
[Startside] 

Fisk & Fangst i 2001 
109. 09-12-01. Mariager Fjord, Hestebugten. Et par timers fiskeri gav en enkelt grønlænder på godt 40 cm. 
Vandstanden var ekstrem lav og vandet svagt faldende.  

108. 18-11-01. Mariager Fjord ved Vive. Efter et par uger med valgkamp blev der mulighed for en tur til fjorden. 
Vinden var stik vest og nærmest kuling. Øst for bilfragmenteringen var der dog rimeligt læ. Jeg fiskede i ca. 2,5 time 
og fangede 2 mindre ørreder.  

107. 28-10-01. Mariager Fjord sammen med Bjarne Bleicken. Med stiv kuling direkte fra vest kunne vi finde en smule 
læ bag odden ved Skellerup. Jeg lagde ud med et enkelt nap i fluen. Bjarne fik to mindre ørreder (30 cm.) på land. 
Masser af frisk luft til os begge.  Fjorden i stiv kuling 

106. 20-10-01. Gudenådeltaet. Vandet er stadig farvet. Det bliver da også kun til en enkelt 3-kilos gedde og et godt 
tilbud... Jeg prøver aborrerne, med de er heller ikke i biddet. To aborrer bliver dog landet.  

105. 19-10-01. Mariager Fjord, Skellerup. Sammen med Lars Pedersen og Manne Berg. Vinden er svag fra øst. Manne 
fanger en regnbueørred og en lille havørred, Lars fanger tre mindre havørreder og jeg fanger to små-havørreder.  

104. 13-01-01. Bredningen. Sammen med Lars Pedersen, Frank Oksborg og Manne Berg. Det gælder gedderne der dog 
ikke er specielt samarbejdsvillige. Frank fanger to små-gedder, mens jeg lander et eksemplar på ca. 4. kg. Hjemme er 
pizzaerne bestilt og vi varmer op til nævekamp.  

103. 12-10-01. Mariager Fjord sammen med Lars Pedersen. Jeg lagde ud med et hug, endnu et hug, et par efterfølgere, 
men ingen fast fisk! Lars fangede derimod, i løbet af det første kvarter 3 fjordørreder. I løbet af de næste par timer 
fortsatte jeg med "lige ved og næsten", mens Lars landede endnu 4 ørreder... Godt 500 meter vest fra Katbjerg Odde 
faldt vi over et par umærkede spøgelsesgarn som vi naturlig hev på land og hvorfra vi befriede en håndfuld skubber, en 
ørred, en torsk og en masse krabber. Det er så sandelig højsæson for ulovlige garn og episoden er da også anmeldt til 
fiskerikontrollen. Se billede.   

102. 07-10-01. Gudenåen. Bredningen ved Randers. Gedderne var ikke i hugget. Et stykker fulgte fluen, med vendte da 
jeg "løftede" for et nyt kast. Vandet uklart - store mængder nedbør. Det blev dog til lidt aborre, som netop er 
fileteret :-) 

101. 23-09-01. Sverige. Vi kan nå nogle få timers fiskeri inden hjemturen. Thomas har lånt en båd så vi kan prøve 
fiskeriet fra en ø. I første kast - på ca 40 cm vanddybde - hugger en 90 cm. gedde fluen. Inden grejet pakkes sammen 
bliver det til yderigere 2 gedder. Paul, Peter og Thomas fanger tilsvarende. 

100. 22-09-01. Sverige. Efter en hyggelig aften hvor der blev inhaleret rødvin ad libitum (mit foretrukne mærke)  var 
stemningen og forventningerne i top til dagens jubilæumsfisketur. Det var også denne aften hvor jeg blev optaget i den 
eksklusive forening Pikehunters International. Paul Pikehunter, Thomas Big Pike, Peter Hells Anglers og undertegnede 
startede i det smukkeste efterårsvejr dagens geddejagt. Resultatet blev 5 gedder til Paul, 6 gedder til Thomas, Peter 2 
gedder (største på 101 cm.) og 5 gedder til Henrik.  

99. 21-09-01. Sverige med Peter Lyngby. Sølvesborg. Vi bor hos Paul Sørensen Peter lægger ud med en flot gedde på 
omkring 7-8 kilo. Lidt senere får jeg gedde på ca. 3 kg. I alt har vi fat 8 gedder, hvoraf 4 må en tur ind foran kameraet 
inden genudsætningen. Jeg mister en stor gedde ved at stålwiren brister. Se Peter med gedde.  
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98. 16-09-01. Mariager Fjord. Formiddagstur sammen med Lars Pedersen. På Nando-fluer fanger vi i løbet af et par 
timer 6 havørreder. Lars er blevet overbevist om fluens fortræffeligheder, når det gælder ellers træge 
sensommerørreder i let gydedragt. 

97. 09-09-01. Grindsted å. Gensynsfisketur med Per Kjemstrup- en gammel fiskekammerat som jeg i sin tid underviste i 
fiskeri på ungdomsskolen. Turen vil blive husket for et utroligt godt fiskeri efter pæne stallinger og ørreder på trods af 
ugunstige vejrforhold. På en Griffin Gnat fik jeg bl.a. en bækørred på 47 cm. Turen vil også blive husket for at at vi på 
vejen hjem løb tør for strøm som følge af et knækket kabel ved generatoren. - En nødreparation og lidt starthjælp 
klarede dog hjemturen. Se Per med stalling. 

96. 30-08-01. Helgenæs. Morgentur. Ingen fisk. Gik fra Kongsgård til Ørby Klint uden at se fisk. Aftenturen gav heller 
ingen fangst.  

95. 29-08-01. Helgenæs. Morgentur. Havørred på 56 cm. og ca. 40 cm. Smuk, solrig og vindstille dag, men vi så stadig 
ingen multer på strækningen mellem Sletterhage og Lushage. 

94. 28-08-01. Helgenæs. Morgentur. Ingen fast fisk, men vi så 3-4 ørreder springe uden for kastevidde. Besøgte Martin 
Hedegaard i Vrinners. Kørte til  Esby hvor vi så enkelte spredte multer. Aftenturen gik til området nedenfor 
sommerhuset. Vinden havde nu lagt sig... Masser af multer og andre fisk tæt på land. Mistede en multe.... krogen 
løsnede sig. fanngede en sild på fluen. 

93. 27-08-01. Helgenæs. Morgenturen gav en fjæsing og en smækfed havørred på 45 cm. Vi kan ikke finde multerne. 

92. 26-08-01. Helgenæs. Vi oplever et vejrskifte der vil noget. I løbet af et minut stiger vinden og der bydes på en 
byger der gør os gennembløde. Ingen fisk - kan ikke finde multerne. 

91. 25-08-01. Helgenæs. Morgenturen giver en ørred på 50 cm. Senere på dagen fisker jeg til en flok multer der 
fouragere i et tæt bed af tråd alger. Multe ca. 60 cm. mistes da forfanget brister da multen accelerere med voldsom 
kraft gennem vegetationen. 

90. 24-08-01. Der er lagt op til nogle fiskedage sammen med Jesper. Vores base vil de næste par dage være Jespers 
forældres sommerhus sydligst på Helgenæs mellem Sletterhage og Lushage. Vi lægger dog ud med en aftentur til Ørby, 
men ser ingen fisk 

89. 19-08-01. Vorgod Å. Masser af stallinger og ørreder til alle - desværre kun småfisk.  

88. 18-08-01. Randers Fluebinderlaugs sommertur til Skjern Å og Vorgod Å. Vi (8 mand) startede i morgentåge i den 
nedre del af Skjernå. Jeg ville prøve at friste stallingerne, mens de fleste andre riggede det kraftigere laksegrej til. 
John Rasmussen fangede en flot steelhead på et par kilo og til Frank Oksborg og undertegnede var der et mindre 
stallinger. Vi kørte senere på formiddagen til Vorgod Å, hvor Frank løb ind i en stime mindre stallinger. Ved middagstid 
havde vi aftalt et møde hos Korsholm - mange, mange fristelser! Eftermiddagsturen gik til Skjern Å ved Lejren. Inden 
varmen blev udholdelig (næsten 30 gr.) blev til nogle mindre stallinger og nogle skaller.  

87. 15-08-01. Gudenådeltaet ved Randers. Aftentur sammen med Frank Oksborg. Vandet svagt stigende. Masser af 
årsyngel. Jeg fangede 4 og mistede 1 gedde fra 500 gr. til ca. 3 kg. Frank, der fiskede fra flydering og derfor ikke var 
så mobil, fangede en enkelt gedde på ca. 1,5 kg 

86. 13-08-01. Udbyhøj Nord. Faldvand. Vandtemperatur 18 gr. Vind fra vest/sydvest. - Det er kendt, at 
sensommerørreder er forsigtige og mere "nappende i hugget" end forårsørreder der oftest hugger hårdt og kontant. 
Under sommerens fisketure har jeg eksperimenteret med fluerne, men mere herom senere. (Se mine fluer.) Aftenens 
tur gav 5 havørreder og en enkelt hornfisk. Største ørreder 45 og 47 cm.  

85. 12-08-01. Gudenådeltaet ved Randers. Det blev kun til en enkelt gedde til Frank. Da gedderne ikke var i biddet 
riggede jeg #4 stangen til. Det blev til 7 flotte rudskaller. 

84. 07-08-01. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Var på pladsen kl. 18.30. Vandet ved at vende til stig-vand. 
Vandtemperaturen 18-19 gr. Mange fisk, flest mindre i overfladen og på lavt vand. Marsvin. Landede og genudsatte 
mere end 10 havørreder samt en enkelt hornfisk. Hjemtog fisk på 45. og 45 cm. Se billede af fiskene.  

83. 05-08-01. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Sammen med Lars Pedersen. Da vi ankom faldt vandet svagt. I første kast 
puffede en ørred forsigtigt til fluen. Fiske, fiske og et voldsomt skybrud... Næste hug efter 2 timer - en ørred på 43 
cm. Omkring vandvendingen så vi mange fisk i overfladen. Jeg fangede 4 ørreder og Lars fangede 3 ørreder.  

82. 03-08-01. Gudenådeltaet ved Randers. Eftermiddagstur. De forskellige fredfisk, nogle måske bastarder, fascinerer 
mig. Udover geddegrejet har jeg medbragt en #4 udrustning og lidt forskellige fluer, bl.a. "tørre" bundet af skum og 
gummiben. Desværre passerer der en koldfront, men indimellem regnbygerne kommer solen frem. ligesom vinden 
lægger sig. Det bliver til et par skaller (bastarder) på en flydende mini-bugger og en gul woly-bugger,  samt 2 mindre 
gedder (ca. 2 kg). Se fredfisk 
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81. 02-08-01. Gudenådeltaet ved Randers. Dagtur sammen med Steen Ulnits. Planen var aborrer og gedder. - Desværre 
var rovfiskene ikke i bidet... Hvordan kan det være, at der den ene dag er stor bidelyst, mens vi den anden dag, ikke 
finder en eneste interesseret fisk? Vi finder en stime store fredfisk, der dog ikke er mere fredelige end de villigt ta'r 
fluen. Dagen sluttes traditionen tro med pizza, rødvin, Allman Brothers og en fiskefilm.  

80. 01-08-01. Gudenåen ved Åle. Formanden for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, Hans E. Nielsen var som 
aftalt ved broen kl. 10.00. Vandstanden er 20 - 30 cm. over normalen (grøde). På strækningen opstrøms broen ser vi 
ikke en eneste ringede fisk og heller ingen insekter på vandet. Derimod, ja jeg troede først det var "Orange 
Ordenen" (farven på redningsvestene), men det var kanosejlere,  der næsten som perler på en snor arbejdede sig ned 
af åen. Desværre lykkes det hverken at få stallingerne eller de søde kanopiger til at ta' fluen. Fiskeriet må vi prøve en 
anden gang.  

79. 31-07-01. Helgenæs, Esby. Jeg gennemgik en ca. 3 km. lang strækning i forsøget på at finde en flok multer. 
Desværre blev det kun til individuelle fisk, der kun viste sig i kort tid. En enkelt ørred så jeg springe.  

78. 30-07-01. Glenstrup Sø, Sammen med Anna Grethe og Preben. Vi fisker nogle timer i forskellig dybde uden resultat. 
Grøden har nu lagt sig en smule. Om et par uger vil gedderne kunne fiskes på lavt vand! 

77. 30-07-01. Villestrup Å. Sammen med Preben fra Hadsund. Vi den utroligt smukke grødefyldte å i ca. 3 timer. Kun få 
fisk viser sig og på en tørflue fisket blindt fanger jeg 5 bækørreder. Er du interesseret i et medlemsskab af Hadsund 
Sportsfiskerforening, der har ca. 5 km. år, kan du skrive til Preben Pedersen, Fiskerihavnsgade 15, Hadsund, tlf.: 21 72 
25 69. Se billede af parti fra åen. 

76. 29-07-01: Randers Fjord, Udbyhyøj Nord. Aftensmaden hentede jeg i Pizzariet i Ø. Tørslev. Jeg havde planlagt at 
spise på strandkanten. Det var højvandet, så det var en en hård tur ud til sejlrenden hvor jeg flere gange sendte mine 
åndbare waders en venlig tanke. Vandet faldt så kraftigt, at det ledte mine tanker hen på sommerens fiskeri i 
Glomma. Flere ørreder vise sig i overfladen, og det skulle da også blive til 6-7 "take's" før end der var fast fisk i form af 
en fed havørred på 46 cm. Maveindholdet var fjordrejer.  

75. 29-07-01. Glenstrup Sø. Morgentur. Jeg ved søen, i østenden, kl. 04.00 Det er min plan at finde nogle søørreder 
som jeg kan præsentere mine fluer for. Jeg tog hele turen rundt uden at se en eneste fiskbar ørred, så i stedet ville 
jeg prøve gedderne. Imidlertid står grøden i år endnu så højt, at det næsten er umuligt at fiske på det lavere vand 
(det bliver først bedre om 2 -3 uger) Udover en utrolig smuk morgen blev det til en enkelt aborre på godt 500 gr.  

74. 28-07-01. Gudenådeltaet. Jeg har lovet Birthe aborrer... På ud gennem sivene med pontonbåden kan jeg se en flok 
store rudskaller fouragerer i det lave vand. Jeg er så tæt på fiskene, at jeg blot kan dyppe fluen.... Det blive til 4 
skaller, alle over kiloet! Jeg fisker på kanten af rankegrøden og i de små vige der findes i det sivbælte der står tæt 
langs kanten. Det bliver til ca. 25 aborrer hvoraf de fleste dog er lidt for små. Fangsten sikre dog et godt måltid med 
nye kartofler og velsmagende aborrerfileter.  

73. 24-07-01. Glenstrup Sø. Aftentur. Endnu en varm og stille sommeraften, som blev tilbragt i i pontonbåden. På får 
dage er grønalgerne blomstret op og sigtedybden halveret! Jeg havde forventet, at kunne finde nogle jagende aborrer i 
kanten af rankegrøder, hvor der er rigeligt med årsyngel. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Ikke en eneste af de 
tværstribede viste sig, så jeg måtte nøjes med en enkelt gedde. Jeg så flere gedder på lavt vand og mistede desuden 
en.   

72. 22-07-01. Glenstrup Sø. Formiddagstur. Trods sommervarmen og de mange soltimer holder søens sig klarvandet. 
Den bundfaste grøde står smukt i helt op til ca. 4 meters vanddybde. Overalt i rankegrøden og tæt under land kan jeg 
se mægtige stimer af årsyngel. Det bliver til 2 mindre gedder (ca. 2 kg.) 

71. 21-07-01. Mølledammen. Aftentur samen med Lars Pedersen. Vi fiskede til rigeligt med ringende fisk. På 
vandoverfladen var der således vårfluer, døgnfluer, myg og diverse vandinsekter. I forbindelse med solnedgangen 
oplevede vi en klækning af den lille Caenis døgnflue. Det blev til en minderig aften med masser af C&R.  

70. 21-07-01. Gudenådeltaet. Middagstur. Høj vandstand - klart vand. Jeg lagde ud med en rudskalle. Derefter blev det 
til 4 gedder på mellem i og 4 kg. samt endnu en rudskalle.  

69. 20-07-01. Fornæs. Aftentur sammen med Bjarne Bleicken og Preben Pedersen. Da vi ankom så vi multer fouragerer 
langs kalkkanten ved Kragenæsset. Multerne var absolut ikke interesseret i vores fluer. Jeg fiskede sammen med 
Preben indtil kl. 23.30 og vi så et par enkelte ørreder i overflade, dog langt uden for kasterækkevide. Bjarne ville fiske 
igennem og havde på baggrund af det gode vejr og vores tidligere iagttagelser store forventninger til morgenfiskeriet.  

68. 17-07-01. Vi vågner op til blygrå våd dag. Turen går sydpå til Rena hvor vi møder Staffan Lindstrøm i den lokale 
sportsforretning. Det bliver en god snak om fællesbekendte, fiskepladser og fluer. Efterfølgende går turen til Holmbro 
Camping. Vandstanden i Rena er ca. 1/2 meter over normalen hvilken er ensbetydende med, at det er meget 
vanskeligt at fiske de vanlige pladser. Vi kører til broen til Rød Vestside. Opstrøms, helt inde langs land kan vi nogle 
fisk ringe nærmest på pladser hvor der ved normal vandstand er stier og enggræs! Jeg fisker østsiden og Frank 
vestsiden. Næppe er vi nået ned til vandet, før end der starter en rimelig heftig døgnflue klækning. Jeg fanger 10 -12 
ørreder og Frank har også god gang i den. Slutteligt hugger en stor fisk tørfluen. Jeg lægger et kraftigt pres på fisken, 

Page 3 of 8Fangst i 2001

04-12-2009http://www.brakvand.dk/Fangst/fangst2001.htm



der til gengæld foretager et lang udløb ud i elven. Fra min plads her, har jeg ikke mulighed for at bevæge mig hurtigt 
og sikkert nedstrøms. I måske et minut er det ren tovtrækning! Festen slutter ved at fisken, antagelig en vægtig ørred, 
rusker sig så den modhageløse flue løsner sig.  

67. 16-07-01. Gloma ved Atna. Vi vågner op til det herligst solskin - alt vådt tøj hænges til tørre. Vi beslutter os for lidt 
formiddagsfiskeri i det rolige vand nedstrøms Atna broen. Her fanger Frank 2 ørreder og 1 stalling på ca. 45 cm., mens 
jeg fanger en stalling på ca. 38 cm. Aftenfiskeriet gav 5 ørreder til Frank, som igen mistede en større stalling. Jeg 
fiskede *lommerne* hvor det blev til 4 ørreder. Se Frank med stalling.  

66. 15-07-01. Vi er på vej sydover. Frank skulle lige ha' nogle smøger; 64 kr. tak. Glomma ved Atna. Da vi ankommer 
står det ned i stænger. Vi går i gang med lidt fluebinding, alt i mens vi kan følge elven og vejret. Da det ikke klare op 
bliver det også til en time på øjet. Ved femtiden løjer regnen af og vi går i gang med afprøve de ny bundne tørfluer. 
Det bliver her til 8 ørreder til Frank og 5 ørreder til mig. Jeg har samtidig fornøjelsen af et mega hug på en nymfe. 
Fisken ville ikke fra bunden og slap desværre af krogen efter godt et minut. Aftensmaden stod på kødkager 
(frikadeller) og den obligatoriske kartoffelmos med græsløg. Aften / nat fiskeriet gav mig 7 mindre ørreder - op til 30 
cm - og en enkelt stalling. Frank fik et par mindre ørreder. 

65. 14-07-01. Langodden Gard Camping. Vi er nu kørt lidt sydpå. På denne strækning, er Glomma rimeligt stille 
flydende og dyb. Der er høje skrænter, som gør fiskeriet vanskeligt. Jeg bevæger mig [kravler og klatre] for at kunne 
fiske *lommerne*. Anstrengelserne resulterer i 3 ørreder [største en velproportioneret sag på 16 tommer, ja, mit 
målebånd viser tommer] og en stalling. Derudover kostede klatreturen et par utætte waders, så det blev for mit 
vedkommende ikke til mere fiskeri denne dag. Frank mistede endnu engang en fisk på et sprunget forfang. Nu kan det 
være, at han endelig vil lytte til et godt råd og gå op til 4X spids. Dejligt med ørred til aftensmad. Se billedet.  

64. 13-07-01. Kvennan Camping. Da vi vågner, er det til lyden fra en heftig regnbyge, og for Franks vedkommende også 
til den svære erkendelse, at teltet fra Harald Nyborg, ikke som lovet er vandtæt. Frank blev på resten af turen blev 
omdøbt til "Sitting Bull" fordi, at højre forsæde i resten af ferien måtte fungere som seng - siddende natleje. Efter 
morgenmad og lidt fluebinding er det opholdvejr og tid til lidt fiskeri. Da der foregik en lille klækning af vårfluer og vi 
samtidig var på den rigtige plads fik jeg 8 og Frank 4 stallinger. Der var stalling til frokost. - Aftenturen gik over på den 
anden side af Glomma. Frank fik her 4 og jeg fik 3 stallinger [mistede desuden en stalling på 45 cm da jeg klumrede i 
forbindelse med et foto] 

63. 12-07-01. Kvennan Camping. Vandet er faldet et par cm. i løbet af natten. Morgenturen giver mig 1 stalling på 
25cm og en lidt mindre ørred. Frank fanger en enkelt lille stalling. - Aftenturen nedstrøms campingpladsen gi'r fast fisk 
til os begge - et par pæne stallinger, der desværre ikke bliver hængende på fluen. Der er hverken ret mange døgnfluer 
eller vårfluer på vandet. 

62. 11-07-01. Glomma - Kvennan Camping. Det har åbenbart regnet en del i Glomdalen. Elven er høj og vandet er en 
smule farvet. Aftenturen gik til fossen nord for campingpladsen - en gåtur der gav sved på panden og ømme muskler. 
Fiskemæssigt gik det således, at Frank fangede 5 mindre stallinger, mens jeg måtte nøjes med et 2 små ørreder og et 
par mistede stallinger. 

61. 10-07-01 Trysil. Vejret er skiftet fra hedebølge til alm. sommervejr. Der er en mindre klækning af døgnfluer. Vi er 
kørt til en plads nord for Trysil, hvor der er flere små-øer og et varieret elvforløb. Frank havde næsten intim kontakt 
til stønnende elko. - På anbefaling af Jan fra Klare Camping, gik aftenturen til en plads ca. 8 km.nord fra Trysil. Ud 
over masser af knot og myg fangede jeg 2 mindre stallinger. Ellers kun meget få ringende fisk. Vi ser frem til en nat 
med kløe. 

60. 08-07-01. Fussing Sø sammen med Birthe. Vi havde planlagt at en portion af søens aborrer sammen med nye 
kartofler skulle være vores aftensmad. Da vi ankom blæste det imidlertid op fra øst, og da båden, eller rettere sagt 
årerne i Skalså-foreningens båd, er de tungeste jeg nogensinde har brugt, blev vores vores sejlads begrænset. 
Fangsmæssigt blev det også en sløj omgang i det jeg kun et par enkelte gange så en flok aborrer efter fluen. da det 
ikke blev aborrer måtte vi nøjes med et par "hottere" fra den lokale pølsevogn. - Netop nu ser jeg frem til et par uger i 
Norge, men mere herom senere.  

59. 06-07-01. Vesterfjorden. Sommerens varmeste dag? Karperne stod stille og nød den bagende sol. Jeg havde kun 
chancen for at kaste fluen til et par enkelte fouragerende fisk, hvilken resulterede i en 3 kilos og et "take".  

58. 04-07-01. Vesterfjorden. Eftermiddagstur. Ikke alle karper har overstået årets gydning. I en lavvandet vig oplevede 
jeg at parringsakten blev ledsaget af voldsom vandsprøjt. På åbent vand fandt jeg en stime karper der fouragerede - 
og da fluen blev præsenteret var der da også bid med det samme. Det blev til 4 karper på mellem 3 og 5 kg.  

57. 03-07-01. Fussing Sø. Eftermiddagstur i sommervejr. Jeg fangede 30 - 40 aborrer i "børnehavestørrelse" og en 
gedde på ca. 3 kg. I tilgift blev ryg og ben solskoldet 

56. 29-06-01. Stevns, Kulstien. Aftentur sammen med Erik. Endnu en smuk aften under klinterne. Jeg måler 
vandtemperaturen til 17. gr. På trods af der er masser af rejer i vandet mærker eller ser vi ikke noget til rovfisk.  

55. 28-06-01. Stevns, Bøgeskoven. Aftentur sammen med Erik og Bo. Efter grillbøfferne og rødvinen fiske vi intensivt 
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fra pontonbåd, kajak og vadende. Jeg så nogle enkelte ringende fisk - måske nogle skaller eller rimter. Ingen af fik 
imidlertid fangst.  

54. 27-06-01. Stevns, Korsnæb. Aftentur sammen med min bror Erik. Det eneste vi så og fangede var et par mindre 
hornfisk.  

53. 24-06-01. Udbyhøj Syd. Jeg ankommer godt en halvtime før end vandvendingen til faldvand. På trods af intensivt 
fiskeri i 2,5 time har jeg kun et enkelt tilbud: En havørred på ca. 50 cm. der følger, og napper i fluen, helt ind over 
den lave sandbund. Resten af dagen står på familiekomsammen i Fjellerup. 

52. 23-06-01. Gudenådeltaet. I et af de første kast hugger en rudskalle rent på den store geddeflue. - Jeg drifter langs 
kanten og skræmmer et par smågedder, der ellers har nok at gøre med at æde sig mætte i årsynglen. Da jeg ser en 
gedde på ca. 1,5 kg få meter fra pontonbåden "vipper" jeg fluen ud i dens synsfelt. På trods af, at jeg har syns-kontakt 
med gedden kommer hugget hurtigt, kontant og overraskende. Næste gedde på ca. 6. kg. hugger uden varsel da jeg 
skal til at foretage et nyt kast. Se rudskalle på geddeflue.  

51. 21-06-01. Mølledammen. Aftentur med Frank Oksborg for at planlægge sommerens tur til Norge. Vi kom hurtigt i 
den rette stemning bl.a. på grund af, at ørrederne flittigt tog myg på overfladen. Vi C&R fiskede små 2 timer. Se Frank 
med regnbue. Se Henrik med regnbue 

50. 10-06-01. Gudenådeltaet. Efter ugers regn er vandet meget plumret. Inde i de lavvandede vige kan jeg iagttage 
hundredvis af brasen i gang med gydningen - fascinerende. Jeg kroger en enkelt gedde som jeg skønner må veje 
mellem 4 og 5 kilo, men som slipper krogholdet efter kort tids fight.  

49. 09-06-01. Glenstrup Sø. Sammen med Lars. Måske er det kulden. I hvert tilfælde var der ikke småfisk under land og 
selv om vi fiskede helt ned til 4 meters dybde, blev til for mit vedkommende kun til 2 små-gedder og et enkelt 
kortvarigt hug. Lars kortvarigt en mindre gedde på fluen.  

48. 06-06-01. Udbyhøj Syd. Feriedag hvor jeg har aftalt at mødes med Sten Ulnits klokken 11.00 ved fjorden. Vi fisker i 
faldvand - i begyndelsen klart, men senere meget grønligt. Steen fanger 4 ørreder og 1 hornfisk, mens jeg fanger 2 
ørreder og 2 hornfisk. Vi ser og mærker desuden en del fisk.   

47. 03-06-01. Flyderingstræf. Efter en nat med stiv kuling og maser af regn så morgen vejret rimeligt ud. Vi besluttede 
at prøve fiskeriet i Begtrup Vig. Men heller ikke her var der bidelystne fisk. Martin fangede som den eneste en enkelt 
hornfisk.  

46. 02-06-01. Flyderingstræf på Helgenæs Naturefterskole. Heldagsregn og frisk vind stimulerede ikke ligefrem 
fiskeriet: Martin, Claus, Kasper og undertegnede udgjorde årets hard-core flyderings hold. Det blev til et par 
småørreder (Martin og Claus) samt lidt hornfisk og en par enkelte mindre torsk trods ihærdigt fiskeri i forskellige 
dybder -  nok i ellevte time at biologerne foreslår totalt torske-fiske-forbud. Læs mere  - Martins hjemmeside der bl.a. 
omtaler Flyderingstræffet.  

45. 26-05-01. Polderrev. Aftentur sammen med Manne. Da solen gik ned var der i hvert kast enten torsk eller godt 
kæmpende små-sej. Jeg fangede desuden en skrubbe.  

44. 26-05-01. Villestrup Å. Sammen med Manne. Da vi ankom var der masser af kvægmyg samt en del døgnfluer og 
vårfluer. Ørreder ringede lystigt og vi fik  en virkelig god eftermiddag med C&R af hver en håndfuld bækørreder. 
Manne med bækørred. Henrik med bækørred. 

43. 26-05-01. Udbyhøj Syd. Sammen med Manne og Lars. Vi fiskede i stigende vand. Jeg så blot 3 ørreder (efterfølgere) 
og fangede 1 hornfisk.  

42. 25-05-01. Gudenådeltaet. Formiddagstur sammen med Lars. Lars lagde ud med 2 mindre gedder, mens jeg fik en 
pæn aborrer på fluen... De næste timer gik med at vi skiftedes til at fighte og genudsætte yderligere 5 gedder, 1 
aborre og 1 brasen. Største gedde vil jeg anslå til ca. 8 kg. Se Lars fighte gedde og Lars med stor-brasen. 

41. 23-05-01. Fyraftens tur. Først til Villestrup Å hvor der var god gang i ringende ørreder (døgnfluer, lidt vårfluer og 
mange kvægmyg). Det blev her til 3 bækørreder og 1 regnbueørred (CR). Jeg sluttede af ved Bilfragmenteringen med 
en hornfisk og en lille ørred, der dog nøjedes med at følge flue en par gange.  

40. 13-05-01. Tange Sø. Morgentur. For første gang i år var der småflokke af helt som regelmæssigt tog overflade-myg. 
Desværre lykkedes det os ikke at friste med hverken tørflue eller puppe. 

39. 12-05-01. Tange Sø. Aftentur. For første gang i år så vi dansemyggenes betagende sværmeri over trætoppene. 
Utroligt at så mange myg kan koordinere deres flyvning så det ser ud som levende røgsøjler selv på flere hundrede 
meter afstand. På trods af mange myg så vi kun ganske få helt.  

38. 12-05-01. Tange Sø. Mange myg, men kun få helt. Ingen fangede noget. 
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37. 11-05-01. Tange Sø - Aftentur. Få myg - ingen helt. 

36. 11-05-01. St. Gedde-dag. Driftfiskeri efter gedder. Vi søsatte pontonbåde og flydering ved Kongensbro og havde 
arrangeret, at vores bil var parkeret inden Ans broen. Uden at bruge kræfter på andet en at håndtere fluestangen 
kunne vi drifte med strømmen. Førte gedder huggede i området hvor Gudenåen skifter karakter fra naturlig å til 
vandkraft sø. Det var Anders der lagde ud med en gedde på ca. 4 kg. Fangsmæssigt resulterede turen i 1 gedde til 
Anders, 3 gedder til Lars og 4 til undertegnede.  Se Anders med gedde. Se Lars med gedde. (Bemærk geddegrebet) 

35. 11-05-01. Tange Sø - morgen fiskeri. Få myggeklynger og enkelte fisk. Efter at jeg havde tabt årets første helt 
opdagede jeg fouragere energisk på en mindre klynge myg. Hurtigt får jeg roet mig i position og får min mugge puppe 
perfekt placeret i fiskens fødesøgningsbane. Hugget kommer promte, og med et vildt udløb og luftture, gør søørreden 
mig opmærksom på sin kondition og størrelse... Først efter ca. 15 minutter fight (0,14 mm forfang og en #14 
myggepuppe), kan jeg nette en slank søørred på godt 60 cm. Inspirerende, at der kan fanges så store selektive fisk. 
Ørreden havde udelukkende dansemyg i mavesækken. 

34. 10-05-01. Tange Sø - aftenfiskeri. Få myg - ingen helt. Sammen med Lars, Karsten, Anders, Tommy m.fl. har vi 
lejet DSF hytten for sidste gang, da Gudenå Centralen ikke ønsker "gæster som ikke taler samme sprog" som vandkraft 
brødrene i GC-bestyrelsen. 

33. 10-05-01. Tange Sø - morgenfiskeri. Jeg ankom til søen kl. 03.45 - i øst kunne anes det første røde sollys. Uden for 
golfbanen lå der en pæn myggebræmme, men desværre var der kun få helt at se. Fiskeriet gav dog 3 søørreder på ca. 
25 - 30 og 43 cm.  

32. 07-05-01. Villestrup å. Sammen med Lars Pedersen og de filmende nordmænd. Også åen er et par uger bagud i 
forhold til kalenderen. Bl.a. er der ikke kommet vækst i grøden og med en frisk kølig vind fra nordøst, heller ikke gang 
i klækningen af døgnfluer. Det blev dog til fisk og nogle forhåbentligt hyggelige billeder i "kassen".  

31. 07-05-01. Tange Sø - morgenfiskeri. Kl. 04.00 sejlede jeg i pontonbåden ud på søen der lå blank. Nu skulle det 
være! Desværre gik der ikke mere end 10 minutter før end vinden igen pustede fra nordøst. Ingen fisk.  

30. 06-05-01. Tange Sø - aftenfiskeri. Fik besøg af Lars og Bård, der er ved at samle film nok til en tv udsendelse om 
fiskeriet i DK. Desværre er det stadig koldt og blæsende fra nordøst. Ingen fisk, men lidt flere myg end de forgående 
dage. 

29. 06-05-01. Tange Sø - morgenfiskeri. Koldt og blæsende - få myg og kun få helt. Ingen hug. Odderen var igen 
omkring mig.  

28. 05-05-01. Tange Sø - aftenfiskeri. Koldt og blæsende - ingen myg, ingen fisk. Oplevede en odder svømme nysgerrig, 
men i sikker afstand fra pontonbåden. 

27. 05-05-01. Tange Sø - morgenfiskeri. Årets første tur. Jeg var fiskeklar kl. ca. 04.15, men der var både få myg og 
meget få helt. På en puppe fisket med strike-indikator havde jeg 3 hug uden at lande en eneste helt. Oplevede 
desuden at en søørred voldsomt tog strike-indikatoren.  

26. 04-05-01. Udbyhøj. Formiddagstur hvor jeg fiskede i meget kraftigt faldvand. Det blev til 4 ørreder hvoraf den 
største målte 54 cm. Havde desuden kontakt med 2 hornfisk.  

25. 28-04-01. Udbyhøj. Endnu engang spredte vi os. Sammen med Lars Schøler og Bjarne Fries gik turen til 
fjordmundingen hvor vi havde planlagt at fiske i faldvand. Vejret havde ændret sig til koldt, blæsende og regnfuldt, 
hvilken dog ikke forhindrede mig i at vise Bjarne og Lars de forskellige fiskepladser, der godt kan være svart 
tilgængelig og ikke helt ufarlige at færdes omkring på grund af gamle render og blød bund. Endnu engang havde jeg 
valgt den "heldige flue" der på dagen gav 4 ørreder på op til 44 cm. 

24. 28-04-01. Fjellerup. Formiddag. Vi delte os i nogle hold for at fiske på forskellige lokaliteter. Jeg tog sammen med 
Bjarne Fries og Ole Kragholm til Fjellerup. Også her viste det sig at jeg havde valgt en "heldig flue" i det jeg som 
eneste mand havde nærkontakt med et par mindre ørreder. Se stemningsbillede fra sommerhuset. 

23. 27-04-01. Randers Fluebinder Laugs årlige tur til Eriks sommerhus i St. Sjørup. Jeg ankom fredag eftermiddag. 
Vandet var faldende. Jeg startede fiskeriet i bunden af "Sækken" hvor en ørred på 60 -65 cm huggede fluen voldsomt få 
meter fra stangspidsen. I stedet for at tage et udløb væk fra mig, satte ørreden kursen direkte mod mig. Jeg stod med 
let spredte ben og var sunket en del ned i den bløde bund, så da ørreden svømmede ind mellem mine ben, og da jeg 
ikke hurtigt nok kunne løfte benet, så linen var fri, fik en kraftig acceleration fra ørredens side forfanget til at 
knække. Jeg besluttede nu at gå ud mod sejrende og samtidig fiske lidt over pladserne i "Bag-sækken. Det gav et par 
mindre fisk på omkring målet. Da jeg nåede til kanten ved sejlrenden blev til endnu et voldsomt hug og et heftigt 
udløb. Da jeg denne gang havde jeg kontrol over line og fisk, kunne jeg efter godt 5 minutter lande en flot ørred på 62 
cm. Det lev til yderligere nogle fisk på omkring målet som alle blev genudsat. I alt blev det for mit vedkommende til 7 
ørreder. Se ørred. 

22. 22-04-01. Med klart vejr og vinden svagt fra nordøst valgte jeg området omkring Vive. Fjordvandet var godt 
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brunfarvet af kiselalger hvilken ikke giver optimale betingelser. Det blev til et par fisk, bl.a. en fjordørred på 54 cm. 
Blå og hvide anemoner står nu i fuldt flor på skrænterne langs fjorden. Over middag kørte jeg til Villestrup Å hvor jeg 
blev mødt af Lars og Karsten, samt en klækning af døgnfluer. Det gav nogle timers tørfluefiskeri og et par bækørreder. 
Forår ved Mariager Fjord 

 21. 20-04-01. Sammen med Manne, først til Simested Å hvor vi havde linet op til en gang tørfluefiskeri. En iskold 
østenvind og enkelte haglbyger (da vi kørte fra Randers var det næsten vindstille og solskin), bevirkede sikkert at den 
forventede klækning af Baeatis rhodani udeblev. Efter et par timer ved åen kørte vi til Mølledammen hvor vi 
motionerede en snes-stykker af søens ørreder. 

20. 16-04-01. Helgenæs og Århusbugten. Sammen med Manne og Lars. Vi lagde ud med en times fiskeri i den ydre del 
af Begtrup Vig, hvor vi ikke mærkede eller så fisk. Næste plads var under skrænterne før end Slettehage. Her fik jeg 
en ørred på 42 cm. Næste plads var i bunden af Kalø Vig, hvor jeg fik endnu en fisk på 42 cm.  

19. 13-04-01. Mølledammen. Vandet godt farvet af brugene kiselalger. På en Dragon Nymfe fisket dybt fangede jeg 5 
ørreder på mellem 30cm og 40cm.    

18. 12-04-01. Kobberhagen. Aftentur, stigende vand og næsten havblik. Et par timers fiskeri gav kun en enkelt torsk på 
ca. 20 cm. En del marsvin boltrede sig i det klare vand.  

17. 08-04-01. Gjerrild Strand. Sammen med Lars og Karsten. Udover en ørred på 45 cm. som jeg tog mig af, så vi kun 
enkelte andre fisk. Derudover kunne vi nyde synet af et par marsvin, som patruljerede tæt på land.   

16. 03-04-01. Udbyhøj og Djursland, nord. Tre timers fiskeri i faldvand ved Udbyhøj, syd gav kun et enkelt hug. Efter 
frokost kørte jeg til mit "hot spot" på nordkysten. Her blev til to ørreder på 40 og 47 cm 

15. 02-04-01. Djursland sammen med Karsten Petersen. Vi startede dagen i Fjellerup og blev mødt af 7-8 sæler. Her så 
vi ingen fisk. Efterfølgende kørte vi Gjerrild, hvor jeg efter kort tids fiskeri fangede en ørred på ca. 40 cm. Vi så en del 
fisk i overfladen der tilsyneladende tog nogle af de mange insekter som fralandsvinden trak med ud over vandet.  

14. 01-04-01. Randers Fjord. Min oprindelige plan var en tur på Stenrevet. Da jeg ankom kunne jeg imidlertid se på 
antallet af biler, at der var "fyldt op". Jeg kørte i stedet til Udbyhøj, hvor jeg kunne være mig selv. Samtidig med jeg 
ankom begyndte vandet at stige kraftig, samtidig med at 3 - 4 sæler interesseret fulgte min færden. Jeg så mange 
børsteorm, men ingen fisk. Dagen sluttede jeg ved Voer, hvor jeg havde et par enkelte tilbud, men ikke fast fisk.    

13. 25-03-01. Århusbugten og Helgenæs med Lars Pedersen og Manne. Vi lagde ud ved Vrinners og til stor morskab for 
kammeraterne, måtte jeg konstaterer, at jeg havde glemt min stang. Heldigvis er netværket intakt og jeg kunne i 
løbet af få minutter fremskaffe en stang venligst udlånt af Martin Hedegaard, som har bopæl her. Trods ihærdigt 
fiskeri her og forskellige steder i Begtrup Vig, var der ingen af os der havde fiskekontakt.  

12. 24-03-01. Helgenæs, Djursland. Sammen med Lars Pedersen og Manne. Lars fanger 2 ørreder på ca. 40 og 58 cm. 
Selv må jeg nøjes med en efterfølger. På trods af kulden og den stive kuling fra øst, ser vi enkelte børsteorm.  

11. 18-03-01. Gudenåen ved Randers. Sammen med Lars Pedersen. Lars fanger 4 gedder på op til 4 kg. Selv må jeg 
"nøjes" med en gedde på omkring 40 cm. Det er bidende koldt og der kommer hurtigt is i fluestangens øjer. Et 
dørgehold får et godt bid nedstrøms motorvejen. Det de troede var en gedde var en blank ørred på ca. 6,5 kg.  

10. 17-03-01. Randers Fjord ved Voer. Jeg ankom umiddelbart inden vandet vendte til stigende. Vinden er nordøstlig 
og den ene snebyge erstatter den næste. Jeg lægger ud med en "grønlænder" lige over målet. Godt en time sene har 
jeg endnu et hug. - Det er bidende koldt og jeg beslutter at indstille fiskeriet for i dag.   

9. 11-03-01. Gudenåen ved Randers. Per Lanng foreslog lørdag aften en tur til åen. Vi fik os arrangeret (med 2 biler), 
så vi kunne drifte fra Fladbro til Randers. Per fangede 2 mindre gedder, mens jeg fik 3 gedder fra 2,5 - 5 kg og 2 
sandarter.  

8. 10-03-01. Randers Fjord, Stenrevet. Efter et par frosne uger er det forår. Der ligger stadig rester af snedriver og is, 
men over strandengen ses og hører vi både vibe og lærke. Jeg er taget af sted sammen med Manne og Karsten. Vi 
ankommer lige efter at vandet er begyndt at falde. Alt tegner til, at det skal blive en god dag - også med hensyn til 
fiskeriet. Straks efter vi påbegynder fiskeriet dukker der en flok sæler op, som åbenbart synes det er interessant at 
"mandsopdække" os, hvilken måske er årsagen til at ingen af os mærker fisk.  

7. 25-02-01. Gudenåen ved Randers. Planen var sandart. Men da de ikke var i bidet fiskede jeg en halv time efter 
gedder. Det blev til en velproportioneret hungedde ca. 6 kg.  

6. 18-02-01. Mariager Fjord, vest for Lang Odde. En hyggelig tur sammen med Bjarne Bleicken. Bjarne lagde ud med at 
finde et spot og fange 3 ørreder. Min første fisk slap fluen efter ca. 15 sekunder. Nummer 2 fisk var en nedgænger på 
godt 45 cm.  

Page 7 of 8Fangst i 2001

04-12-2009http://www.brakvand.dk/Fangst/fangst2001.htm



                                                                       [Top]

5. 13-02-01. Mariager Fjord, Bilfragmenteringen. Det gode vejr og en tom kalender var kombinationen der fik mig til at 
forlade kontoret. Da jeg ankom lige efter middag lå fjorden blank og badet i sollys. I første kast, ca 15 meter ude, 
kunne jeg se på trykbølgen, at en fisk havde sat efter fluen uden endelig at beslutte sig for at hugge. Efter yderligere 
en halvtimes fiskeri så jeg en fisk i overfladen, godt en halv meter fra strandkanten. Et velplaceret kast resulteret da 
også i et hug af en ca. 40 cm. lang grønlænder. Senere, efter en pause og en Fernet Branca blev det yderligere en 
blank ørred og et hug.  

4. 21-01-01. Randers Fjord Stenrevet. Karsten lagde ud med 2 undermålere indenfor de første fem kast. Derefter var 
det slut. Selv havde jeg et enkelt hug og nogle efterfølgende rusk inden fluen slap sit fæste. Vandet var i dag rimeligt 
klart.  

3. 19-01-01. Randers Fjord, Stenrevet. Middagstur. Vandet vendte til stigende netop som jeg ankom. Det blev ikke til 
fisk, selv om et par sæler "mandsopdækkede" mig, og ved deres tilstedeværelse, signalerede fisk. Vandet var uklart og 
ca 1,5 gr. varmt. Let snefald.  

2. 07-01-01. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. Jeg har et hot-spot der blot dækker nogle få meter. Hvad det er der 
tiltrækker fiskene har jeg ikke kunnet finde ud af. Området har spredte sten og muslinger på sandbund og 
tilsyneladende er hverken undervandskildeudspring eller andre afvigende forhold. Her er dog altid fisk! I dag blev til 5 
havørreder i løbet af en halv time. Flere timers efterfølgende fiskeri på andre lokaliteter gav kun en enkelt 
"efterfølger " da jeg trak fluen gennem et område med sort halvrådden tang få meter fra land. Ørrederne var mellem 
35 og 42 cm. Alle genudsat.  

1. 06-01-01. Mariager Fjord, Hestebugten. Det blev ikke til fisk på årets første tur. I fjorden var der lidt drivis, mange 
svaner og blishøns. Vandtemperaturen målte jeg til 3 gr.  
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