtigt, kan det 
blive en stor forbedring af Si-
mested å, da det pågældende 
stykke som nævnt er en sandør-
ken uden mange fisk. Og måske 
kan projektet begrænse den 
voldsomme sandvandring, vi ser 
nede på vores stykker

Skals enge

nye 
søers
land

De
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Danmark har ca. 64.000 km vand-
løb. 
Heraf har vi i VSF fiskeret i ca. 120 
km. Vi befinder os midt i Dan-
marks ”smørhul” med gode fiske-
vande, men intet smørhul uden 
smør. 
Gennem mange år har medlem-
mer i VSF udført et meget stort 
stykke frivilligt arbejde for at 
”pleje og restaurere” foreningens 
fiskevande og ikke mindst med 
fokus på de tilløbende bække.
Det nyder alle vores medlemmer 
godt af i dag, MEN dette frivillige 
arbejde skal fortsættes!

Under formandens beretning 
ved sidste års generalforsamling 
i VSF, kunne han berette om, at 
det havde været et meget ”stille” 
år i Vandplejeudvalget (VPU). 
Det er min opfattelse, at det i sto-
re træk er taget til efterretning.

En hovedaktivitet i VPU er 
”Vandløbspleje og -restaurering”.  

I 2014 er der i VPU taget initiativ 
til igangsætning af flere aktivite-
ter med frivillig arbejdskraft. 

Blandt mange kan nævnes: Fæld-
ning af træer og buske. 
I samråd med lodsejerne er der 
fjernet træer og buske, hvor be-

voksningerne havde taget over-
hånd og dermed var til stor gene 
for vores færdsel og fiskeri. 

Videre er der udført vedligehol-
delse med udlægning af nye 
gangbroer og restaurering af ek-
sisterende over tilløbende bække 
og grøfter, samt vedligeholdelse 
af VSF skilte og andre markerin-
ger som de påbudte P-pladser.

Besigtigelsesvandringer på egne 
fiskevande samt tilløbende bæk-
ke og med koncentreret vurde-
ring af behov for grødeskæring 
og fjernelse af brinkbevoksnin-
ger.

På Skalmstrup Mølle Dambrug i 
Stoholm, hvor VSF afleverer ”for-
ældre fisk” fra efterårets el-fiskeri, 
har der været flere aktiviteter 
som strygninger af han- og hun-
fisk, der ofte må udføres i flere 
omgange. 
Udsætning af yngel på planlagte 
og myndigheds godkendte loka-
liteter. Oprensning af fiskedam-
me samt etablering af 4 nye gen-
nemløbskasser for fiskeyngel. 

I VPU er det blandt andet beslut-
tet, at VSF hvert år skal sende 2 
ansøgninger om udlægning af 
gydegrus og -sten til Viborg kom-
mune og DTU- Aqua i Silkeborg. 

Viborg kommune skal godken-
de ansøgningen og DTU-Aqua 
finansierer alene materialerne 
(grus og sten) med midler fra fi-
sketegn. 

Målet med udlægning af gyde-
grus og skjulesten er i første om-
gang,  at skabe optimale forhold 
for  bestanden at vildfisk samt for 
vore udsatte yngel. 
På lidt længere sigt vil målet 
være, at skabe optimale forhold 
for vækst af fødeemner og ellers 
skjulesteder for den voksende 
yngel af ørred og andre dyr og 
fiskearter.

Vandplejeudvalget 
Tilbageblik og visioner

Som med mange andre aktivi-
teter i VPU er vi underlagt en til 
tider lidt tung og krævende myn-
dighedsgodkendelse. 
Heraf kan som eks. nævnes, at 
en ansøgning om udlægning 
”gydegrus og skjulesten” skal in-
deholde: 
      Projektbeskrivelse- hvad er
      problemstillingen og hvad 
      skal der udføres.
      Kortskitse om hvor og hvor-
      dan projektet skal udføres.
      Budget- hvad det kommer til 
      at koste (indhente tilbud fra   
      grusleverandør/vognmand) .
      Tilladelse fra vandløbskom-
      munen - som i sig selv er en 
      voldsom affære.
      Skriftlig tilladelse fra de 
      berørte lodsejere af det aktu-
      elle vandløb.
      Oplysning om, hvorvidt 
      man agter at følge DTU-
      Aqua’s vejledninger vedr. ud-
      lægninger at grus og sten.

Alt i alt er der gemt et meget 
stort stykke arbejde i planlæg-
ning af aktiviteter som udlæg-
ning af ”gydegrus og –sten  og  
el-fiskeriet mv. 

Udførelsen er kun den mindste 
del, men nok den mest attrak-
tive.  

Jeg håber, at der i det kom-
mende år 2015 igen kan mobili-
seres medhjælpende og frivillig 
arbejdskraft fra aktive ydende 
lystfiskere. 

Tak til frivillige hjælpere i 2014.

Peder Toppenberg

.

..

.

.

.

I starten af 2014 gik jeg i gang 
med at planlægge, hvor vi kunne 
gøre mest for vores ”små” vand-
løb.
Valget faldt på Lundbæk, der lø-
ber til Skravad møllebæk, som 
igen løber ud i  Skals å.

Jeg vidste allerede at Lundbæk 
har et stort potentiale, og vi 
havde da også allerede fået en 
godkendelse til udlægning af 
gydegrus på en 25 m lang stræk-
ning på den aller øverste del af 
bækken. 
Viborg kommune har lovet at 
lægge grus ud her i 2014, og når 
nu det øverste stykke er i orden, 
er planen selvfølgelig at rykke 
længere nedstrøms. 

Efter at have studeret området 
på google earth, og kigget lidt 
i udsætningsplanerene, var det 
bare med at komme ud, og se på 
forholdene.

Turen gik ud til Broholmvej ved 
Roum, hvor det er muligt at kom-
me tæt på bækken. 
Når vi skal ud med gydegrus er 
det praktisk at det kan læsses af 
tæt på vandløbet, uden de helt 
store udgifter. Der var ganske 
vist et vandingssted hvor brin-
ken var trådt lidt ned, men det 
kan jo løses.  
Opstrøms broen er bunden fast, 
og der er en fin vandstrøm, så 
det er perfekt. 

Nedstrøms starter det lidt kede-
lig, men efter 200 m. bliver det 

bedre, og man kan også se at der 
har været fisk oppe og gyde sid-
ste vinter.
 
Nu skulle lodsejerene findes, og 
efter en time var jeg igen i bilen, 
der var kun to ejere, så det kunne 
jo ikke tage lang tid. 

Første stop gav ikke gevinst da 
huset stod tomt, og det så ud til 
at det havde gjort det længe. 
Næste stop var ikke meget bed-
re, for ejeren var flyttet til en an-
den gård, men med et par tlf. op-
ringninger blev det løst, og jeg 
fik adressen. 
Vi fik en hurtig snak om min plan 
og han skrev under. 
Det var halvdelen. Nu skulle jeg 
bare have fundet den anden, og 
det kom såmænd helt af sig selv. 

En dag hvor jeg var nede for at 
tage nogle billeder af bækken 
drejede der en traktor ind på går-
den. 
Jeg gik ind og snakkede med 
ham om projektet, det tog selv-
følgelig lidt tid, der blev tegnet 
på en avis om hvordan jeg havde 
forstillet mig det skulle være, og 
han havde da også sin mening. 
Han ville så tænke over det, og 
ville ringe tilbage efter en uges 
tid.
Der gik 1 uge, der gik 2 uger, jeg 
havde ikke hørt noget, men en 
dag jeg var i Hobro, kom jeg lige 
forbi hvor han boede. 
Det var konen der åbnede og 
bød inden for, hun mente at jeg 
var heldig at der var nogen hjem-
me, for de var lige kommet ind af 
døren fra en ferie i Vietnam. 
Så kunne jeg bedre forestå at jeg 
ikke havde hørt fra dem. Vi fik en 
god lang snak om Vietnam, jeg 
kunne snakke lidt med, for mine 
forældre havde selv været der. 
Så skulle vi jo lige have styr på 
hvor de og jeg kom fra, og det 
viste sig at min mor og hende 
havde gået i skole samme for en 
del år siden. 
Samtalen kom over på Lundbæk, 
grunden til at jeg var kommet, 
og det endte med en underskrift 
efter endnu en tegning på et 
stykke papir.

Projektet har været ude i høring 
og ligger klar til at blive sat i gang  
engang i maj næste år. 
3 gydebanker, sikring af et par 
brinker,  skjulesten og et drikke-
sted, vi prøver at få sendt et pro-

Gydegrus i Lundbæk jekt ind inden jul, så er der to til 
næste år.

Lidt mere VPU

I år har vi fået lagt 4 gydebanker 
og skjulesten ud i Skravad møl-
lebæk, i Hørup bæk er der kom-
met skjulesten ud, der er plantet 
vandstjerne og to nye gydeban-
ker er det også blevet til. 
I Løvelmøllebæk har vi skåret lidt 
grøde, så nu er den bare ved at 
være flot. Der er yngel og større 
ørred helt oppe ved vejen til Ej-
strup bro så det er super, til næ-
ste år skal der rykkes dueurt op 
så vandplanterne kan få noget 
lys.

I VPU er vi ved at lave medhjæl-
per lister til de løbende opgaver: 

      Dambrug
      Udsætninger
      Grødeslåning
      Udlægning af gydegrus
      Løsning af gydegrus 

Tænk over hvor i kan og har lyst 
til at hjælpe. Når jeg beder om 
hjælp via forum på hjemmesi-
den, er der ingen der melder sig, 
-eller næsten ingen. 
Faktisk var der for første gang der 
en som ringede og tilbød mig sin 
hjælp, tak til Erik M. 

Til næste år vil vi prøve at få fat i 
jer direkte via tlf. og mail. 
Vi vil også lave en årskalender så 
man kan se på hjemmesiden ca. 
hvornår tingene skal ske.

.....

Kenneth Elkjær
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På generalforsamlingen i januar 
måned, havde OBK´erne et for-
slag om at synliggøre vores for-
ening, når der er mulighed for 
det.

Vi tog kontakt til hovedforbun-
det, om de havde noget mate-
riale, vi kunne bruge. 
Her fik vi en foldevæg med plan-
cher, som vi fik med hjem og 
gjorde i stand. 

Vi fik lavet nogle foldere, og stør-
re plakater om vores fiskevande.

Vi planlagde,  at deltage i flere 
udstillinger i årets løb. Vi fik be-
villiget penge til at købe et telt, 
hvor vi kunne udstille, og vise 
hvad vi kan. Så skulle vi planlæg-
ge, hvad vi gerne ville deltage i, 
det blev:

Lystfiskeriet dag på Borgvold 
den 25. maj

PH-Grej`s åben hus dag, den 21. 
juni

JA-FI`s fødselsdags udstilling, 
den 12. og 13. september

Naturens dag Hald Ege, den 14. 
september 

Lystfiskeriets og Naturens dag 
omtalt andet sted.

PH-Grej var vores første udstil-
ling, hvor vi rigtig skulle prøve 
vores ideer af, her var stor inte-
resse i at se vores fiskevande. 

Vi fik delt mange foldere ud, der 
var instruktion i fluekast, vi ville 
også vise med fluebinding, men 
der blæste for meget, men en 
rigtig god dag.

Borup bro når den er smukkestSTARK Viborg - Industrivej 30 - Viborg - telf. 8725 1200

Hos JA-FI fik vi en stand inde i 
deres store telt, nede i det ene 
hjørne, hvor der var en knivbyg-
ger som nabo til den ene side og 
et skydetelt til den anden side. 

Det gav en god aktivitet, og vi fik 
tegnet nye medlemmer allerede
den første dag. Dagen efter fik vi 
nye naboer, nemlig trofæ opmå-

lere, det gjorde, at der var mange 
jægere foran vores stand. 
da de var færdige med opmå-
lingerne, kunne vi tegne nogle 
medlemmer. Vi var glade for at 
deltage og takker ja en anden 
gang. Tak til bestyrelsen samt OBK 
erne for et godt samarbejde.

Egon og Kaj

Medlemstegning og 
udstillingsaktiviteter

Ok- et hus kan det nok ikke kal-
des, selv om det ligner. 
Det er faktisk kun en mandskabs-
vogn, der er pyntet lidt op, og i 
daglig tale kalder vi det bare Kar-
los hytte.

Hytten står ved Karlos eng, tæt 
ved Karup å på et af de mest 
naturskønne steder, hvor Vi-
borg Sportsfiskerforening har 
fiskevand. Uden for hytten er der 
bænkesæt, bålplads og en rist så 
man kan leve mad over bål. 
Der står faktisk også en grill inde 
i hytten, men det er mere vild-
mandsagtigt at bruge bålet.
Indvendig er hytten ikke over-
dådigt udstyret, nærmere spar-

ET LILLE HUS PÅ

   på heden…
tansk eller det der i arkitekturen 
hedder minimalistisk. 
Der er et bord, to bænke, et par 
stole, og et bræt som kan gøre 
den ene bænk lidt bredere, hvis 
man ikke er vild med at sove på 
40 cm. 
Og så er der en sovepose. Det 
er faktisk Egon Langaards, men 
man må godt bruge den.

Så er der ikke ret meget andet 
bortset fra fred og ro og en fan-
tastisk natur uden for døren.
Der er dog et enkelt opslag, hvor 
de yngre medlemmer kan teste 
deres evner til at læse ”krøllede 
bogstaver”.
Hytten er ikke låst og kan ikke 
reserveres. 
Hvis den er optaget, når man 
kommer derud, så er det bare 
sådan, det er, men hytten er des-
værre ikke meget brugt, så den 
er næsten altid ledig.

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

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

 MEGA UDSALG 
starter

2. Januar kl. 1000

Alle blink, spinnere og kystwoblere 

3 stk 50,-
 

Flotte Fiskeskjorter fra Hardy og Vision 

fra 100,-
Mange stænger og hjul 

-50%  
Ferie fra 7. januar til 8. februar

Udsalg helt frem til 1. April se grejkælderen/facebook

Jernbanegade 9 . 8800 Viborg . Tlf 31  16 87 25
mail: grejkaelderen@hotmail.dk - www.grejkælderen.dk



geproblemer, men også et in-
tensivt redskabsfiskeri i trækru-
terne. 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
har bl.a. følgende forslag til ini-
tiativer, der kan genskabe det 
unikke fiskeri efter brakvands-
rovfisk:
    Forbud mod at hjemtage brak-
    vandsgedder i en femårig pe-
    riode - herunder et totalt om
    sætningsforbud.
    I de vigtigste opvækstområder 
    og i trækruterne skal der i peri-
    oden 1. februar - 31. maj være 
    garnforbud.
    Fiskeri med max én stang pr.
    lystfisker i de vigtigste farvande.
    Udarbejdelse af informations-
    materiale om skånsomt fiskeri
    og genudsætning. 

Fiskeri i de danske søer
Fiskebestandene i de danske søer 
er sårbare og lette at nedfiske. 
Det er derfor vigtigt, at hele for-
valtningen i ferskvand i endnu 
højere grad kommer til at afspej-
le det forhold. 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
har følgende forslag til nye regler 

ladelser til at blive bierhvervsfi-
sker.

Skarvudvalget
Skal komme med forslag til en ny 
skarvforvaltningsplan.

Blåt fremdriftsforum
Styregruppen som rådgiver mi-
nisteren i forbindelse med vand-
planlægningen

Faglig referencegruppe 
Et udvalg af fagpersoner, der bla. 
vurderer virkemidler i vandpla-
nerne.

Vandindvindingsgruppen 
Arbejder med at sikre mindst 
mulige gener af vandindvinding.

Det Grønne Kontaktudvalg
Udvalg af grønne organisationer, 
der 4-5 gange årligt mødes med 
miljøministeren

Akvakulturudvalget 
Som sætter retningen for fremti-
dens dambrug.

Fiskeriudviklingsudvalget 
Anbefaler hvilke fiskeri-initiativer, 
der skal tildeles støtte.

Styregruppen i Fishing Zealand
Som arbejder med at skabe godt 
fiskeri på Sjælland.

Den Danske Naturfond 
DSF udpeges sandsynligvis til at 
sidde i det råd, som skal komme 
med anbefalinger til, hvilke pro-
jekter der skal støttes.

Muslingeudvalget 
Der forvalter muslingeproduktio-
nen i DK.

For øjeblikket har forbundet, iføl-
ge en af deres egne pjecer, focus 
på følgende mærkesager:

Rekreative fiskearter 
– sportsfiskearter
En række fiskearter er af særlig 
stor betydning for lystfiskeriet. 
Det drejer sig først og frem-
mest om gedde, aborre, sandart, 
laks og ørred. Det er Danmarks 
Sportsfiskerforbunds opfattelse, 
at disse 5 arter er så vigtige for 
udviklingen af lystfiskeret, at de 

Hvad går de egentlig og laver 
hos forbundet ?

Mange medlemmer mener, vi er 
med i forbundet, for at medlem-
merne kan få SPORTSFISKEREN. 

Efter min mening er det en af de 
mindre væsentlige grunde til at 
være med i forbundet.
De vigtigste grunde er, at Dan-
marks Sportsfiskerforbund har 
en betydelig politisk indflydelse, 
og igennem mange år har bi-
draget til, at vandene er blevet 
renere, at der er blevet udsat fisk 
uden udgifter for foreningerne, 
at mange unge mennesker er 
blevet oplært til at forstå og vi-
deregive lystfiskeriets glæder. 

Den politiske indflydelse
Lige nu er Danmarks Sportsfi-
skerforbund med i rigtig mange 
politiske råd og udvalg. De vig-
tigste nævnes her:

§7-udvalget
Rådgiver om, hvordan fisketegns-
midlerne skal fordeles.

Bierhvervsfiskernævnet
Afgør, hvem der kan få nye til-

ikke skal kunne fiskes og sælges 
erhvervsmæssigt. 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
foreslår derfor, at der indføres 
et totalt omsætningsforbud for 
disse arter.
Erhvervsfiskeriet efter disse fi-
skearter er af meget begrænset 
samfundsøkonomisk betydning, 
men har samtidig store negative 
konsekvenser for fiskebestande, 
der i forvejen er sårbare. 
Der er samtidig behov for i endnu 
højere grad at sikre arternes frie 
vandring mellem gydepladserne 
og de områder, hvor de æder. 
Listen over arter er dynamisk. 
Den kan, hvis det viser sig nød-
vendigt, blive udvidet.

Brakvandsfiskene i det 
sydsjællandske
Bestandene af brakvandsaborrer 
og især brakvandsgedder i far-
vandet omkring Sydsjælland og 
Øerne er meget langt fra deres 
fulde potentiale. 
Det skyldes både forringede na-
tur- og miljøforhold i gyde- og 
opvækstområderne samt passa-

for fiskeriet i de danske søer:
    Redskabsfiskeriet i søerne skal
    udfases.
    Der skal indføres et omsætnings-
     forbud for fisk fanget i ferskvand. 

Lukkede fjorde 
og snævre farvande
Den nye bekendtgørelse, der re-
gulerer fiskeriet i Odense Fjord, 
er et rigtig godt eksempel på, 
hvordan det i et bredt samar-
bejde med en række interessen-
ter er lykkedes at finde en model 
for forvaltningen af fiskeriet, der 
både tilgodeser en bæredygtig 
forvaltning af fiskebestandene 
og udviklingsmulighederne for 
lyst- og fritidsfiskeriet. 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
foreslår, at Odense Fjord-model-
len med fordel kan danne grund-
lag for regulering af fiskeriet i en 
række andre lukkede fjordområ-
der og snævre farvande.

Kontrollen med det 
rekreative fiskeri
Kontrollen med det rekreative fi-
skeri er vigtig. 
Omfanget af det ulovlige fiskeri 
med umærkede garn og ruser 
ligger på så højt et niveau, at det 
kan blive den faktor, der begræn-
ser udviklingen af lystfiskeriet i 
Danmark. 
    Der bør allokeres flere ressour-
    cer til kontrollen med det 
    rekreative fiskeri.
    Der bør indføres store bøder og 
    andre sanktioner for meget 
    grove eller gentagne lovbrud.
    Især fiskeriet med umærkede 
    redskaber skal sanktione-
    res hårdt.

    Lystfiskere skal bemyndiges 
    til at kunne kontrollere Fiske-
    tegnet og udstede afgift ved 
    offentlige fiskevande.

Forbud mod brug af 
levende agnfisk
Forbundet har ikke ønsket at få 
indført et forbud mod brug af 
levende agnfisk, men efter at Dy-
reetisk Råd kom med forslag om 
at forbyde Put&Take, at forbyde 
genudsætning af fisk, at forbyde 
modhager på alle kroge og at 
forbyde brug af levende agnfisk, 
gik forbundet ind i sagen med 
det mål at få skaden begrænset 
mest muligt. 
Det lykkedes at få stoppet alle 
forslag, bortset fra det om forbud 
mod brug af levende agnfisk. Og 
det er vel ikke så ringe endda?

Hvad betyder det for os 
i Viborg Sportsfiskerforening ?
Igennem mange år har forbun-
det fået skyld for at være en ”jysk 
fedtfinneforening”, der kun inte-
resserede sig for jyske ørreder. 

Gennem de seneste år har inte-
ressen i høj grad været på jyske 
laks, men nu bredes interesse-
området ud til også at omfatte 
brakvand og sjællandsske søer, 
og så er det, vi skal passe på ikke 
at være for selvoptagede og sige 
”hvad kommer det os ved”. 
Det kommer os i høj grad ved at 
have et stærkt, landsdækkende 
forbund, som bliver hørt hos 
Miljøministeren og Fødevaremi-
nisteren.

Formanden
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          Oversigt over 
Viborg Sportsfiskerforenings 
     fiskevande 2015

Hald sø
Båden kan bruges af de medlemmer, 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 bådordningen.
Henv. Jørgen 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 be-
stand 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

Nye undersøgelser 
dokumenterer at skarven 
udgør en betydelig trussel 
mod vores vandløbs 
naturlige, sårbare 
bestande af havørred. 

I årsskriftet sidste år skrev jeg om 
den viden, man havde om skar-
ven. 
Nu er der kommet en ny rapport:

Betydning af prædation 
på danske ferskvandsfi-
skebestande - en oversigt 
med fokus på skarven. 

Jeg har sakset lidt fra rapporten 
til denne artikel.

Konkrete observationer fra Skals 
Å og Simested Å i dette efterår 
har fået bestyrelsen til at tage en 
beslutning om at søge dispensa-
tion til at regulere skarven. 

Der opholder sig omkring 100 
skarver fast ved udløbet af Sime-
sted å på den store mudderban-
ke ude i fjorden. 
De udgør en stor trussel mod de 
vandrende fisk især de udtræk-
kende smolt, der er i skarvens 
yndlingsstørrelse. 
Desuden er der flere observatio-
ner af jagende skarv langt oppe i 
Skals Å i stil med, hvad man har 
billeddokumentation af fra Gu-
denåen. 

Med den viden vi har om skar-
vens fantastiske evner som fisker 
og om den mængde af fisk de 
sætter til livs, er der lange stræk-
ninger af åen, der nærmest er 
støvsuget for fisk.

Så længe mennesket har jaget 
bytte har der været interesse-
konflikt med de dyrearter der ef-
terstræber det samme bytte.
Derfor har dyr som odder, fiske-
hejre og skarv været jaget og 
holdt nede på lave niveauer. 
Med den beskyttelse mod men-
neskelig efterstræbelse disse ar-
ter har fået i nyere tid, har nogle 
af dem hurtigt genoprettet store 
bestande og konflikterne blusser 
op. 

Håndtering af sådanne konflikter 
kræver viden og dokumentation 
for at undgå fejl og overreaktio-
ner. 
Derfor er især skarven blevet ud-
forsket intenst de sidste år.

Bestanden af skarv har sandsyn-
ligvis aldrig før i historisk tid væ-
ret større end den er nu. 
Udviklingen i ynglebestanden 
toppede med omkring 39.000 
ynglepar i 2006 og er siden stag-
neret til omkring 24.600 i 2013. 
I Danmark varierer antallet af 
skarv over året. 
Det vurderes at antallet i august 
- september er på omkring 
200.0000 skarver og sidst på vin-
teren omkring 30.000.

Skarven er en af de mest effek-
tive fiskejægere. 
Skarver kan på mellem 8 minut-
ter og 45 minutter fange deres 
dagsration på mellem 400 - 600 
gram fisk. 
Skarven har vist sig fantastisk 
tilpasningsdygtig, den kan foura-
gere næsten overalt - den kan gå 
på lavvandede stryg og plukke 
fisk op mellem stenene. 

Den kan fiske i store flokke, små 
grupper og alene. 
Den spiser gerne små dyr som 
kutlinger og skrubbeyngel, men 
den kan også sluge bemærkel-
sesværdigt stort bytte. Til de ca. 
500 gram fisk pr dag kommer så 
den mængde af fisk som skades, 
og ikke ubetydeligt, også den 
mængde af fisk der stjæles fra 
skarven af andre fiskeædere.

Skarven var ikke tidligere kendt 
for at jage i ferskvand. 
Skarv blev dog set fouragerende 
i de nederste dele af åerne, men 
aldrig længere oppe i systemer-
ne. Dette ændrede sig dog i vin-
teren 2009, hvor skarv blev ob-
serveret mange steder helt oppe 
i de mindste vandløb. 
Det var en hård vinter, og sulten 
har drevet fuglene til at finde nye 
jagtmarker. 
I de senere års milde vintre er 
skarverne blevet ved med at jage 
langt oppe i vandløbene, de har 
altså tilpasset sig til at fouragere 
på ferskvandsfisk også. 
Eksempler fra andre vandløb er 
virkelig foruroligende: 
Stalling er stort set udryddet i 
flere vande, hvor der var stærke 
bestande. 
Ligeledes med bækørred. 

Vandløb i nærheden af store 
skarvkolonier kan se ud som af-
spejlet i dette citat fra rapporten:

” - åen er som støvsuget for fisk 
og der er kun få laks og havør-
reder.
Der er til foreningens store for-
undring heller ikke nogen skaller, 
aborrer, gedder, brasen ja stort 

set alt, ja åen lader til simpelthen 
til at være død.” 
(T. Hansen formand for Varde 
sportsfiskerforening).

Forvaltningsplanen for skarv gi-
ver mulighed for at bortskyde et 
mindre antal skarver ved åmun-
dinger i perioden for smoltud-
trækket. 
Denne mulighed har været an-
vendt ved Karup Ås udmunding. 
Der er kun blevet skudt ganske 
få skarver, men fuglene er for-
trukket. 
Det løser selvfølgelig ikke pro-
blemet – flytter det blot andre 
steder hen. 
Vi er nødt til at fordrive skarverne 
fra Simested og Skals å´s udmun-
dinger, hvis vi skal kunne fange 
en fisk i ny og næ også til næste 
år, indtil en central styret regu-
lering af skarvbestanden løser 
problemet.
 
Det er mange års arbejde med 
elektrofiskeri, opdræt af yngel, 
udsætninger, og forbedring af 
vandkvaliteten, fiskenes skjule-
steder, og genopretning af gy-
debanker og gydevandløb, der 
er på spil.

Viborg Sportsfiskerforening for-
venter at få tilladelse til regule-
ring af skarv ved vore åmundin-
ger, så vi kan gå i gang i februar, 
marts, når den almindelige jagt-
sæson er slut og inden ynglesæ-
sonen begynder. 
Hvordan vi rent praktisk vil gribe 
det an, er ikke i skrivende stund 
besluttet.

Vi ses derude Finn Karlsson

Skarven - en reel trussel



Jordbro Mølle å - dagkort og medlemmer
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- dagkort og medlemmer
Karup å - Høgild/Egelund

Fiskeri forbudt
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