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Fisk & Fangst i 2000 
96. 17-12-00. Havtur fra Grenå med deltagere fra metal-lærlingenes og svendenes bestyrelser. Der var godt vejr og fisk 
til alle. Selv fangede jeg 11 torsk og en enkelt sej.  

95. 09-12-00. Mariager Fjord. Katbjerg Odde. Samen med Lars Pedersen. På trods af årstiden, måler jeg 
vandtemperaturen til 7. gr. og lufttemperaturen til 9. gr. Under land er der masser af småfisk og andre fødeemner, og 
det er da også her, at jeg på en Pinky Pain i str. 8 fanger 6 havørreder op et parogfyrre centimeter. Lars der fisker 
over lidt dybere vand fanger i dag ingen fisk. Alle C&R. 

94. 03-12-00. Stevns. Frisk vind og høje dønninger vanskeliggjorde fiskeriet. Det blev til nogle timers fisker, men ingen 
fangst.  

93. 18-11-00. Mariager Fjord, Katbjerg. Smukt novembervejr med vinden let fra sydlig retning. Efter godt en halv times 
fiskeri huggede første ørred - en blank fisk midt i fyrrene. Fiskeriet gik lystigt. I alt havde jeg nærkontakt med 5 fisk 
på mellem 35 cm. og 48 cm. Derudover havde jeg en del hug og puffen til fluen. Alle fisk C&R.  

92. 12-11-00. Mariager Fjord, Skellerup. Sammen med Lars Pedersen, der fanger en undermåler samt har et par gode 
hug. Selv måtte jeg nøjes med et par hug. Mens vi fiskede blev vi i en periode fulgt af en nysgerrig sæl.  

91. 05-11-00. Gudenådeltaet. Først en gedde på 1 kg. Derefter blev det til en på ca. 2,5 kg og et pragteksemplar på 6 
kg. Derudover mistede jeg en stor aborre og fangede slutteligt en mega brasen, der have taget geddefluen rent. 

90. 04-11-00. Gudenåen ved Randers. Tur efter sandart. Tre timers fiskeri med en Clousers Deep Minnow på T 300 linen 
gav ingen sandarter, men derimod to gedder på mellem 3 og 4 kilo. Vandet rimeligt farvet efter ugens store mængder 
nedbør.  

89. 29-10-00. Mariager Fjord, Skellerup. Efter arbejdet i Mølledammen går turen til fjorden. Her fanger jeg en enkelt 
havørred på ca. 35 cm.  

88. 29-10-00. Mølledammen. Det er tid til at klargøre bækken til årets gydning: Vi river grusbankerne og trimmer 
grøden. Jeg når at fiske en god times tid inden vi skal i gang med arbejdet. Det bliver til en regnbue på 35 cm. og 4 
ørreder hvor den største måler ca. 50 cm. - Flue: en #14 påfugleherl nymfe. Alle C&R. Se billedet.  

87. 21-10-00. Mariager Fjord. Ørnedalsbugten. Sammen med Lars og Karsten. Lars lagde ud med at miste en fisk. Kort 
tid efter krogede jeg en 50 cm's ørred. Lidt efter var det Karstens tur til at lande en fisk lige under målet. Efter øl 
pausen fik jeg endnu en ørred på lige omkring målet. Alle fisk genudsat. Se trioen på ølbænken. og HL med fisk! 

86. 15-10-00. Udbyhøj Syd. Sammen med Lars, Karsten og Manne. Jeg fangede to undermålsørreder en tobis. 
Derudover så jeg en farvet "efterfølger". 

85. 08-10-00. Århus Bugten ved Knebel. Et par timers fiskeri med synkeline og en flougul/rød streamer gav 2 torsk på 
henholdsvis 40 og 52 cm. 

84. 29-09-00. Sletterhage. Jeg så enkelte multer, der dog var i konstant i bevægelse. Dagen sluttede med et par timers 
havørredfiskeri, hvilken gav 3 mindre eksemplarer.  
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83. 24-09-00. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Danske Fluefiskere - tur. Med et smukt sensommer vejr, havde vi den 
perfekte ramme til nogle hyggelige timers fiskeri. Der var vist fisk eller fiskekontakt til de fleste af deltager på 
"holdet". Selv fangede jeg 3 mindre ørreder. Se billedet af "holdet" Billede af fjordørred.  

82. 23-09-00. Gudenådeltaet. Efter en formiddag med hjemmearbejde og en agitationstur på torvet (STEM JA den 28. 
september) bød eftermiddagen på et par timers fiskeri. Lars fik en gedde på ca. 10 kg., mens jeg måtte "nøjes" med en 
gedde på 5-6 kg. Megen lav vandstand betød at vi måtte fiske gederne på udsiden af grødebælterne. Se billedet.  

81. 22-09-00. Randers Fjord, Stenrevet. På trods af uklart vand blev det til 2 havørreder på omkring målet. (Begge 
C&R). Derudover havde jeg et par efterfølgere og et par fisk, der ikke var kroget fast nok til at blive hængende. Dagen 
startede ellers med, at jeg mødte nogle garnfiskere, der netop havde rygtet garnene. Værst var oplevelsen, da jeg ved 
strandkanten mødte et par, der havde flere baljer garn (langt flere end det tilladte antal) og nogle plastik kasser fyldt 
til randen med skrubber og mindst 25 havørreder, der skønsmæssigt måtte veje fra 3 kg og opefter. Det er så sandelig 
højsæson for garnkriminalitet, så nu håber jeg blot at fiskerikontrollen, på baggrund af min opringning, tjekker 
området de næste par dage. Der skal desværre nok være gevinst! Finder jeg ud af hvem der udøver kriminaliteten, vil 
jeg ikke undlade at anmelde forholdet til både skattemyndigheder, fødevarekontrollen og evt. a-kassen.  

80. 17-09-00. Villestrup Å. Efter en hektisk kongresuge, var en å-tur lige hvad jeg trængte til. Det blev til 6 
bækørreder mellem 25 og 35 cm. (Alle C&R).   

79. 02-09-00. Karup Å, aftentur. Efter en lækker middag kørte vi til Karup Å nedstrøms Karup by. Det var begyndt at 
regne kraftigt, lige som det tidligt blev mørkt. Allerede mens vi riggede grejet til, kunne vi se et par havørred flytte på 
sig. Bide ville de dog ikke og klokken 21. 30 besluttede vi os for at holde. Som trøst fangede jeg en regnbue på ca. 40 
cm.  

78. 02-09-00. Skjern å. Efter kaffe og rundstykker hos min kollega Jørn fra Metal Herning, gik turen til åen. Vi lagde ud 
med det grove grej: nu skulle laksene og de store havørred på land! Da jeg efter et par timer ikke havde mærket noget 
riggede jeg om til #4 grejet.  Det blev til 4 stallinger, 1 bækørred og 1 regnbueørred (alle C+R) på tørflue og en 
gammarus fisket på lang line og strike-indikator. Se billedet. 

77. 27-08-00. Djursland, Helgenæs øst. Desværre var det blæst op fra syd øst så vandet neden for sommerhuset både 
var meget uroligt og uklart. I stedet forsøgte vi at finde fisk på østsiden (læsiden). Her fik jeg en lille havørred, 
ligesom vi så flere ørreder springe.  

76. 26-08-00. Djursland, Sletterhage. Efter at have nydt morgenmaden og Kattegat-udsigten fra sommerhuset til bl.a. 
Samsø og Tunø, rigger vi grejet til. I det gode vejr, vil vi forsøge at finde nogle multer. Fra skrænten ser vi nogle 
multer trække ind i "bræmmen" langs det lave vand. Jeg går lidt mod øst og finder en pæn flok fouragerende multer 
omkring et bed med tætte tråd alger. I løbet af nogle få kast kroger jeg, på en Red Tag lignende flue, en multe, der i 
rasende fart trækker fluelinen og et pæn portion bagline af hjulet. Multen fightes et par minutter og Jesper kommer 
ilende for at hjælpe. Desværre borer multen sig ind i en grødebusk og slipper fri af krogen. Postyret har skræmt 
multerne væk, men heldigvis er der flere multer godt 30 meter længere østpå. Her misser jeg et par gode tilbud og jeg 
forsøger mig også med lidt flueskift. Endelig kommer hugget, og endnu engang kan jeg nyde synet af den flourøde 
bagline. Jeg kan mærke, at det er en stor fisk! Udløb følger udløb og efter omkring 10 - 15 minutters hård fight 
begynder multen at vise svaghedstegn. - Jesper er igen på pletten og hjælper heroisk til med at holde fisken fri af 
grøden. Flere gange er det ved at gå galt. Til sidst lykkedes det dog Jesper at få multen i nettet. Målebåndet viste 69 
cm. Vægten anslår jeg til 5- 6 kilo. Se billedet. 

75. 25-08-00. Djursland, "Kobberhage". En invitation fra Jesper Vang Møller om at holde weekend i familiens 
sommerhus på den sydligste spids af Helgenæs, indledes ved at Jesper afhentes i Ebeltoft Færgehavn. Turen går 
derefter til "Kobberhage", hvor jeg ser et par ørreder uden forkastelænge springe og derefter fanger en torsk på ca. 
30cm.  

74. 20-08-00. Mariager Fjord, "Hestebugten". I femte kast mærkede jeg i første omgang en fisk der "puffede" til fluen. 
Efter endnu et par meters indtræk kom hugget - en havørred på 50 cm. Senere havde sig endnu et godt hug af en fisk 
der ikke blev hængende. Ca. en time senere kom Lars Pedersen og vi så en del fisk efter fluen og i overfladen. Vandet 
var en smule rødligt ( iltfattigt bundvand). Ellers var det dejligt at se mange kutlingen, og at blåmuslingerne er vokset 
til ca. 10 cm. Om ikke for andet, så har sommeren været god for fjorden. 

73. 18-08-00. Fussing Sø. Eftermiddagstur sammen med Lars. I den sommergrønne sø fangede vi tilsammen 50 aborrer 
og 2 gedder.  

72. 15-08-00. Mølledammen. Aftentur. Vandet er krystal klart og et tæppe af vandpest dækker bunden af den op til 8 
meter dybe sø. Ørrederne ta'r ivrigt for sig af døgnfluer, myg, vårfluer og diverse landinsekter. - # 3 grejet har her sin 
berettigelse. - Jeg binder en sort skummyre på forfanget, og straks er der bid. Det bliver til 7 ørreder op til 35 cm. Kl. 
21.30 pakker jeg sammen og på vejen hjem booker jeg båden på Fussing til fredag eftermiddag. Se billedet. 

71. 13-08-00. Villestrup å. Sammen med Lars. Desværre ankom vi lidt for sent til. at få det fulde udbytte af 
formiddagens klækning. Da solen samtidig var brudt gennem skylaget blev det til noget vanskeligt fiskeri efter nogle 
meget sky fisk. Jeg måtte nøjes med to mindre, men smukke bækørreder, men Lars fangede og genudsatte fire fisk. 
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Sjældent har åen været så smuk. Se billedet. 

70. 12-08-00. Gudenå-deltaget. Eftermiddagstur sammen med Lars. Lars fangede en ca. 7 kg gedde, mens jeg måtte 
nøjes med et mindre eksemplar på godt 3. kilo. Lars mistede desuden endnu en stor gedde.  

69. 06-08-00. Randers Fjord, Stenrevet. Allan Madsen fra Mellerup havde anmodet om lidt vejledning til at komme i 
gang som fluefisker. Efter en gang "stue-fiskeri", med gennemgang af knuder, liner og stænger gik turen til Stenrevet 
på fjordens sydside, hvilken gav anledning til en hyggelig tur med Mellerup færgen. - Vi fiskede først en god times tid 
med stigende vand. Efter vandvendingen tog vi endnu et par timer. Fangstmæssigt blev det kun til enkelt fisk, der 
fulgte et par gange efter min flue.  

68. 04-08-00. Randers Fjord, Udbyhøj nord. Aftentur sammen med Lars og Manne. Da vi ankom var vandet stadigt svagt 
faldende. Manne lagde ud med en fisk på 42 cm., der gylpede en sild på ca. 10 cm op. Samtidig så vi flere springende 
fisk. - På sydsiden kunne vi se et par gutter, der vadende, var ved at sætte garn langs sejlrenden. (Blev via 
mobiltelefonen anmeldt på stedet). - Lidt overraskende gik fiskeriet i stå efter vandvendingen. Udover Manne's fangst, 
fangede jeg 2 ørreder, og Lars fangede en skrubbe og nogle mindre torsk inden vi ca. kl. 23.00 begyndte den næsten 3 
kilometer lange travetur ind til bilen. Se billedet.  

67. 03-08-00. Randers Fjord, Udbyhøj nord. Det skulle blive en fisketur med særprægede oplevelser. På vej til Udbyhøj 
undgik jeg med nød og næppe at påkøre et rådyr - det var så tæt på, at der på mit frontgitter sad dyrehår nok til at 
binde et par sedgefluer! - Da jeg ankom steg vandet, og ind i fjorden løb det friskeste klare Kattegatvand, der 
øjensynligt havde fået ørrederne til at tage den ene lufttur efter den anden. - Jeg havde her et par "efterfølgere" og 
en enkelt ørred, der straks efter at den havde taget fluen, sprang næsten en meter ud af vandet og derefter slap fri. - 
Ud over Djursland kunne jeg se, at der var et mægtigt tordenvejr under opsejling og kl. ca 12.15 blæste det kraftigt 
op. - Jeg lagde mig ind på øen for at afvendte at uvejret drev over. Herfra kunne jeg se, at der også var et tordenvejr 
undervejs nordfra - to uvejr der søgte hinanden.  Det satte ind med kraftige lyn, men heldigvis samlede tordenbygerne 
sig ude over Kattegat og jeg kunne fortsætte fiskeriet. - Det var også blevet tid til vandvending, der skulle vise sig at 
blive så kraftig, at strømmen flyttede sandet under mine støvler. - Kort tid efter - jeg fiskede yderst koncentreret -  
blev jeg "vækket" af en kraftig hosten få meter fra stangspidsen. Det var to marsvin på vej ud af fjorden. Få minutter 
efter blev vandet ekstremt algegrønt (Tange Sø vand) og det var slut med at se fisk i overfladen. - Ud over de "løsere 
tilbud", blev det til et par små ørreder og hornfisk. 

66. 02-08-00. Århusbugten - formiddagstur. Sammen med Lars Pedersen. Vi fiskede grundigt de områder, hvor jeg for 
få uger siden oplevede et godt torskefiskeri. I dag var der dog ingen fisk eller megen lille bidelyst.  

65. 01-08-00. Glenstrup Sø. Sammen med Lars Pedersen. Kun få bidevillige gedder på lavt vand. (Er det afkølingen der 
har fået småfiskene til at trække på dybere vand?) Jeg fangede og genudsatte 3 gedder , mens Lars fangede 2 gedder 
(alle mellem 1 og 3 kilo).  

64. 31-07-00. Gudenådeltaet. Formiddagstur. Vinden var betydeligt hårdere end jeg havde forventet. Det blev til to 
gedder, på ca. 5 kg og 1 kg.  

63. 30-07-00. Randers Fjord, Udbyhøj nord. Sammen med Lars Pedersen. Fiskeri i 19. gr. varmt faldende vand. Jeg fik 
3 mindre havørreder. Lars fik 2 havørreder og en enkelt hornfisk.  

62. 29-07-00. Glenstrup Sø. Mens skyerne samlede sig til endnu en voldsom regnbyge, sejlede jeg, og fiskede lidt langs 
kanterne i søens vest-ende. Jeg så en del gedder - flest små. Derudover skræmte jeg nogle stykker som nok har vejet 
mellem 7 og 10 kilo. (Gedderne var ikke interesseret i fluen). 2 gedder på ca. 1,5 kilo måtte en tur ind og hilse 
nærmere på mig inden de igen fisk deres frihed. 

61. 24-07-00. Stevns. Området syd for Rødvig. Aftentur. Vi spejdede og fiskede efter ørred på revet. På trods af at 
vandtemperaturen kun var 16 gr. så vi ikke nogle fisk.  

60. 23-07-00. Stevns. Kulsvigerstien. Aftentur med brormand. Efter en en solid middag i Bøgeskoven, kørte vi til 
Kulsvigerstien, hvor blev grejet rigget til. Da vi kom ned til stranden kunne jeg se, at der få meter fra land jævnligt 
var fisk i overfladen, der tilsyneladende tog insekter og andre godbider. Jeg satte en str. 10 tangloppe imitation på 
forfanget og straks kom der gang i fornøjelserne. Det blev til en herlig aften, 4 rimter, 2 skaller og 1 aborre - alle fisk 
fra et 1/2 - 1 1/2 kilo. Se billede af rimte. Se billede af skalle. 

59. 21-07-00. Vesterfjord, Hobro. Højt uklart og høj vandstand vanskeliggjorde fiskeriet i sådan en grad, at det kun 
blev til nogle enkelte tilbud og ingen faste fisk.  

58. 15-07-00. Gudenådeltaet i pontonbåd sammen med Lars Petersen. da vi ankom snakkede vi med en anden 
lystfisker, som kunne berette om en 15 kilos gedde fanget, og desværre ikke genudsat, i forrige uge. Jeg fisk to gedder 
og 2 aborrer, men Lars fik 4 gedder i løbet af denne herlige sommerdag. 

57. 14-07-00. Gudenåen ved Randers sammen med Lars Petersen. Vi havde planlagt fiskeri efter brasen i "Thor-søen" på 
små nymfer og #3 grej. Desværre var det både højvandet, lidt blæsende og uklart vand, så det var svært at spotte 
fiskene. Lars Fik en brasen, mens jeg fisk et par små-skaller på tørflue. Se billedet.  
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56. 09-07-00. Århus-bugten, Skæring Strand. Et par timer i dønningerne gav 3 torsk. Se billedet. 

55. 08-07-00. Århus-bugten, Skæring Strand. Aftentur. Jeg håbede at vinden ville lægge sig så jeg kunne nå lidt fiskeri. 
Det skete desværre ikke - og det blev heller ikke til fisk.  

54. 05-07-00. Randers Fjord, Udbyhøj. En dejlig aften indtil 3 garnfiskere overbroderede fiskepladsen med ørredgarn. 
Garnsætningen er naturligvis anmeldt til fiskerikontrollen. Ingen fangst.  

53. 04-07-00. Villestrup Å. Aftentur. Da jeg ankom viste det sig, at der netop var slået grøde. Jeg kørte op på vores 
øverste stykke, opstrøms opstemningen ved Vrå. Her var vandet mindre uklart. Det blev til et par tilbud og en enkelt 
bækørred på ca. 40 cm., som blev genudsat. Se billedet.   

52. 02-07-00. Århus-bugten, Skæring Strand. Et sommerhusbesøg og godt vejr gav mig anledning til nogle timers fiskeri 
fra pontonbåden. Jeg fiskede med synkeline og en Clousers Deep Minnov ca. 100 meter fra land. Det blev til 4 torsk Se 
billedet. 

51. 26-06-00. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Et aflyst møde i København gav mulighed for afholdelse af en feriedag. 
Karsten Pedersen var med på en fjord-tur. Da vi ankom faldt vandet og vandtempreaturen kunne jeg måle til 15 gr. 
(luften 12) Jeg lagde ud med at have kontakt med set par små-ørreder (smolt). Ellers blev det kun til en målsfisk der 
fulgte efter fluen. Karsten havde kontakt med en hornfisk. 

50. 25-06-00. Gudenåen ved Randers. Et par timers fiskeri i renderne mellem åkanderne, gav 2 gedder og en ægte 
fluefanget brasen, der klokkerent havde bidt på den ca. 10 cm. lange geddeflue. Lars Pedersen fik 3 gedder. Åen er nu 
usædvanligt klarvandet (mindst et par meters sigt).  

49. 12-06-00. Villestrup Å. Jeg kørte først til Vrå Mølle for at fiske opstrøms opstemningen. Her så jeg kun et par få 
ringende ørreder. Efter godt en times fiskeri her (uden fangst), kørte jeg til Tostrup broen. Her fangede jeg 5 
bækørreder på en Red Tag fisket blindt.  

48. 11-06-00. Grenå. Da jeg ankommer er forholdene perfekte og jeg ser 3 store multer trække forbi tæt under land. 
Idyllen bliver dog afbrudt af en flok jetski, der er samlet til træf. Jeg har fat i et par hornfisk og fanger min første 
tobis på et rødt juletræ.  

47. 09-06-00. Randers Fjord. Udbyhøj Syd. Morgentur (afgang fra Randers kl. 03.00) sammen med Karsten Pedersen. Vi 
ankom til vandvending (fra H-L) og inden for det første kvarter så vi 5-6 ørreder i overfladen og luften. Det var dog 
ikke fisk der lod sig friste af vores fluer. I løbet af 4 timers fiskeri blev det således kun til en enkelt havørred til 
Karsten og en hornfisk til hver. Ellers en utrolig smuk morgen.  

46. 06-06-00. Mølledammen. Tur med Carsten Pedersen hvor jeg skulle prøve fiske en Thomas & Thomas #3. Vi fangede 
en enkelt regnbue på ca. 40 cm samt 6 ørreder på op til 45 cm. Stangen bestod den praktiske test! 

44. 04-06-00. Fjellerup. Et par timers fiskeri efter eftermidagskaffen gav 2 ørreder på 57 og 40 cm. Begge ørreder 
huggede på under en halvmeter blæretangfyldt vand, hvilken gjorde fighten risikofyldt. - Desuden observerede jeg en 
del gydende hornfisk og en sæl. Se billedet.  

43. 03-06-00. Fussing Sø med Lars Petersen. Vi har 5 gedder på mellem 2 og 5 kg i båden. Derudover blev det til et 
kortere bekendtskab med 3 andre gedder. Se Lars med gedde.  

42. 01-06-00. Villestrup Å. Sammen med Carsten Pedersen der har medbragt kaffe og rundstykker! Som vanligt fisker vi 
på skift. Vandet der normalt er gin-klart, er the farvet som følge af de seneste dages store mængder nedbør. Der er 
ikke klækninger af andet en kvægmyg. Derudover er der en del vårfluer, stankelben og andre insekter på vandet, som 
ørrederne regelmæssigt ta'r til sig. Tilsammen fanger og genudsætter vi omkring 10 bækørreder. Se billedet af 
Karsten.  

41. 30-05-00. Randers Fjord, Udbyhøj Syd - stiv kuling fra vest. Jeg ankom til faldvand og livlig terneaktivitet! Første 
ørred var en målsfisk der tog fluen helt inde på kanten, på godt en halv meter vand. Endnu 2 ørreder i lidt større 
størrelse blev kroget, men undslap. Dagen sluttede med en smuk fisk på 55 cm. Se billedet. 

40. 27-05-00. Randers Fjord, Udbyhøj Syd - stiv kuling. Jeg havde i løbet af tre timer et par pæne efterfølgere. Lars 
Petersen, der startede fiskeriet direkte i sejlrenden fik 3 målsfisk der skulle vise sig at være smækfulde af rejer.  

39. 21-05-00. Mariager Fjord, Vive. Et par timers fiskeri resulterede i en enkelt "afhopper" hornfisk. Vive er  en 
fiskeplads der normalt syder af hornfisk  

38. 20-05-00. Villestrup Å. Vi køber rundstykker hos bagere i Helbertskov og sidder inden længe i græsset på bakken 
med udsigt over den smukke Villestrup ådal. Et par musvåger svæver majestætisk højt over dalen og vi kan se et par 
fisk der jævnligt ringer. Vi fisker på skift og må erkende, at det kan være vanskeligt hurtigt at omstille sig fra 
kasteteknikken på kysten til præcisionskastene der er forudsætningen for succes i åen. Jeg fanger et par bækørreder.  
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37. 20-05-00. Dokkedal. Morgentur. Sammen med Lars og Karsten. Vi ser flere havørreder i overfladen og mærker da 
også lidt til hornfiskene. Jeg fanger 1 ørred på ca. 35 cm og årets første hornfisk. Karsten fanger 2 hornfisk. 

36. 19-05-00. Gudenådeltaet med Karsten og Lars. På trods af, at det var "St. Gededag" blev det kun til enkelt 
aborrer.  

35. 14-05-00. Glenstrup Sø. Pontonbådsfiskeri på strækningen mellem Andrup Odde og Gettrup Odde. Vi så rigtigt 
mange gedder, de fleste stod dog stille eller fulgte dovent efter fluen. I bugten øst for Gettrup Ode var der tusindvis af 
småfisk, som blev jagtet af en søørred og et par gedder. Jeg fik 3 små-gedder og Lars fangede 5 gedder.  

34. 13-05-00. Tange Sø. Morgen tur. Masser af myg i bræmmer midt på søen. Desværre ser jeg næsten kun mindre 
helt, og fiskeriet er langt fra tidligere tiders. Er det erhvervsfiskeren der er for effektiv med monofilgarnene, eller er 
det andre forhold? - Udover årets smukkeste solopgang fanger jeg en skalle.  

33. 10-05-00. Glenstrup Sø - fyraftensfiskeri. Et par timer med pontonbåd og flue gav 6 gedder fra ca. 1 - 6 kg. Vandet 
er klart (6 - 7 meter sigtedybde) og der er stadig stor gydeaktivitet i sivene. Se billede.  

32. 07-05-00. Tange Sø. Morgentur. Endnu en gang vækning 03.15. En morgen uden mange myg og fisk. jeg har dog 
fornøjelsen af at fange 2 helt, en ilter regnbueørred og en lille søørred.  

31. 06-05-00. Tange Sø. Aftentur. Vi har holdt en god generalforsamling og efterfølgende grill-aften i Danske 
Fluefiskere . Alle har store forventninger! Endnu engang svigter heltene (eller er bestanden decimeret af 
erhvervsfiskeren?) Karsten fanger som trøst en ca. 60 cm lang søørred.  

30. 06-05-00. Tange Sø. Morgentur.  03.15 (det er endnu mørkt) Hurtig kaffe og ud på søen. På trods af aftenens 
intensive myggedans er der kun få myg på overfladen i denne del af søen. Da vi vil lede efter mygge bræmmer bliver 
det imidlertid så tåget vi mister orienteringen. En smuk morgen, men ingen fisk.  

29. 05-05-00. Tange Sø. Aftentur. Jeg ankom til DSF-hytten kl. ca. 14.30 og gik straks i gang med at nyde skovduften og 
lytte til fuglene. Snart ankom Kim og John og vi gik i gang med grillen og den obligatoriske rødvin. Aftenfiskeriet gav 
mig 2 mindre helt og en skøn solnedgang.  

28. 05-05-00. Gudenådeltaet. Med rå rock-lyd i ørerne (Uria Heep spillede på Ricks Cafe torsdag aften) søsatte jeg 
pontonbåden for et par timers geddefiskeri. Desværre var der ikke gedder på lavt vand, så jeg skiftede til synkeline 
hvilket staks gav resultat i form af en ca. 3,5 kg fisk.  

27. 30-04-00. Vesterfjord. Varmen har så sandelig vækket karperne af vinterdvalen. I et af fjordens varmeste hjørner 
var der stort set konstant fouragerende karper inden for kastevidde. På 15-20 cm. vand lykkes det at lande 7 ud af 10 
krogede karper på mellem 3 og ca. 5 kilo. Det blev dagen, hvor jeg flere gange fik set til min flourøde bagline. Se 
fluefiskeri efter karper.  

26. 29-04-00. Mariager Fjord, Vive. På trods af en legesyg og nysgerrig sæl, lykkedes det i løbet af 2 timers fiskeri at 
lande 5 massive typiske fjord-ørreder på en str. 8 Micky Finn. Dejligt at se masser af hundestejler og fjordrejer. 
Vandtemperaturen målte jeg til 12.  gr og lufttemperaturen til 22 gr. En enkelt hornfisk fulgte efter fluen, så det kan 
ikke vare længe... 

25. 28-04-00. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. 5 mindre ørreder i kraftig stigende vand.  

24. 24-04-00. Mølledammen. Eftermiddagstur, regnvejr og kun en lille smule aktivitet i overfladen. Mens jeg, siddende 
behageligt i  pontonbåden, kunne slappe af til lyden af stille regn på min fiskejakke-hætte, lykkedes på en gammarus 
imitation at fange 7 ørreder på op til 40 cm..  

23. 23-04-00. Fornæs. Aftentur. 1,5 times fiskeri gav 8 torsk på mellem 20 og ca. 40 cm.  

22. 22-04-00. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Eftermiddagstur til fjordmundingen. Vi (Lars Petersen  og Henrik Leth) 
ankom til faldvand og allerede i femte kast inhalerede en 5 punds havørred fluen (Se billedet) . Der var også andre 
kendte ansigter, som stort set alle fik fisk. Bl.a. røg John Petersen ind i en stime grønlændere (8 fisk) Anders og Manne 
(Se billedet)  havde også gentagne gange flex på klingen. Selv fik jeg i alt 3 havørreder.  

21. 21-04-00. Randers Fjord, Stenrevet. Sammen med Lars Petersen  og Karsten Pedersen. Resultat: Lars,  5 havørreder 
og 2 skrubber - Karsten,  1 ørred og Henrik Leth, 2 ørreder, 1 skrubbe og en krabbe. Da vi på forhånd havde aftalte et 
mindste mål på 50 cm., var der ingen af os der i dag skulle hjem og rense fisk.  

20. 20-04-00. Randers Fjord, Stenrevet. Mikael Ramnesäter der er dansk gift, mens ellers er bosiddende i Stockholm er 
jævnligt i det midtjyske for at besøge svigerforældrene. Mikael der på disse sider har fulgt mit fiskeri, sendte mig en 
venlig forespørgsel og nogle yderligere detaljer. Korrespondancen mundede ud i dagens fisketur. Inden vandvendingen 
lagde jeg ud med en 55-60 cm nedgænger. Da jeg på vejen ud havde fortalt Mikael om, at det godt kunne lade sig gøre 
at fange skrubber på fluer fisket dybt, kom det ikke som nogen overraskelse, at det var en af de "flade" der der som 
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første fisk havde ladet sig friste. - I løbet af den solfyldte forårsdag fangede Mikael 10 pæne skrubber og en ørred på 
ca. 45 cm. Udover førstnævnte ørred fik jeg en på ca. 45 cm og en 61 cm. Vandtemperaturen målte jeg til 9 gr.  

19. 16-04-00. Simested Å. Mærkeligt nok havde jeg hele åen for mig selv. Og da der samtidig, mellem haglbygerne, var 
en massiv klækning af Bäetis Rhodani, var der også fisk at kaste til. Det blev til 5 bækørreder og en regnbueørred, alle 
C&R.  

18. 09-04-00. Randers Fjord, Stenrevet. Fisker sammen med Lars og "Manne". Da vi ankommer stiger vandet stadig. Jeg 
lander 2 undermålsfisk som hugger meget forsigtigt. Jeg oplever samtidig et par efterfølgere, som ikke kan besinde sig 
til at tage fluen. Da vandet vender - faldvand er oftest det bedste her om foråret - er forventningerne helt i top. Det 
bliver dog kun til endnu et par efterfølgere. Vandet er 8 gr. og usædvanligt klart. For første gang i år ser jeg 
udtrækkende smolt i fjorden.  

17. 07-04-00. Randers Fjord, Stenrevet. Netop nu er det rart med nogle opsparede fridage. Da jeg ankom steg vandet 
og der var ikke andre lystfiskere på revet. Ved middagstid - efter at have stået stille usædvanligt lang tid - begyndte 
vandet at falde. Første ørred, en grønlænder på 43 cm., huggede kort tid efter vandvendingen. Efter endnu en lille 
times fiskeri huggede fisk nummer to - en hidsig overspringer på 57. cm. Dagen sluttede med en pudsig oplevelse: To 
ørreder fulgte flue til en meter fra topøjet. Vandtemperaturen er nu 7 - 8 gr. Se billedet.  

16. 02-04-00. Mariager Fjord, Ajstrup. Anemonerne, både de hvide og de blå er nu sprunget ud. Jeg fiskede små timer 
uden at mærke det mindste. I et mobil opkald fortalte Lars Pedersen om et godt fiskeri på Stenrevet i Randers Fjord.  

15. 31-03-00. Randers Fjord, Stenrevet. Fyraftens- eftermiddagstur. Jeg havde hele revet for mig mig selv og kunne i 
fulde drag nyde foråret med lærkesang, viber og strandskader. Det blev til et enkelt hug og en enkelt fisk: En 
"Grønlænder" først i fyrrene, som behørigt blev genudsat.  

14. 25-03-00. Vinden driller stadig på Stevns. I dag beslutter vi derfor at køre til Røsnæs hvor det dog ikke blive til 
fangst, men blot til et par "efterfølgere".  

13. 24-03-00. Drøsselbjerg, Vestsjælland. Efter formandsmøde på Metalskolen har jeg aftalt et par fiske dage sammen 
med min bror, Erik.  - Vinden er lidt "skæv" i forhold til til fiskepladserne på Stevns. Turen går i stedet til Drøsselbjerg, 
hvor vi fisker med udsigt til Storestrømsbroen i flot forårsmodlys. Det skulle vise sig at være et godt alternativ. Jeg 
fanger 5 ørreder og Erik får en enkelt. Se billedet.  

12. 19-03-00. Ajstrup Bugten i Mariager Fjord sammen med Lars Petersen. Endelig forår. Vandtemperaturen målte jeg 
til 4 gr. På trods af intensivt fiskeri i ca. 3 timer blev det dog ikke til fisk. Vi havde derimod fornøjelsen af at følge 3-4 
forårskåde sæler, som angiveligt også havde meget sjov ved at følge os fiske. Børsteormene er nu ved at være 
fremme.  

11. 12-03-00. Randers Fjord, Stenrevet. Sammen med Karsten Petersen og Lars Pedersen. Lars lagde ud med 2 
undermålere. Efter kaffen fangede han endnu 2 fisk. Karsten fik en flot skrubbe på fluen, mens jeg selv måtte nøjes 
med en enkelt ørred på ca. 35 cm.  

10. 04-03-00. Mariager Fjord, Bilfragmenteringen. Efter en nat med frost stod forårssolen for dagens opmuntring. Tre 
timers fiskeri gav ingen kontakt.  

9. 20-02-00. Randers Fjord, Voer. Jeg havde medbragt pontonbåden og ankom da vandet begyndte at falde. Med 
vinden i nord og strømmen udadgående var det nærmest ideelle forhold til at drive langs kanten. Det blev til 2 
havørreder - en undermåler og en nedgænger på ca. 45 cm. Derudover så jeg en stor fisk rulle i sig i overfladen, blot få 
meter fra mig. Desværre lod fiskens sig ikke friste af fluen, der selvfølgelig straks blev præsenteret. Dejligt med noget 
sol på kinderne. 

8. 13-02-00. Gudenåen ved Randers. Et par timer i pontonbåden gav ingen fisk. Høj vandstand og lavt sigtedybde.  

7. 12-02-00. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Sammen med Lars Pedersen og Karsten Pedersen. Et par timers intensivt 
fiskeri uden andet et enkelt  "rush" i fluen. Vandtemperaturen blev målt til 3 grader.   

6. 05-02-00. Mariager Fjord, "Hestebugten". Et par timers fiskeri uden at mærke eller se fisk.  

5. 21-01-00. Gudenåen ved Randers. Ved god hjælp fra en af mine medarbejdere blev jeg sammen med pontonbåden, 
sat af ved Fladbro. Jeg kunne nu i ro og mag lade mig drifte til Randers, hvor bilen var parkeret. Det blev en smuk tur i 
det frostklare vand. Fiskemæssigt så jeg en enkelt gedde og fangede 5 aborrer. En yders behagelig måde at fiske på.  

4. 16-01-00. Gudenåen ved Randers. Endnu engang forsøgte jeg mig efter sandart. Det skulle dog ikke blive i dag. I 
stedet, kunne en ca. 5 kilos og en 2 kilos gedde ikke stå for fluen. Lav vandstand - stærk strøm.  

3. 09-01-00. Gudenåen ved Randers. Jeg forsøgte uden held efter sandart. Et par dørgefiskere var mere heldige og jeg 
så bl.a. en ca. 60 cm. sandart blive landet. 
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2. 02-01-00. Vosnæs i Århus Bugten. Da vinden åbenbart var mere i syd end jeg havde forudset, var vandet var leret. 
Ingen fangst, men en sund omgang motion og frisk luft. 

1. 01-01-00. Efter aften i godt selskab, og efter at have tjekket elektronikken på kontoret for år 2000 
uregelmæssigheder, kørte jeg en tur til vores lille private sø, "Mølledammen". Da jeg ankom lettede en stor flok ænder 
og en fiskehejre.  - Trods årsskiftet lignede "Mølledammen" sig selv. Mens jeg riggede #4 stangen til med flydeline og et 
langt forfang, bemærkede jeg en del sværmende myg og en enkelt fisk i overfladen. Efter godt et kvarters fiskeri 
huggede huggede det nye årtusindes første ørred og nogle kast efter den næste. I alt blev 3 fisk landet og genudsat. 
Alle fanget på en sort mygge-puppe fisket i overfladen. En tur lang med den lille bæk der føder søen afslørede stor 
gydeaktivitet i form af fisk og gydebanker. Se billederne. 2000 Ørred. Gydebanke. 
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