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Fisk & Fangst i 2005 
Fisk & Fangst i 2004  

131. 31-12-05. Kørte i vinterlandskabet og på de små veje via Glenstrup Sø til Mariager Fjord ved Hadsund. Fiskede et par 
timer uden at se eller mærke fisk. Tjekkede gydeaktiviteten i Østerkær Bæk, der er det største tilløb ti Glenstrup Sø,  og 
så her kun enkelte spor efter ørredernes gydning. Tidligere så bækken ud som om at grus og stenbunden var vendt med en 
gravemaskine, men i dag er der åbenbart kun enkelte rester tilbage, af den før i tiden så artsrige søørredstamme.  Modsat 
var der masser af gydebanker på de lokaliteter jeg tjekkede ved Kastbjerg Å. Vinterbillede fra Mariager Fjord 

130. 25-12-05. Bredningen. Ny is i kanten, men fandt ud af, at det går let når man roer baglæns og benytter 
svømmefødderne som "isbryder". Ellers var det nydelse at være ude i solen. Så bl.a. rørhøg der jagtede.  og hørte efter 
kort tid ofrets dødsskrig. Gedderne var ikke til fluen, og spørgsmålet er da også om de er trukket op i åen, eller ud på det 
dybere vand. Hvis der skulle være nogle, der har erfaringer med Bredningens gedder i vintermånederne, hører jeg gerne.  

129. 24-12-05. Mariager Fjord ved Hadsund. Da jeg ankom lettede der 9 fiskehejre og en flok ænder. Fiskede et par timer 
uden at mærke eller se fisk.  

128. 18-12-05. Fuglsø. Kørte først til Kobberhagen hvor jeg mødte dønninger og uklart vand. Tog derefter turen til Fuglsø 
hvor det blev til tre timers fiskeri. Så eller mærkede ingen fisk, men nød til gengæld solen og den friske havluft. Så på 
turen rigtigt mange rovfugle, flest musvåger - måske et tegn på en hård vinter?   

127. 17-12-05. Gudenåen ved Randers. Planen var lidt geddefiskeri i Bredningen. Nattefrosten havde imidlertid 
produceret en god portion is. Kørte i stedet til Kajakklubben. Fiskede her et par timer i faldvand og fangede to gedder på 
henholdsvis 2 og fire kilo. Gudenågedde i sikre hænder Regnskoven set fra Gudenåen 

126. 09-12-05. Mariager Fjord. Eftermiddagstur til Ørnedalsbugten ved Hobro. Da jeg ankom var tre spindefiskere i gang. 
Så ikke nogen fange fisk, men et par enkelte fisk ta' myg på overfladen. Sidst på eftermiddagen faldt temperaturen så der 
satte sig is i øjerne. Ørnedalsbugten ved Hobro 

125. 27-11-05. Bredningen ved Randers. Ud over et lag "panser" på bilens ruden havde nattefrosten produceret et tyndt 
lag is langs kanterne og i Bredningens laguner. Dan Borup der var først i vandet brugte årene til at slå isen i stykker og 
lavet en rende til det isfrie vand længere ude. Vandtemperaturen målte jeg til mellem 2 og 4 gr., hvilken dog vintersolen 
kompenserede flot for. Desværre var gedderne ikke i "biddet". Steen Fløe der fiskede fra flydering fangede en gedde på 
ca. 75 cm mens jeg fangede en tyksag på ca. 4 kilo. Begge fisk måtte levere en vævsprøve (et lille klip af højre 
brystfinne) inden de blev genudsat. Også en nysgerrig sæl havde fundet Bredningen denne  smukke november dag. Morten 
og Steen fisker fra flydering 

124. 19-11-05. Køge Bugt, Støby. Fiskede et par timer uden at se eller mærke fisk. Min bror, der er flyttet i hus med 
udsigt, og direkte adgang til stranden, har ellers fortalt at det skulle være en givtig strækning… Forholdene så selvfølgelig 
gode ud og jeg glæder mig til at vende tilbage for at lure en af bugtens ørreder. 

123. 13-11-05. Bredningen ved Randers. Mødte som aftalt Lars Matthiessen kl. 09.00. Vandet var lavt og faldende hvilken 
ved middagstid resulterede den laveste vandstand jeg har oplevet. Gedderne var bestemt ikke i biddet og der gik da også 
mere end en time inden Lars kunne lande det første eksemplar, der gedderne sidste søndag måtte afleverer et lille stykke 
af højre brystfinne og nogle skæl inden genudsætningen. Efterfølgende fangede jeg tre gedder som måtte samme tur 
igennem. Største fisk fik Boga'en til at lå ud på 19 pund. Målet er at vi skal fange 30 til 50 gedder som skal leverer en 
vævs og skælprøve der indsendes til DFU. Fanger du gedder i fjorden hvor der er klippen et lille stykke af højre eller 
venstre brystfinne er jeg naturligvis meget interesseret. Billede af Henrik Leth med gedde  

122. 12-11-05. Mariager ved Kongsdal. Et par timers formiddagsfiskeri gav et par ørreder, blandt andet en blank 
overspringer på 48 cm. Fiskene tog fluen på lavt vand. Se ørred i net og parti fra Kongsdal. Nanu-fluen matcher 

121- 06-11-05. Bredningen ved Randers. Med frisk vind og masser af regn, var det først og fremmest gedderne der 
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fristede. Formålet med fiskeriet, var derudover at indsamle vævs og skælprøver, der kan afsløre om gedder i den brakke 
fjord genetisk adskiller sig fra deres artsfæller længere op i den ferske å.  Lars Matthiessen og Dan Borup havde ikke held 
i kanalerne, der sidste søndag fiskede godt. Jeg fiskede på det åbne vand og fangede 5 gedder hvoraf den største fik 
Boga'en til at vise 16 pund. Så bl.a. isfugl og rørhøg. Lars og Dan i deres pontonbåde 

120. 05-11-05. Mariager Fjord ved Hadsund. Trodsede den meget friske sydvestvind og de heftige regnbyger.... Fiskede et 
par timer hvor det blev til 4 ørreder på mellem 30 og 45 cm., der alle blev returneret.  

119. 30-10-05. Bredningen ved Randers. Formiddagstur sammen Dan Borup ( www.gudenaa.com ). Fiskede fra pontonbåde 
og fangede tilsammen 7 gedder på flashfluer. Stik mod vejrudsigten oplevede både lyn og torden. Vandstanden faldt mens 
vi fiskede ca. 50 cm. Henrik Leth med gedde 

118. 28-10-05. Grindsted Å. Efter et formiddagsmøde var der mulighed for at afslutte tørfluesæsonen med et par timer 
med det lette grej. Der var en smule døgnfluer og en enkelt vårflue på overfladen. Fiskede med en #16 cdc. Det blev til 7 
stallinger og 3 ørreder der alle blev genudsat. Grindsted Å i efterårets farver 

117. 23-10-05. Gudenåen. Startede ved Fladbro med at ro et par hundrede meter opstrøms broen for at nyde den smukke 
efterårsskov. Driftede og fiskede efterfølgende mod Randers. Modsat onsdagens tur, var det i dag højvandet - næste en 
meter højere vandstand. Det blev til 7 mindre gedder på mellem 40 og 80 cm. Gudenåen ved efter Nørreåens tilløb 
Fiskeri fra pontonbåden 500 meter opstrøms motorvejsbroen 

116. 21-10-05. Mariager Fjord ved Hobro.  En eftermiddagstur gav 2 mindre fjordørreder. Fiskene fouragerede i det lave 
vand og viste sig begge på forhånd. Så endnu et par fisk der dog ikke gik til fluen. Mariager i efterårsfarver 

115. 18-10-05. Gudenåen. Fyraftenstur i pontonbåden ved Motorvejsbroen. Oplevende en ekstrem lav vandstand der 
afslørede mudderbanker og strømsteder. Fangede to mindre gedder. Mudderbanke opstrøms motorvejsbroen Randers set 
fra åen 

114. 15-10-05. Bredningen. For anden gang her i efteråret måtte isskraberen i brug. Ikke en vind rørte sig og da jeg kom 
frem var solen brudt igennem tågedisen. Fiskede uden resultat de første par timer i åbent vand. Maste mig igennem en af 
renderne i rørskoven for at forsøge mig i lagunerne tæt på dæmningen. Her var der stadig meget grøde, der sammen med 
det lave vand vanskeliggjorde fiskeriet. Havde her tre gedder der fejlhuggede efter fluen - meget usædvanligt, men ikke 
desto mindre  ophidsende.  

113. 09-10-05. Efter en humørfyldt aften, hvor der blev snakket kasteteknik og stænger, geddehåndtering, altså hvordan 
man lander gedden ved det såkaldte gældegreb, uden at hverken hånd eller gedder lider overlast…. Og hvor vi fik set 
Rasmus Hansen geddesplatterfilm og fine videoklip fra især kampene med meterlange laplandsgedder, kørte vi til 
”Stugen”, hvor vi mødte ”Thomas Big Pike”. - Efter flere dage i pontonbådene var det nu tid til nogle timers vadefiskeri. - 
Stadig var der meget løs ålegræs i vandet – irriterende. Bjarne fangede 4 gedder, mens jeg måtte nøjes med 2 – hvoraf 
største målte max 70 cm. - Da det gik hjem mod Randers, kunne vi se tilbage på nogle gode oplevelsesrige fiskedage, hvor 
vi egentligt fangede nok af gedder, men hvor det gengæld kneb med størrelsen. Hvor meget der er lotteri må stå hen i 
det uvisse, men at der er store fisk i farvandet fik vi vished om, da en SMS fra Peter Lyngby fortalte at "kaste" Lasse 
Karlson havde taget en på 105 cm. og Peter Lyngby kunne rapporterer om to gedder på 85 og 99 cm. 

112. 08-10-05. Satte bådene i ved Torsterberge Havn. Et utroligt spændende område, der også blev overfløjet at store 
flokke trækfugle, bl.a. hundredvis af gæs. Mens Bjarne efter søsætningen måtte en tur i land efter først sin Flexi stripper 
og senere sine solbriller lagde jeg ud med to gedder. Da Bjarne endeligt havde sit grej med i pontonbåden blev til endnu 
en i renden mellem sydmolen og øen. Vi besluttede at forsøge os langs kanten i bugten på nordsiden af havnen. Her blev 
det til endnu et par tilbud til Bjarne. - Efterhånden som det blæste op, blev vi generet voldsomt af store mængder 
drivende ålegræs som fluen konstant fangede. Det blev til endnu en gedde på bagsiden af øen uden for havnen. Da vi 
sidst på eftermiddagen ville over på sydsiden af havnen oplevede vi, at en gedde kastede sig over min flue tre gange uden 
at blive kroget ordentligt. Første gan var da jeg rullede hurtigt ind for at afslutte. Heldigvis fik Bjarne sin flue placeret, 
og så var den der. Fisken målte ca. 70 cm. - På sydsiden af havnen, hvor der var der lidt læ og lidt mindre af den 
drillende ålegræs, afsluttede vi dagens fiskeri. Her blev det tre gedder til os hver – igen mindre fisk. Tilbage på B&B 
mødte vi en våd og kold Per Lang, der på forunderlig vis var kæntret i sin pontonbåd og blandt andet ødelagt sin 
mobiltelefon og videokamera, men det er jo en anden historie. Bjarne med gedde 

111. 07-10-05. Satte pontonbådene i vandet fra campingpladsen i Sølvesborg. Fiskede først rund omkring den lille ø nord 
øst for campingpladsen. Bjarne lage her ud med en gedde. På vejen rundt om pynten havde vi endnu nogle tilbud. Ville 
fiske rundt om de mange øer syd fra campingpladsen, men røg ind i en tæt tåge, der bevirkede, at vi holdt os tæt på 
landkending. Jeg havde et par gedde tilbud og fangede 2 fisk. Bjarne fangede 4 fisk. Da tågen efter middag lettede, 
opdagede vi, at vi ikke havde været ret langt væk, men også at fiskeriet gik helt dødt! Da vi kom retur til B&B blev vi 
mødt af vores opstemte medfiskere der havde oplevet at formiddagen var helt død, mens eftermiddagsfiskeriet - efter 
solen var brudt igennem - var exceptionelt med 5 gedder over meteren. Altså, der stor lokal forskel på geddernes adfærd 
og bidelyst! Bjarne fisker i tåge! Thomas "Big Pike" har bagt lagkage! 

110. 06-10-05. Gedder i Sverige. Sammen med Bjarne Fries m.fl. -  Vi satte pontonbådene i vandet ved Torsteberger 
Havn. Startede fiskeriet mellem øerne syd fra havnen – et utroligt smukt og spændende område. Det var næsten vindstille 
og solen stod højt og klart. Fangede her fire gedder. - Roede efter middag til nordsiden af havnen, hvor det også meget 
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spændende ud. Fik, da solen stod lidt lavere på himlen endnu tre gedder, ligesom det blev til nogle tilbud. Bjarne havde 
ligeledes nogle bud og landede en enkelt. Det var alle mindre fisk på op til ca. 3 kilo. Henrik Leth har netop kroget en 
gedde 

109. 02-10-05. 02-10-05. Mariager Fjord. Flyderings/pontonbådsfiskeri. Morgentur sammen med Morten, Thomas og Dan. 
Var ved fjorden ca. 06.30 og fik hurtigt klargjort pontonbåde og flydering. Oplevede, at der var flere både ude at rygte 
garn, blandt andet en fritidsfisker som røgtede en mega-lang garnkæde, der ikke var mærket med vajer, og som var 
betænkelig tæt på land.  En del fisk viste sig i overfladen, men de var ikke specielt bidevillige. Satte en mindre hvid 
nandu på forfanget hvorefter det blev til 7 ørreder på mellem 35 og 55 cm. - største fisk var tydeligt garnskadet! Morten 
fangede ligeledes 7 fisk i mindre størrelse. En dejlig morgen hvor vi i fulde drag ku8nne nyde stemningen og de mange 
gæs, der traditionelt holder til i området.  Morgen stemning og flyderingsørred 

108. 30-09-05. Mariager Fjord. Blev ringet op af Thomas fra Århus der gerne ville en tur på fjorden. Vi kørte til Hadsund 
hvor Lars Rasmussen var i gang med at pakke da vi ankom. Allerede mens grejet blev rigget til, så vi nogle fisk vende sig i 
overfladen. Det skulle dog vise sig, at det ikke lige var fluerne de var mest interesseret i. Flest ørreder var der tæt på 
land, hvor vi kunne se fiskene trække kølvandsstriber og lave buler - temmelig ophidsende, men også frustrerende.... Jeg 
var heldig at kroge og lande en smuk efterårsørred på 45. cm., der efter en tur i kameraet blev returneret. 
Velkonditioneret efterårsørred 

107. 27-09-05. Efter en konference i Holstebro kørte jeg forbi Mølledammen hvor jeg oplevede efteråret og et par timer 
med den lette fluestang. Fangede og genudsatte nogle ørreder på en caddis tørflue.   

106. 24-09-05.  En konfliktfyldt fisketur 3. Trusler og håndgemen på havnen i Udbyhøj. Det, der for to pontonbåds- og 
tre flyderingsfiskere skulle have været nogle timers afslapning og et spændende fiskeri, udviklede sig til trusler og 
håndgemen. 

Det hele startede fredeligt ved ni tiden. Grejet blev rigget til ligesom der blev sludret om løst og fast. 

Da Jørgen Skårup ville passerer parkeringspladsen og gå til stranden, blev han mødt af en gruppe mænd, der absolut ikke 
have i sinde, at lade Jørgen passerer. 

Diskussionen tog fart og vores vej til stranden blev bogstavelig talt blokeret. Endnu engang lød det fra ”havne-folkene”, 
at her var det dem der bestemte. At det på Udbyhøj havn er en anden lov der er gældende blev understreget af de trusler 
om øretæver som svævede i luften. 

- Vi har ikke noget mod lystfiskere, hvis bare I ikke anmelder os til fiskerikontrol og andre myndigheder, var det budskab 
der gang på blev gentaget. 

Gemytterne lagde sig en smule da havnebestyrelsens formand Bent Telling dukkede op. Jeg fremlagde mine synspunkter 
om, at vi i lighed med gående, børn med badedyr, vindsurfere og havde ret til at søsætte vores flyderinge og pontonbåde. 
Enten er der adgang forbudt for alle eller også har vi også rettigheder. Dette synspunkt var Bent Telling dog ikke enig i. 
Bent Telling fremlagte herefter et såkaldt havnereglement hvoraf det fremgik, at bestyrelsen bestemmer alt! Fx er det 
”havnens” opfattelse, at man kan udelukke personer som bestyrelsen finder uønskede. 

Alt imens vi drøftede uenighederne med formanden, fortsatte de øvrige med deres trusler og chikaner. 

Jeg gentog mit forslag om, at vi afvendte politiets undersøgelse og at vi, som jeg uden problemer har gjort i mere end ti 
år, gik ned til vandet og i gang med fiskeriet. Politiet måtte så afgøre om havnens bestyrelse står over loven om offentlig 
adgang. En afgørelse jeg naturligvis vil respektere. 

Uanset forslaget og den ansvarlige attitude, fastholdt Bent Telling blokaden. På opfordring lykkedes det heller ikke at få 
havneformanden at tage afstand til de trusler og den selvtægt de øvrige på havnen stædigt fastholdt. 

Skulle der udelukkes personer på havneområdet er jeg ikke i tvivl om, at det så burde være de personer der vedvarende 
udøver selvtægt og truer os med øretæver. Dette var Bent Telling ikke enig i. 

Da vi ikke kunne få politiet til at sikre os adgang til vandet kørte vi over på det sydlige havneanlæg hvor vi fik søsat inden 
at blokaden blev genetableret. 

Masser af multer   

Til diverse tilråb padlede vi nu uden om havnen og over i ”Gammeldybet”. Her så vi straks en stime multer, som vi uden 
held fiskede intens til.  Jørgen Skårup havde vis et enkelt tilbud ligesom han fangede en havørred. Jeg sejlede længere 
ind i ”dybet” hvor det blev til to mindre ørreder. 

Stemningen ophidset – øretæver i luften!  

De ubehagelige oplevelser sad i baghovedet på os, så efter små tre timers fiskeri tog vi mod land. Vi sejlede igen uden om 
havnen, og gik i land på sydsiden.  Jørgen Skårup , der fiskede fra flydering var imidlertid blevet godt træt i benene og 
ville derfor slippe for at padle i den kraftige strøm. Jørgen valgte at gå i land ved stranden langs dæmningen. Nu var den 
gal igen. Havnefolkene der i mellemtiden ikke var blevet mindre ophidsede blokerede for at Jørgen kunne gå i land ved 
dæmningen – altså et område uden for havnen. 

Da jeg steg ud af bilen for hjælpe Jørgen, var der en der forsøgte at rive mit kamera fra. Lidt senere kom der en ophidset 
person der tog fat i krav. Igen blev vi lovet øretæver. Igen fik vi at vide, at vi var uønskede. 

Endnu engang ringede jeg til den vagthavende, der ikke ville forholde sig til truslerne, som han ikke kunne undgå at høre 
via den åbne telefonforbindelse…. 

Page 3 of 13Fangst i 2005

04-12-2009http://www.brakvand.dk/Fangst/fangst2005.htm



Overmagten var for stor og Jørgen måtte padle den lange vej uden om havnen. 

Tilbage står, at mens en række gode mennesker knokler for at forbedre ørred og laksebestanden i Gudenåen, så er der en 
lille gruppe der godt understøttet af havnen og miljøet ikke vil følge de love og regler som er gældende for fiskeriet. 
Fiskene som skulle glæde de mange ender i garn og faldbydes sort. Men det åbenbart ikke noget der bekymrer selvom det 
netop er her, at  "havnen" og dens bestyrelse vise ansvar, ved klart at tage afstand fra selvtægt og ulovligt fiskeri! Jørgen 
Skårups adgang blokeret  I "diskussion"   

105. 23-09-05. Villestrup Å. Nød det smukke vejr med lidt tørfluefiskeri. Landede og genudsatte en del bækørreder og et 
par konditionsstærke regnbueørreder. En del vårfluer, døgnfluer og landinsekter på overfladen gav masser af ringende 
fisk. Villestrup Å i fuld flor  Smuk regnbue fra Villestrup 

104. 22-09-05. Mariager, Kongsdal. Aftentur sammen med Morten Bundgaard. I det skønneste sensommervejr fisker vi i 
hele bugten. Jeg ser et par enkelte fisk og har fat i to mindre ørreder.  

103. 18-09-05. "Vild med at fiske". Mariager Fjord. Vi startede i Ørnedalsbugten med fisk vind og masser af regn. Det blev 
her til 2 ørreder og en hornfisk. Efter frokost, hvor det var blevet tørvejr, kørte vi til Hadsund. Her blev det til endnu et 
par ørreder. I løbet af eftermiddagen friskede vinden gevaldigt op - en dejlig dag i hyggeligt selskab! Se holdet 

102. En konfliktfyldt fisketur 3. Udbyhøj Nord. Var ved havnen lidt i ni. Mens jeg riggede grejet og River Otteren til, 
henvendte havnefogeden sig og sagde, at jeg ikke skulle regne med at søsætte i vandet ved stranden langs nordmolen. Da 
det er en mole med offentlig og fri adgang til vandet, fastholdt jeg mine rettigheder.  - Jeg kunne komme "en tur i 
baljen", lød det fra havnefogeden. Da jeg gik over mod molen med min River Otter omkring maven blev jeg mødt af 
havnefogeden og tre mand, der inden episoden havde drukket et par morgen pilsnere. Meldingen var klar: Ingen adgang! 
Satte båden på vejen og ringede til politiet i Randers hvor den vagthavende hurtigt kom i røret. Var også konstruktiv idet 
jeg tilbød "havnemændene", at jeg over for politiet ville bekræfte mit forehavende, hvorefter havnefogeden så blot 
kunne anmelde mig. Havde havnefogeden retten på sin side ville der så være tale om en tilståelsessag og jeg ville stå til 
en bøde. Forslaget blev afvist. "Vi har vores egne regler og har ikke brug for politiet", lød det. Politiet kunne/ville heller 
ikke gøre noget ved sagen aktuelt. Blokaden blev opretholdt og jeg "valgte" tvunget af omstændighederne, at gå med 
båden ind til dæmningen, som havnen ikke har rettigheder over. Tilbage står nogle principielle spørgsmål som:  
1) Kan havnebestyrelsen forbyde enkeltpersoner adgang til at offentligt område? 
2) Kan havnebestyrelsen  tvinge bærbare "fartøjer" som pontonbåde, flyderinge eller surfere at benytte et slæbested, 
eller er det kun dem der vælger at benytte sig af slæbestedet man kan opkræve betaling for?  
Et spørgsmål er også om River Otteren er en båd eller der er tale om et fartøj der kan sammenlignes med en flydering 
eller en vindsurfer, som man åbenbart ikke noget imod benytter molen som adgang til vandet?  
Da jeg langt om længe kom i vandet oplevede jeg nogle timers forrygende fiskeri i faldende vand.  Fangede i alt 6 
ørreder, hvoraf 4 var skadet efter nærkontakt monofilgarn. Ellers smukt solrigt septembervejr med en vandtemperatur på 
12 gr. Oplevede også, at der i "Gammeldybet" blev sat ulovlige garn mens jeg pakkede sammen. 
 - Billeder af dagens fangst  
 - Havnefogeden har lånt min telefon og taler med den vagthavende hos Rander Politi  
 - Bilerne holder på offentlig P-plads - der er adgang til stranden - kan det virkelig passe at havnebestyrelsen kan forbyde 
at man søsætter sin flydering eller ponton her?  

101. 11-09-05. Mariager Fjord. Sammen med Lars Pedersen. Vi begyndte med at fiske "Flintebugten" igennem uden andet 
resultat end at vi så lidt hornfisk og at Lars fangede en ørred på ca. 25. cm. Kørte efterfølgende til Ørnedalsbugten. Her 
havde jeg en enkelt efterfølger uden af det ellers blev til mere.   

100. 10-09-05. En konfliktfyldt fisketur 2. Udbyhøj Nord. Blev om formiddagen kontaktet af TV2 Østjylland som gerne ville 
snakke om mine konflikter med den gruppe lokale, der åbenbart har svært ved at respektere regler for færdsel og fiskeri. 
Inden TV2 folkene ankom fik jeg pakket ud og nåede da også engang til at få at vide, at jeg er uønsket i denne del af 
Udbyhøj. Mændene i de blå kedeldragter, som åbenbart repræsentere havnens bestyrelse, mener at de har beføjelser til 
at forbyde mig at parkere på den offentlige plads. Er det ikke det der hedder at tage loven i egen hånd?  Ligeledes mener 
de, at jeg ikke må sætte min pontonbåd i vandet fra det offentlige areal og at jeg i stedet skal benytte slæbestedet og 
erlægge 30 kroner. Under interviewet med TV2 journalisten, der foregik med mig siddende i pontonbåden ved ydermolen, 
kom manden der tidligere havde præsenteret sig som havnefoged. For åben skærm fik vi nu en diskussion hvor de 
forskellige påstande blev gentaget. Når nu konflikten ikke kan undgås så ta'r jeg den! Første del vil være at skrive til 
politimesteren og få en bekræftelse på, at jeg fra den offentligt tilgængelige P-plads, som alle andre har adgang til 
fjorden. Ja, hvem er egentlig loven i Udbyhøj? Når dette er bekræftet, og fastholder havnefolkene deres egne 
fortolkninger af den danske lov, vil jeg via min advokat Bjarne Overmark foranledige havnebestyrelsen stævnet. 
Observere i øvrigt masser af nyoptagne garn,, men også garnsætning i det sårbare "flaskehalsområde". Havde for øvrigt et 
enkelt "hug", men havde for i dag - oven på episoderne - mistet lysten til fiske. Se billede af min bil der holder på det 
offentlige areal.  

99. 07-09-05. Bredningen. En fyraftenstur gav to gedder. Første målte ca. 50 cm. Nummer to fik Boga'en til at vise 13 - 14 
pund. Fiskene blev fanget i lavt vand på en guld flash-streamer. Så ikke andre fisk, men mødte en jæger der udforskede 
området og som venligst tog billedet. Henrik Leth i pontonbåd med gedde 

98. 06-09-05. Mølledammen. Sammen med koner og kærester, røget Gaulalaks, splitcane overdragelse og lidt fiskeri, blev 
det en uforglemmelig aften. Bjarne skulle overdrage en # 4 stang bestilt af Morten Bundgaard. Det skulle fejres! Morten 
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havde medbragt bord, stole, service og masser af laks... Efterfølgende var der afprøvning af Mortens nye stang og et par 
fisk blev det også til. Så er der taffel i det fri  Stangparade 

97. 04-09-05. Glenstrup Sø. Søsatte pontonbåden ved Hobro-foreningens nye bådplads, der er placeret betydeligt bedre 
(mere centralt) en den tidligere ved Holmgårde. Sensommeren kunne næppe være flottere, selv om høj sol og søblik, ikke 
erfaringsmæssigt er det mest optimale for fiskeriet. Roede mere end halvdelen af søen rundt og mindedes de mange 
hundrede timers fiskeoplevelser jeg de  sidste tre årtier har haft på Glenstrup Sø. Filosoferede også lidt over at de gæve 
folk fra Hobro Sportsfiskerforening har taget seriøse initiativer til at redde den trængte bestand af søørreder. I følge 
foreningens medlemsblad skal tilløbene gøres mere gyde egnede. Blandt andet skal der fjernes en spærring, ligesom 
gydegruset skal løsnes med rive og kultivator. Derudover er der indledt et samarbejde med Viborg Sportsfiskerforening 
der skal sikre udsætning af skalsåfisk i tilløbene til Glenstrup Sø. Alt sammen prisværdigt og et initiativ der skal støttes. 
Kunne man samtidig få gennemført et regulativ der sikre, at der ikke fiskes med erhvervsmæssige redskaber i søen, er jeg 
ikke i tvivl om at der venter os et superfiskeri. Lykkes det imidlertid ikke at holde garn og vod ude af søen, kan jeg kun 
frygte at anstrengelser er spildte og at fiskene ender med at blive faldbudt. Sådan gik det desværre sidste gang vi havde 
fået ørredstammen gjort levedygtig. Fangede for øvrigt to mindre gedder.  Glenstrup Sø  Ældre notat om de spildte 
muligheder - må gerne kommenteres!  Link til>Hobro Sportsfiskerforening 

96. 02-09-05. Randers Fjord, Udbyhøj nord. Aftalte at mødes med Morten Bundgaard for nogle timers fiskeri fra 
pontonbådene. Parkerede som vanligt på arealet langs med nordmolen. Mens jeg riggede til blev jeg antastet at en ældre 
lidt ophidset mand som kaldte sig havnefoged. "Jeg måtte ikke sætte pontonbåden i fra molen, men skulle i stedet 
benytte slæbestedet i havnen". Havnefogeden fortalte, at bestyrelsen havde pålagt ham at sige dette, nu når jeg sådan 
"var efter det ulovlige garnfiskeri på Internettet og i radioen". Jeg spurgte nu høfligt om det var min hjemmeside og mine 
anmeldelser der var årsagen til bestyrelsens ophidselses?  Det fik jeg ikke svar på.  Forklarede havnefogeden, at jeg holdt 
på et offentligt område og at bestyrelsen ikke havde hjemmel til at kræve at jeg skulle benytte slæbestedet. Sagde 
ligeledes, at  var der offentlig adgang til vandet, havde jeg selvfølgelig ret til gå ned til det, også bærende på 
pontonbåden. Tilbød mit navn og adresse og anbefalede den gode bestyrelse i første omgang at tjekke bestemmelserne 
og i givet fald at anmelde min "foreteelse". Så gode havne bestyrelse  - lad mig høre fra jer!  Satte naturligvis 
pontonbåden i som jeg plejer og fiskede langs sejlrenden. Ca. 17.15 kom der så ca. 15 fods jolle med påhængsmotor med 
højt fart direkte mod mig. Få meter inden kollisionen drejer jollen til siden og jeg bliver passeret med højst et par 
meters afstand. Jeg var rystet og følte virkelig at der var tale om en farlig situation. I jollen befinder der sig en voksen 
yngre mand og to børn – i øvrigt har ingen af dem redningsvest på. Missionen var et tjek af deres garn, som efter min 
opfattelse stod i fredningsbæltet. Har anmeldt denne episode til Randers Politi. Garnene er som vanligt anmeldt til 
fiskerikontrollen og ulovlige.net Med til historien hører at vi fangede nogle mindre ørreder et par hornfisk og at jeg 
mistede en makrel der tog fluen lige inden et nyt kast. Se billedet af garnfiskeren der også sejler uforsvarligt Se også: 
http://www.brakvand.dk/Diverse/ulovligt.htm 

95. 31-08-05. Villestrup Å. Sammen med Lars Petersen. På Hadsund foreningens øverste stykke nød vi i fulde drag den 
dejlige sensommer aften. Vi skiftedes til at fiske til ringende fisk, flest bækørreder. Det blev til 5-6 stykker til hver, som 
alle blev returneret til den dejlige å. Henrik Leth med regnbueørred taget på en Caddis   

94. 30-08-05. Mølledammen. Vandet er stadig krystalklart og vandpesten står meter højt. Der er masser af dansemyg, 
vårfluer landinsekter og forskellige døgnfluer på overfladen. Fiskene viser sig jævnligt og jeg lander og genudsætter 5 
ørreder. Oplever at en stor fisk patruljerer en fast rute over et ca. 5 m2 stort område. Ørreden "head & tailer" konstant i 
et roligt tempo. Har et par kast inden min sedge flue indhaleres og der føles fast fisk, der hårdt lægger op til et udløb.... 
Uheldig vis får jeg fluelinen til at fange den gale side af håndtaget, og inden jeg når at reagere er line og stang spændt 
optimalt. Det uundgåelige sker; forfanget knækker! 

93. 28-08-05. Randers Fjord, Stenrevet. Sammen med Lars Petersen og Karsten Christensen. Vejrudsigten lød på jævn vin 
fra vestlig retning. Vi ankom i faldvand og inden at vindstyrken var øget til lidt mere end vejrudsigten bebudede. Snart 
var der hvide skumtoppe på bølgerne og da en coaster passerede skiftede vandet sigtbarhed til noget der kunne ligne 
chokolademælk. Fangede tre ørreder - største på ca. 45 cm., samt en skrubbe på den hvide Nandu-flue. Karsten havde to 
fisk som blev returneret. Da jeg kom hjem havde Lene sat over til en romantisk middag; nemlig BRUNKÅL  og det er ikke 
så ringe! Karsten Christensen og Stenrevet 

92. 27-08-05. Mariager Fjord, Kongsdal. Fiskede fra havnen til fredningsbæltet. Så en enkelt større fisk springe fri af 
vandet og havde en enkelt efterfølger. Så ligeledes et par hornfisk. Et par heftige regn/torden byger passerede under 
turen. Kongsdal havn  

91. 26-08-05. Mariager Fjord, Hobro. Efter fyraften blev det et par timers fiskeri ved fjorden. Fik lejlighed til at fiske 
mellem to heftige tordenbyger. Havde lidt hornfiske kontakt og så en ørred der tog for sig stankelben der blæste ud på 
fjorden fra vegetationen. "Anstrengelserne" resulterede i en enkelt ørred på 53 cm. der tog en Nandu med rødt flouhoved. 
Se ørred i græsset 

90. 21-08-05. Hobro. Nød den sidste feriedag og det gode sommer vejr i selskab med Lars Pedersen og de fight ivrige 
karper. De sky fisk fouragerede blandt andet i rørskoven, kunne vi høre og  se på sivene. Vi fik hver to karper på mellem 3 
og 4 kilo i nettet. Vi havde desuden nogle misere, ligesom Lars mistede et par karper, der efter krogningen svømmede 
direkte ind i mellem sivene. Fangede desuden nogle skaller. Vi blev begge godt stegte i solen. Vandtemperaturen målte 
jeg til 25 gr. over middag. Lars med karpe 

89. 20-08-05. Bredningen. Mødtes med Jørgens Skårup ( aborre.dk ) klokken 05.00. Vandstanden var i det laveste så vi 
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kunne de fleste steder følge og fiske i kanterne langs rankegrøden. Desværre var aborrerne ikke i biddet. Jørgen der er 
passioneret aborre fisker mente at den manglende bidelyst skyldtes det voldsomme barometertrykfald, og det er 
selvfølgelig en forklaring når alt andet ellers er perfekt. Fangede en rudskalle, et par små-aborrer og to mindre gedder. 
Jørgen fangede 10 - 15 rudskaller blandet andet to der fik hans digi-vægt til at slå ud på 1,255 kg.   

88. 18-05-05. Randers Fjord. Udbyhøj Syd. Var fremme klokken 08.00. Fjorden lå spejlblank og vandet var svagt stigende - 
lige før vandvendingen. Så et par multer da jeg roede ud.  I sejlrenden "rullede" og sprang flere af de større 
opgangsørreder. Fangede og returnerede et par hornfisk og en ørred på ca. 45 cm. Oplevede en del "nervøse", men fandt 
ingen der fouragerede nogenlunde konstant. Mens jeg var ude faldt vandet ca. en halvmeter. Temperaturen målte jeg fra 
morgenstunden til 15. gr.  

87. 17-08-05. Mariager Fjord. Var ved fjorden klokken 08.00. Oplevede en fin morgenstemning med tågebanker og 
havblik. Havde to ørreder der fulgte fluen, samt en fin fisk på 55 cm., der umiddelbart efter krogningen fortog en serie 
spring. Ørred med flue 

86. 15-08-05. Bredningen. Morgentur. Satsede på at aborrerne jagtede årsyngel i renderne mellem rankegrøden. Men 
uheldigvis var der så høj vandstand, at grøden overalt var dækket med vand hvilken er ensbetydende med at aborrerne er 
svære at lokalisere. Da jeg kom hjem gennemså jeg mine notater hvoraf det klart fremgår, at fiskeriet på denne årstid er 
bedst når vandstanden er lav og vandet stigende. Målte vandtemperaturen til 14 gr. og så i øvrigt et par gedder, isfuglen, 
rørhøgen m.v.  

85. 14-08-05. Bredningen. Det blev en af de dage hvor der kunne fiskes i vindstille. Tog ud samtidig med at vandet skulle 
til at stige. Kunne i rankegrøden se store mængder yngel og enkelte aborrer der jagtede. Skræmte et par gedder, der 
havde haft chancen til stifte nærmere bekendtskab med med sølvfarvede flashstreamer (de må have være mætte). 
Fangede to gedder på 2 og 4 kilo, som jeg på forhånd havde set jagte. Målte i øvrigt vandtemperaturen til 15 gr.    

84. 13-08-05. Mariager Fjord. Sammen med Lars Pedersen. Startede ved Skellerup hvor vi så et par enkelte fisk, men ikke 
fik fast kontakt. Kørte efter en times tid til Hobro. Lars fangede her en ørred på 55 cm. men jeg havde et hug der fik 
linen "til at synge"... Derudover havde vi nogle mindre fisk der fulgte efter fluen. Lars med ørred - bemærk mærkerne 
efter nærkontakt med garn> 

83. 12-08-05. Mariager Fjord ved Hobro. Efter et par regnfulde dage på sjælland er vi vendt hjem. Jeg beslutter mig for 
at bruge et par timer omkring middag på fjorden og fandt ved Hobro læ for den hårde vestenvind. Allerede i første kast, 
på langs med kysten,  fulgte en ørred interesseret efter fluen. Et par kast efter var det alvor i det en let farvet fisk på 65 
cm. huggede fluen fluen på det lave vand. Nogle kast senere var der igen fisk - denne gang var det en fjordørred på 58. 
cm. Havde endnu et par tilbud inden turen gik mod Randers. Alle fiskene blev fanget på en nandu med flou-rødt hoved. 
Henrik Leth med ørred  Se dagens fangst 

82. 08-08-05. Gudenåen ved Randers. Havde oprindeligt planlagt at male vinduer. Imidlertid regnede det stabilt, så jeg så 
mit snit til et par timers fiskeri i "geddeland". Fangede og genudsatte i det blanke vand mellem vegetationen 3 mindre 
gedder. Var overrasket over, at Gudenåvandet på trods af de sidste ugers regnbyer  fortsat var rimeligt klart. Kunne også 
glæde mig over en klækning af døgnfluer og en del mindre vårfluer. "Geddeland" ved Randers 

81. 07-08-05. Bredningen. Ville sammen med Lars Petersen tjekke om der var nogle bidevillige gedder. På trods af pænt 
vejr og klart vand måtte vi fiske mere end to timer før end en 7-8 kilos fisk fra siden tog Lars's flue og uheldigvis fil 
klippet den 0,60 mm. forfangspids over den 30 cm stålwire. Havde selv en enkelt aborrer og en rudskalle der slog til 
fluen. Undre os stadig over det uberegnelige geddefiskeri: er gedderne trukket på dybere vand, op i åen, eller er de 
synkroniseret med hensyn til ædetid?  Kunne være godt med en undersøgelse af brakvandsgeddernes adfærd, evt. med 
radio sender, hvis der skulle være nogle biologer der mangler ideer til et speciale.  

80. 04-08-05. Mariager Fjord. Aftentur til Kongsdal. Gennemfiskede bugten og fangede en  brun fjordørred på godt 40 cm. 
og en hornfisk. Begge returneret. Havde desuden et par følgere. Vandet pænt og temperaturen ca. 18. gr.  

79. 03-08-05. Mariager Fjord, Hadsund. Fiskede fra pontonbåden langs kanterne til lergravene og sendte "Mudder Maren", 
der i sin tid har gravet leret, en kærlig tanke. Havde nogle seriøse efterfølgere og nogle fisk der tog, og svømmede med 
fluen, uden at blive kroget. Så også to fisk springe helt fri af vandet. En god dag der dog ikke gav fast fisk... 

78. 01-08-05. Randers Fjord, Udbyhøj nord - Gammeldybet. Var ved fjorden 03.30. Da jeg roede ud kunne jeg i mørket se 
en af områdets mange garnkriminelle i færd med at bjerge garn og fangst. Rigtigt træls, at jeg stort set hver eneste gang 
jeg besøger denne fiskeplads skal have humøret ødelagt af personer, der for en økonomisk vinding, blæser på alle regler. 
Tænker også hvor svært det er for fiskerikontrollen når garnene sættes sent aften og rygtes tidlig morgen. Vi må have 
mere kontrol, højere bøder og konfiskation af redskaberne! Kravet om maximalt et garn, og forslaget om at garnfiskeren 
skal blive ved sit garn mens det fisker, er absolut relevant! Oplevede at der fortsat er en del hornfisk i fjorden, mens jeg 
kun spottede et par enkelte multer. Fiskede med to fluer - en lille efterfølger, og oplevede at fange to måls havørreder i 
samme kast; morgenens eneste.  Har skrevet til fiskerikontrollen og lagt episoden ind på http://ulovlige.net/index.php 

77. 30-07-05. Mariager Fjord, Kongdal. Sammen med Lars Pedersen blev hele Kongsdal bugten grundigt affisket. Det blev 
en af de sjældne nulture, hvor vi det meste af tiden kunne fiske i en heftig, men mild sommerregn. Så et par enkelte fisk, 
og havde et par følgere... Lars i regnvejr 
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76. 29-07-05. Villestrup Å. Kom af sted over middag og fik et par timers fiskeri inden det satte ind med regn og torden. På 
en Nelson Caddis blev det til 7 bækørreder som alle blev returneret til åen. (Tænker tit på hvilken fantastisk fiskeri vi 
kunne have såfremt genudsætning var normen). Åen var i øvrigt krystal klarvandet og smukt bevokset. Bækørred og #3 
grej 

75. 28-07-05. Mariager Fjord, Hadsund. Aftentur sammen med Lars Pedersen og Morten Bundgaard. Lars lagde ud med en 
let farvet ørred på 57 cm. fanget på ca. 30 cm. vand, som nænsomt blev genudsat. Ellers så vi kun nogle enkelte ørreder 
ligesom vi havde kontakt med lidt hornfisk.  

74. 25-07-05. Gudenåen ved Randers - aftentur. Guidede den nyslåede pontonbådejer Morten Bundgaard, der ikke 
tidligere har dyrket geddefluefiskeri. En geddefisker er født....! Morten fangede en gedde der fik Boga'en til at slå ud på 
13 pund. Vi kunne nyde det klare Gudenåvand der gav os mulighed for at se bunden og en stor mængde fiskeyngel næsten 
overalt. Så også et par gedder jagte. Fik selv et par mindre gedder. Morten med sin første fluegedde.  

73. 24-07-05. Grindsted Å. Sammen med Lars Pedersen. Formiddagen byder ikke på klækninger og specielt mange 
ringende fisk. Jeg nyder imidlertid godt af Lars, der efter mange års fiskeri på New Zealand har udviklet sine evner til at 
kunne se fisk i vandet. Vi fisker opstrøms og skiftes til at fiske. Lars ser med det samme nogle stallingerne stå over den 
lyse sandbund og jeg bliver navigeret med hensyn til placeringen af min Griffin Gnat tørflue. Stallingerne stiger villigt og 
gang på gang kan vi nyde synet af perfekte takes - stallingerne stiger målbevist til tørfluen. Lars fisker med belastet 
nymfe uden strike-indikator og jeg har fornøjelsen af at se Lars kroge stalling efter stalling og en enkelt pæn ørred - alle 
fisk vi på forhånd havde set! Sidst på dagen var der en mindre klækning af små døgnfluer, og vi kunne slutte af med 
regulært tørfluefiskeri. Vi fik hver en 15 - 20 stallinger og hver en ørred. Alle blev genudsat. Henrik Leth med bækørred. 

72. 22-07-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Var klar med pontonbåden kl. 04.00. Humøret faldt dog en kende da jeg kunne se, 
at der på tværs af Gammeldybet var placeret et bundgarn. Observerede også flere nedgarn sat tæt på land antagelig 
efter multer. Vil selvfølgelig kontakte fiskerikontrollen, der også bedes bekræfte om opsætningen af bundgarnet er i 
overensstemmelse med bestemmelserne der er gældende for fjorden. Også paradoksalt, at redskabsfiskeriet udvides, 
samtidig med at det går op for flere at flere, at der er en langt bedre økonomi i det rekreative fiskeri. Lokalsamfundet 
kan i længden ikke leve af at sælge sorte fisk til hinanden... Trods en ellers smuk morgen med stigende vand blev det kun 
til en enkelt hornfisk. Så også en enkelt ørred og en multe. Bundgarn i gammeldybet  

71. 19-07-05. "Søen". Et par timers fiskeri med # 18 nymfer fisket på flydeline til synlige fisk, gav os lejlighed til hver at 
motionere 4 ørreder. Specielt spændende fiskeri fordi vi i det krystal klare vand kan se ørrederne afsøge områderne over 
den grønne vandpest. Lars Pedersen med regnbueørred  

70. 15-07-05. Rena. Formiddag. Efter en mild og overskyet nat satser vi igen på lidt morgenfiskeri. Overraskende er 
Franks fisk ”stadig på finnerne” og fouragere lystigt på de mange døgnfluer der driver nedstrøms. Tre gange lykkes det at 
få den meget samarbejdsvillige fisk til at tage fluen uden at det lykke for Frank at kroge den. (Den mand må vist i 
træningslejr). Fisker selv til en enkelt fisk der viser sig ved at tage døgnfluer fra overfladen fire gange i træk, for derefter 
at blive passiv. Efter yderligere en god times venten beslutter vi os for at indstille fiskeriet og køre sydpå mod færgen. 
"Franks Rena ørred" har netop taget en døgnflue.   

69. 14-07-05. Rena. Formiddag. Alle svenskere og nordmænd fisker tilsyneladende om aftenen/natten, så vi har stort set 
Rena for os selv. - Fisker på østsiden nord for hængebroen. Frank starter på vestsiden, der passer bedre til 
højrehåndskastere. – Få, men pæne fisk viser sig, mest i det rolige vand langs kanterne. Jeg følger elven næsten op til 
kraftværket. Flere gange ser jeg store fisk, der desværre også ser mig. Det må jeg blive bedre til! En enkelt stalling på 
ikke under 60 cm. ser jeg fouragere nymfer på ca. en halv meter vand. Forsigtigt sættes en Pheasant Tail på forfanget, 
men i samme øjeblik jeg læggen an til kast er fisken væk… Fra morgenstunden er der en frisk vind fra nord, nedstrøms, 
der gør det vanskeligt at placere fluen præcist. Fisker til i alt fire ringende ørreder, hvoraf to riftes, mens to må en tur i 
nettet inden genudsætningen. Største ørreder målte ca. 50 cm., mens den mindre, der var mærket målte ca. 40 cm. Da 
jeg kom tilbage til bilen var Frank ved at skifte forfang. Han fortalte at han havde fisket i mere end halvandet time til 
regelmæssigt ringende ørreder. Jeg fulgte med og det lykkedes at få fisken til gå efter fluen tre gange inden den holdt 
med at vise sig i overfladen – endnu har han sin første ”måls-norges ørreder” til gode. Om aftenen dukker Staffen 
Lindstrøm op og den står på snak, fluebinding og stang/linetest - hyggeligt! Mærket Rena ørred  Staffan Lindstrøm 
underviser i fluefiskeri og bor i sæsonen i en udtjent ambulance  

68. 13-07-05. Rena. Efter morgenmaden måtte vi til elven igen. Der var sparsomt med insekter og da også kun få fisk der 
ringede sporadisk. Frank tog vestsiden, der passer til den højre kastearm, mens østsiden passer bedre til mit 
venstrehåndskast. – Tæt på land opserverede jeg en fin fisk der både tog ”tørt og vådt”. Renas fisk er sky og vant til et 
stort fiskepres så alfa omega er forsigtighed. Da jeg kom på kastehold af fisken skulle der da også blot et enkelt 
velplaceret kast til før end jeg kunne nyde syet af ørreder der løftede hovedet over vandet og inhalerede fluen. Udløbet 
var heftigt og ørreden viste sig fire gange i luften. Snart lå den smukke fisk på 47 cm i nettet…. Endnu en ørred lod sig 
friste og igen var der tale om en stærk fisk med hidsige udløb. – Aftenens fiskeri forgik opstrøms broen til Rød Vestside. 
Endnu engang (ja, det er efterhånden ved at være kutyme) knækker Frank forfanget som følge af et for ivrigt tilslag. Få 
fisk ta’r insekter på overfladen, så igen går der lang tid med at vente; noget de utroligt mange knot og myg får står at 
udnytte. Pludselig kan jeg se, at Frank har fået nok. I stor hast forlades fiskepladsen. Der søges læ i bilen. Jeg fortsætter 
lidt endnu og fanger to mindre ørreder. En nat med den ”søde kløe” venter. Henrik Leth's Rena ørred 

67. 12-07-05. Rena. Overskriften i lokalavisen lyder: ”Østlande - Den varmeste juli nogensinde”. Erfaringsmæssigt er Rena 
lidt køligere en Glomma. Men før vi startede fiskeriet gik turen på shopping i Rena hvor vi mødte Staffan Lindstrøm, der 
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velvilligt signerede Franks udgave af: ”Bare et kast til”. I sportsforretningen købte vi noget HENDS CDC olie og gel 
(www.hendsproducts.com) – præparat der på utrolig vis kunne holde fluerne tørre og højtflydende. – Vi kørte derefter til 
hængebroen hvor vi målte temperaturen til 31 g. i skyggen. Vandtemperaturen målte jeg til 17 g. så fiskeriet foregik i 
bare ben. Lidt overraskende var der en del døgnfluer og vårfluer på vandoverfladen, og ind i mellem også en fisk der tog 
for sig af retterne. Havde i eftermiddagsvarmen et enkelt take – en ørred der umiddelbart efter at fluen var taget, tog et 
mægtigt udløb ud midt i elven, hvorefter den slap. Aftenen bød på en endnu mere heftig klækning, desværre også af 
knot! (De var alle vegne og de bed….) Det blev til et par tilbud og en stalling på 45 cm. der endte sine dage som vores 
natmad! Rena stalling med CDC flue 

66. 11-07-05. Glomma. Kørte syd på til Campingpladsen ved Atna. Vandstanden er lav og vandtemperaturen er nok mere 
til badning end til ørred og stalling på tørflue. Selv om termometeret lå tæt på 30 g. trak vi i de åndbare waders og 
fiskede på strækningen opstrøms campingpladsen. Små-ørrederne, der ynder at stå i læ bag sten huggede ivrigt når fluen 
passerede over. Eftermiddagens fiskeri gav mig 5 stallinger og en del småørreder. Frank måtte nøjes med lidt ørreder og 
en enkelt stalling. En sedgeflue med lyse hjortehårs vinger kan trække fiskene til overfladen. – Efter supermiddagen der 
bestod af elgkarbonader med ristede bløde løg, ”potatmos med gresløg og norsk hvidløgs- og chilismør” var vi klar til 
aftenens anstrengelser med fluestangen. Igen er det sparsomt med insekter, og der er da også kun sporadisk fisk der viser 
sig i overfladen – altså må de fiskes blindt. Frank, der igen har vindknuder i forfanget lander 6 stallinger og mister til slut 
en pæn fisk i tilslaget; knuderne? På en hjortehårs caddis, en sort skummyre og en CDC caddis har jeg fat i 4 stallinger 
der alle genudsættes. Henrik Leth med Stalling  Frank Oksborg genudsætter ørred. 

65. 10-07-05. Glomma. Formiddagen blev brugt på strækningen opstrøms Kvennans Camping, der ofte byder på ørreder 
dog flest i mindre størrelse. En sparsom klækning af især døgnfluer, gav lidt ringende fisk. Jag fangede og genudsatte 6 
ørreder og en stalling – Frank en halv snes ørreder. Frokosten stod på panderistede pølser og masser af hakkede løg….Sen 
eftermiddags fiskeri forgik for Franks vedkommende bag øen på Glommma’s østside. Igen var stallingerne i biddet og 
Franko havde 8 stallinger i nettet. – Jeg hold mig til vestsiden og fandt i et roligt område en flok stallinger, der også 
villigt steg til tørfluen. Det blev her til 7 blåmand på mellem 30 og 40 cm. Aftenen gik med fluebinding og rødvin. Frank 
Oksborg i aktion.  Fluebinding på den gode måde 

64. 09-07-05. Glomma. Årets uge 28 tur er igen i år sammen med Frank Oksborg, der lige som jeg er i god tænding! Vi 
besluttede, at køre op til Kvennen Camping og så i løbet af ugen fiske os nedstrøms. Undervejs kørte vi langs Glomma og 
Frank , der ikke skulle holde et vågent øje med trafikken kunne stort set overalt se ringende fisk. Efter ca. 800 km fra 
Randers kan vi parkere bilen og ”sætte lejren”. Efter pølserne lægger jeg mig på langs bag i bilen og da jeg vågner kl. 
18.00 er Frank for længst gået i aktion. Her sidst på eftermiddagen er stallingerne samarbejdsvillige og 10 – 15 stykker 
fristes af Franks flue. Jeg aftenfisker og de bliver til 4 stallinger og en ørred- fisk der alle genudsættes. Slutter dagen 
med at nyde et glas rødvin og lyden af Glomma og hættemåger der jagter spinnere… - Madlavning ved Kvannan Camping  
Ørred fra Glomma 

63. 03-07-05. Nørreåen/Gudenåen. Havde en aftale med Hans-Jürgen Schlecht der besøger Bjarne Fries. Kl. 03.30 var der 
afgang fra Vester Altanvej og få minutter efter var vi ved Fladbro, hvor grej og pontonbåde blev rigget til. Morgen tågen 
lå tæt mens vi driftede ned ad Nørreåen. Vi fiskede i stigende vand og havde derfor en moderat strøm. En mindre 
havørred puffede til geddefluen og vi så nogle ringende fisk der godt kunne være bækørreder. Ved 
Nørreå/Gudenåsammenløbet holdt vi en lille pause, og passende var der her en 3-4 kilos laks der sprang helt fri. Kunne 
nyde at både Nørreåen og Gudenåen i år er utroligt klarvandede og fyldt godt op med bundfast rankegrøde, og ikke 
mindst smukke gule åkander i fuld blomst. Observerede også masser af fiskeyngel og en del rovfugle, deriblandt en rørhøg 
og et par falke. Fangede og genudatte tre gedder på mellem 3 og 4 kilo - alle på en guld flashstreamer. Hans Jürgen 
havde flere gode tilbud, men desværre ikke fast fisk. Se Hans Jørgen morgenfiske i Gudenåen    Henrik Leth med gedde  

62. 01-07-05. Bredningen. En kop kaffe, et bad... Bjarne og Hans var klar til mere fiskeri og jeg havde stillet mig til 
rådighed for lidt guidning. Vandstanden var et godt stykke under normen. Ligeledes målte jeg vandtemperaturen til 22 gr. 
Vi havde et par enkelte gedder der viste interesse for fluen, men ikke havde bidt sig fast... Nød synet af en uendelig 
mængde årsyngel som snart vil tiltrække sig aborrernes opmærksomhed. Så også flere gedder stå passivt over grøden.   

61. 01-07-05. Udbyhøj. Var oppe lidt i tre og kunne nyde den smukkeste skumring og solopgang. Jeg fangede i alt 4 
ørreder og tog to med til de kommende aftener ved grillen. Stadig en del hornfisk og en vandtemperatur der varierede 
mellem 17 og 19 grader. Bjarne havde nogle tilbud og mistede en ørred. Henrik Leth med morgen ørred  

60. 30-06-05. Udbyhøj. Sammen med Bjarne Fries og Hans, en tysk ven. Ankom lige efter vandet var begyndt at falde. Så 
et par enkelte ørreder og havde kontakt til lidt hornfisk. Sluttede lidt før midnat for lidt social samvær med tyske pølser 
og god kølig hvidvin. Se billede af tre pontonbåde  

59. 29-06-05. Bredningen. Kørte efter grillkoteletterne. Vandstanden var høj og sigtedybden rigtig god. Startede fiskeriet 
på det spot hvor jeg i søndag mistede en 6 - 8 kilos gedde, men det skulle ikke være i dag. Fiskede yderligere et par timer 
og skræmte et par fisk. Oplevede en massiv mængde store vårfluer sværme - det må være en brakvandsart?  Men ingen 
fisk i overfladen...  

58. 28-06-05. Kastbjerg Å. Fiskede sammen med Morten Bundgaard på en privat strækning af Kastbjerg å. Dejligt at se 
hvorledes naturen er vendt tilbage til den tidlige mishandlede å og ådal, som jeg i min i VOV (Værn Ommersyssels 
Vådområder) kæmpede for. Tidligere tiders misrøgt bestod af en umådeholden grødeskæring  hvor alt, og mere til blev 
fjerne. Derudover blev der overalt pløjet og dyrket alt for tæt på å-kanten. Fangede og genudsatte for øvrigt nogle 
smukke, vilde men ikke specielt store bækørreder. Morten Bundgaard ved Kastbjerg Å   
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57. 26-06-05. Villestrup Å. Absolut ingen klækninger, men derimod lidt landinsekter som ørrederne tog. Fiskede til to 
bækørreder på mellem 30 og 40 cm.  - naturligvis genudsat. Håber og tror på, at Amtets satsning på et bedre vandmiljø 
også vil betyde flere døgnfluer i art og antal. Villestrup Å - vegetation og bund  

56. 26-06-05. Bredningen med Frank Oksborg. Vi var i pontonbådene kl. 03.30 og kunne nyde det smukkeste daggry. Ledte 
efter aborrerne, der dog ikke viste sig.  - Rankegrøden i Bredningens østlige ende er endnu lav og det plejer at være i 
renderne mellem denne, at vi kan fiske de sortstribede på overflade fluer.  Umiddelbart inden solopgang, og i løbet af få 
minutter blev hele Bredningen indrullet i en tæt kold tåge. Afsluttede turen med lidt geddefiskeri, som bød på en 4 kilos 
og en lidt større gedde, der lige efter den havde taget fluen sprang helt ud af vandet og desværre slap fluen.    

55. 23-06-05. Mariager Fjord ved Hadsund. Et længerevarende møde i Hadsund gav en overnatning i bilen. Vågnede kl. 
03.30 og fik hurtigt rigget til. Havde håbet på vindstille, men det blæste frisk fra sydvest. Havde et par enkelte tilbud og 
en god efterfølger, der dog forsvandt da den på lavt vand så mig.   

54. 21-06-05 Bredningen. Fyraftenstur sammen med Frank Oksborg. På trods af nogle byger i løbet af dagen var vandet 
klart med en god sigt. I kanterne lå der en del døde brasener - ja, gydning kan være hårdt! Masser af årsyngel. Lagde ud 
med at en gedde å ca. 4 kg.,  der voldsomt tog fluen netop som den landede.  Det blev til 6 gedder til Frank og 5 gedder 
til mig. Alle genudsat. Alt tyder på ideelle forhold til søndags flydetræf! Henrik Leth med gedde  

53. 19-06-05. Hobro Vesterfjord. Benyttede det gode vejr til at friste karperne med vores fluer. At der er virkelig tale om 
stærke fisk blev illustreret af et udløb der trak hele den lange Partridge flueline samt ca. 10 meter bagline af hjulet et et 
langt træk. Fangede og genudsatte tre karper og havde desuden nogle stykker der slap fluen under første udløb. Kunne 
ligeledes glæde mig over at det lykkedes for Frank at fange sin første flue-karpe. Frank Oksborg med karpe.  Henrik Leth 
med karpe  Temasider om fluekarper  

52. 16-06-05. Vegen Å. Fik efter dagens HB møde på Metalskolen i Holstebro mulighed for et par timers fiskeri. Der var 
ingen døgnfluer, men derimod en del danse- og kvægmyg. Fangede og genudsatte 5 små bækørreder og ca dobbelt så 
mange strømskaller.  

52. 16-06-05. Vegen Å. Fik efter dagens HB møde på Metalskolen i Holstebro mulighed for et par timers fiskeri. Der var 
ingen døgnfluer, men derimod en del danse- og kvægmyg. Fangede og genudsatte 5 små bækørreder og ca dobbelt så 
mange strømskaller.  

51. 14-06-05. Aftentur til Mølledammen. Med dansemyg, vårfluer lidt døgnfluer og et enkelt stankelben på vandoverfladen
var der god gang i fiskene, der blev motioneret godt på #3 grejet. En dejlig stort set vindstille aften hvor de første Cäenis 
også viste sig. Lars med regnbueørred der genudsættes.  

50. 12-06-05. Gudenåen ved Randers sammen med Lars Pedersen. Aftalte at Lars skulle forsøge sig med en flydende 
popper, mens jeg skulle fiske med en traditionel Flash-Streamer. Desværre var gedderne i dag til poppers og jeg fangede 
tre mindre fisk på streameren. Vandet var flot klart og vi så en del yngel. Se Lars Pedersen Randers by som baggrund  

49. 10-06-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Eftermiddags/aftentur. En frisk vind fra nordvest betød rimelige forhold på 
nordsiden. Ankom lige efter vandvendingen og fiskede nogle timer i faldende vand. Fortsat mange hornfisk, og var de ikke 
på fluen, var der oftest tre - fire stykker der fulgte efter. Så også nogle multer. Fangede en ørred på 55 cm. der var fyldt 
godt op med rejer. Målte i øvrigt vandtemperaturen til 12 gr.   

48. 08-06-05. Villestrup Å. Sammen med Frank Oksborg. Vi startede på Hadsund foreningens øverste stykke hvor en enkelt 
bækørred tog min Griffin Gnat. Ellers var det sparsomt med ringende fisk - måske det farvede vand, der er resultatet af 
den sidste uges store mængder regn havde en negativ effekt? Kørte efterfølgende ned til Barsbøl stykket, hvor der også 
kun viste sig et par enkelte fisk. Frank fangede og genudsatte to bækørreder, mens det for mit vedkommende blev til en 
regnbue og to bækørreder. Se Frank Oksborg ved Villestrup Å.   

47. 05-06-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Hentede Lars Pedersen 03.30 - vi havde håbet på en rolig vindmæssig morgen, 
hvad det imidlertid ikke var. Vi fiskede fra pontonbåde i Gammeldybet og så kun enkelte fisk i overflade. Vandet var 
stigende og jeg målte temperaturen til 12 gr. - luften 8 gr. På relativt lavt vand fik jeg et godt hug af en fisk der både 
flyttede en masse vand og trak line af hjulet.  Desværre mistede jeg fisken efter et par minutter - havde dog set af de at 
var en ørred på den gode side af de 60 cm. Lars fangede en ørred lige over målet som blev genudsat. Oplevede, at to 
yngre mænd i en jolle kom samtidig med os for at rygte deres ulovligt satte garn - er selvfølgelig anmeldt.   

46. 04-06-05. Mølledammen. Havde lånt nogle fiske DVD'ere fra NZ af Lars Pedersen.... Måtte efterfølgende af sted. God 
overfladeaktivitet og hugvillige ørreder der blev motioneret på det lette grej. Lod på vejen hjem TomTom'en bestemme 
ruten, altså korteste vej. Det gav en spændende rute på markveje. Ørred fra Mølledammen med flue  

45. 03-06-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Kørte til fjorden efter fyraften og fik hurtigt gjort pontonbåd og grej klart. Vandet 
var stigende og jeg målte i øvrigt vandtemperaturen til 12 gr. Havde en "efterfølger" inden jeg drev ind i et område med 
så mange smolt, at ansvarligt fiskeri ikke var muligt. På ca. en halvmeter vand og på kort line huggede en ørred på 57 cm. 
- en rigtig springbasse. Fangede og genudsatte endnu en ørred på ca. 45 cm. Stadig masser af hornfisk. Ørred på 57 cm i 
net  
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44. 28-05-05. Kongeåen. Fik fat i noget solcreme og kørte sammen med Lars Pedersen. Termometeret nærmede sig de 30 
gr. og åen var som livløs. Vi fik dog i bestræbelserne på at finde nogle aktive fisk gået det meste af 5 km. Resten af dagen 
gik med årsmøde og grillmiddag.  

43. 27-05-05. Kongeåen. Ankom til Foldingbro Camping der igen i år skulle være rammen om årsmødet i Danske 
Fluefiskere. Startede fiskeriet ved ellevetiden hvor der var rimeligt gang i vores store Danica døgnflue. Lagde ud med tre 
mindre stallinger hvorefter det blev til 4 ørreder også i beskeden størrelse. Aftensfiskeriet gav et par enkelte bækørreder 
og en godt fightende regnbueørred. Alt genudsat. Vejret var slået om til sommer og mine øre, hals og arme blev alt for 
grillet...  Se Emphemera Danica med åen som baggrund  

42. 26-05-05- Villestrup Å. Et  par timers fyraftensfiskeri gav en håndfuld mindre bækørreder der alle blev genudsat. 
Masser af danse- og kvægmyg, men kun få døgnfluer. Ørrederne tog sporadisk myg på overfladen og jeg fiskede med en 
#16 CDC. Parti fra Villestrup Å  

41. 22-05-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Ankom til havnen samtidig med de sidste gæster forlod teltet der var opstillet på 
havnen i anledning af byfesten. Da jeg roede ud kunne jeg i mørket skimte min "sæl-ven", der igen nysgerrigt fulgte mig 
nogle hundrede meter. Desværre forsvandt solopgangen i en heftig regnbyge. Fangede og genudsatte to målsørreder og 
mistede en lidt større lige før den skulle nettes nettet. Bemærkede, at der usædvanligt mange hornfisk som jeg fiskede 
til med tørflue - fangede også den ene ørred på tørt. Så et enkelt ulovligt garn som selvfølgelig er anmeldt.   

40. 20-05-05. Mariager Fjord. Morgentur. Var ved fjorden 04.30 og mærkede allerede i første kast hornfisk. Driftede med 
vinden langs kanterne og fangede 3 ørreder hvoraf den største målte 57 cm. og for øvrigt varen rigtig tyksak! Næsten i 
hvert kast var der hornfisk der nappede til fluen. Kørte efterfølgende en tur til Villestrup å, dog uden at fiske - regnen tog 
kraftigt til og jeg var også lidt småkold... Pontonbåd og ørred Se nærbillede af tyksak  

39. 15-05-05. Tange Sø. Var ved søen før solopgang og konstaterede at P-pladsen ved golfbanen nu var sløjfet til fordel 
for en opdyrkning af engen.... Ja, det er jo ikke lige det naturen, søen og åen har brug for! -  Ellers en smuk pinsemorgen 
med vindstille, tågebanker og masser af myg, men desværre stadig en stor mangel på fisk. Trods de fine betingelser så 
jeg blot nogle enkelte helt og her var de fleste småfisk. Det offentlige herunder Århus kommune er der største aktionær i 
Tangeværket og dermed forvalter af søen som for nogle år siden var langt mere  tilgængelig og betydelig mere fiskerig. 
Når heltbestanden i dag er nede, skyldes det antageligt Tangeværkets satsning på at forbedre økonomien ved at 
intensivere erhvervsfiskeriet på Tange Sø. Er der andre der har været på søen efter helt høre jeg gerne nærmere! Se 
myggebræmme   

38. 14-05-05. Helgenæs, Sletterhage. Henning  fra Odder og Henning fra Randers mødte op lidt over 04.00. Vi startede 
ved fyret hvor en ørred bød morgenen velkommen med lidt luftakrobatik, uden i øvrigt at vise fluen interesse. Vi gik 
derefter mod Lushage hvor vi ikke så noget til ørreder, men derimod masser af hornfisk.   

37. 12-05-05. Mariager Fjord. En sen eftermiddagstur sammen med Frank Oksborg gav nogle hornfisk og et par ørreder. 
Velgørende at få rørt benene efter et par dage ved konferencebordet. Se smækfed Mariager ørred  

36. 07-05-05. Bredningen. Trods rimeligt uklart vand lykkedes det i løbet af et par timer midt på eftermiddagen at fange 
tre gedder på 2, 4 og 5 kilo. Alle fiskene bar præg af den netop overståede gydning. Se stemning fra Bredningen  Gedde 
sikkert i Bogagrip  

35. 06-05-05. Randers Fjord Udbyhøj. Ankom kl. 05.30 - en heftig regnbyge var  netop passeret. Vandet var stigende og 
jeg målte temperaturen til 10 gr. vinden var svag og jeg oplevede i en kort periode havblik.. og så "pustede" det op! 
Fangede  løbet af 3 timer - inden vinden tog til - 7 havørreder og 2 hornfisk.    

34. 05-05-05. Dokkedal. Hentede Bjarne Fries kl. 04.30. Vandet var både stigende og højt da vi ankom. Fiskede nogle 
timer uden at mærke andet en nogle forsigtige "hornfiske-puf" i fluen. Lige før vandvendingen krogede jeg den første 
hornfisk, mens Bjarne samtidig fik hug og kunne fighte en ørred på ca. 45. cm. Fangede endnu nogle hornfisk og en enkelt 
ørred inden vi godt blæst igennem gik den lange vej til bilen. Vandstanden var i perioden faldet omkring 50 cm. Bjarne 
Fries med hornfisk og ørred.   

33. 04-05-05. Udbyhøj, nord - morgentur. Var ved fiskerihavnen kl. 04.30. I vandet var der store bræmmer af pollen. Så 
en del fisk i overfladen og lagde ud med at krogen en pæn hornfisk, der imidlertid slap - årets første. Fangede og 
genudsatte derefter en ørred på ca. 45 cm.  På vejen ind mod havnen så jeg en del multer på det lave vand for øvrigt 
også årets første.  Pontonbåden ved Udbyhøj  

32. 30-04-05 Udbyhøj - morgentur. Var ved fjorden allerede kl. 05.00. Vandet var faldende og det var sjældent vindstille. 
En del ørreder viste sig i overfladen og ternerne var aktive i jagten på fjordrejer. Ude i sejlrenden patruljerede marsvin 
majestætisk. Det blev til fem ørreder på op til 45 cm. der alle blev nænsomt genudsat. Fjorden i morgendis og spejlblank 

31. 26-04-05. Skovgårde. Et formiddagsmøde i Grenå gav mig mulighed for at nyde solopgangen og fiskeriet ved 
Skovgårde. Fangede en flot ørred på ca. 55 cm., og så et par fisk i overfladen. Sluttede turen med en kop frisklavet kaffe 
og var i Grenå kl. 09.00  Se portræt af Skovgård-ørred og flue  

30. 24-04-05. Stod op ved femtiden og fik liv i Bjarne Fries. Trængte til lidt stående fiskeri og valgte at køre til 
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Skovgårde. Termometeret viste - 3 gr. og vi måtte skrabe is af ruderne. Da vi kom ned på stranden kunne vi tælle 5-7 
lystfiskere og da solen begyndte at varme kunne vi nyde synet af en del større fisk der jagtede i overfladen - lang uden 
for kastevidde. havde et enkelt forsigtigt hug, inden turen ved 9 tiden gik mod Randers. Se også billeder mv. hos Randers 
Fluebinder Laug  

29. 23-04-05. Halvbedøvet af ikke mindst gode fiskeoplevelser og hyggeligt samvær, faldt jeg hurtigt i søvn på madrassen 
bag i bilen. Efter morgenmaden kørte vi i kortege til "sækken" hvor grej og pontonbåde hurtigt blev klargjort. De fleste 
havde langt mellem fiskene, men jeg var heldig. I de tre første kast blev det til tre fisk - alle lige over målet. Havde 
modsat de øvrige rimeligt godt  fiskeri og kunne da dagens anstrengelser blev gjort op noterer at det var blevet til elleve 
ørreder, deriblandt et pragteksemplar på 63 cm. Fangede alle fisk på nandu'en fisket på min nye Partridge "I" line. Se flot 
havørred og stolt fanger 

28. 22-04-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Randers Fluebinderlaugs årlige weekendtur med Erik Rasmussen sommer hus i St. 
Sjørup som base. Sammen med Bjarne Fries begyndte jeg fiskeri ved syvtiden hvor pontonbådene blev søsat fra 
fiskerihavnen ved Udbyhøj Nord. Endnu engang var sælen på plads og endnu engang fulgte den mig et godt stykke tid. 
Fiskeriet startede lidt sløvt og der skulle arbejdes for sagen. Vi fik besøg af Verner Jensen og Lars Rasmussen der også var 
ude at "lufte" deres pontonbåde. Bjarne og fiskede til midt på eftermiddagen og jeg kunne opgøre dagens fangst til 6 
ørreder, flest omkring målet og en flot overspringer på ca. 55. cm. Med en glubende appetit gik det mod sommerhuset, 
grillen, vin og whisky.   

27. 15-04-05. Randers Fjord, Udbyhøj. Morgentur. Tågen lå det meste af tiden tæt og sælen, som jeg også mødte forrige 
gang var igen nysgerrig og fulgte mig ca. en halvtime. Så en del fisk i overfladen og havde da også snart kontakt. Fangede 
3 ørreder hvoraf to blev genudsat og en på 57 blev hjemtaget. Maveindholdet afslørede at det er "spisetid" - var smækfuld 
af kutlinge! Havde på anbefaling af Ole A. Bjerke fra Partridge monteret min nye SHOOTING DISTANCE line med 2,5 m 
0,40mm ‐ 1/2 m 0,33 mm og 1/2 meter 0,28 som forfang ‐ det virker!  Jeg vil anmelde linen efter lidt flere ture. Se ørred og 
pontonbåd   Maveindhold fra ørred 

26. 10-04-05. Mariager Fjord, Hadsund. Middagstur. Efter en hektisk uge, og en inspirerende Flyfestival i Kolding, var der 
lejlighed til nogle timer ved fjorden, hvor det blev til tre blanke fanget fra pontonbåden under fiskeri langs kanterne. Fik 
samtidigt afprøvet den nye line fra Partridge, der udmærker sig ved, at spidsen er taperet ned til 0,55 m.m. ligesom der 
er integreret skydeline. Se evt omtalen her. Under den første test afslørede linen ikke uventet gode kasteegenskaber og 
en medgørlig smidighed, der gjorde det let at håndtere selv en stor længe af skydelinen. Havde dog lidt problemer med 
polyforfanget, der jo er designet til brug på en mere traditionelt taperet flueline - her må der en justering til. Holder 
linen de gode takter under intensivt brug, vil der absolut være tale om en interessant line til vores kystfiskeri. Glæder 
mig nu også til at prøve tørfluelinen fra Partridge. Se tre blanke fra fjorden  Partridge flueline i FS'er 

25. 03-04-05. Mariager Fjord, Hadsund. Morgen/middagstur. Fiskede fra pontonbåden. Startede med at  en ørred, der 
head & taile'de, og med voldsom fart fulgte efter fluen. Lidt efter oplevede jeg et voldsom hug og kunne efterfølgende 
lande en velnæret ørred på 57 cm., som efterfølgende viste sig at være smæk ful af børsteorm. Brugte formiddagen til at 
udforske det spændende område øst for Hadsund hvor lave og meget produktive områder omkranses af 3- 5 meter dybe 
render. Fangede endnu to målsørreder der blev genudsat.  Fed ørred fuld af børsteorm 

24. 02-04-05. Morgen/formiddagstur til Udbyhøj.  Havde aftalt at mødes med Bjarne ved fiskerihavnen. Vi havde nogle 
timer med faldvand foran os. Da jeg som første mand søsatte pontonbåden dukkede en nysgerrig sæl op kun 15 meter 
væk. Sælen forsvandt dog hurtigt og vi påbegyndte fiskeriet i Gammeldybet. Havde et par ubeslutsomme ørreder der 
fulgte fluen, og så også enkelte fisk i overfladen. Krogede en enkelt inden vi roede ud og forsøgte os langs sejlrenden. Her 
fangede Bjarne en blank ørred på ca. 45 cm. Så rimeligt med mindre børsteorm. Observerede et enkelt ulovligt garn, der 
naturligvis er anmeldt. Solopgang ved lavvande Nysgerrig sæl Bjarne Fries rensen fisk 

23. 01-04-05. Randers Fjord ved Voer. Kørte efter fyraften til Mellerup og tog færgen. Mødte Lars Pedersen og Morten 
Bundgaard, der havde mærket, men ikke fanget fisk. Fiskede et par timer i det faldende vand og landede en enkelt 
grønlænder der nænsomt blev genudsat.   

22. 30-03-05. Mølledammen. En fyraftenstur gav mig lejlighed til lufte #3 grejet og motionerer et par ørreder. Oplevede 
at der blev lagt tudseæg i kanten så nogle enkelte ringende fisk der tilsyneladende tog nogle af de få dansemyg der trods 
kolde østenvind viste sig på overfladen. Mølledammen sidst i marts  

21. 28-03-05.  Randers Fjord ved Voer. Meldinger om godt fiskeri medium i fjorden havde lokket Christian Møller, Erik 
Rasmussen, Verner Jensen, Torben Ludvigsen, Morten Bundgaard, Lars Schøler, Bjarne Fries og Henrik Leth, alle fra 
Randers Fluebinder Laug, til at mødes på Voer. Vandet var brunfarvet af kiselalger og ca. 4 gr. varmt. Vi fiskede i fadende 
vand og det blev kun til få fisk, heraf tre blanke ørreder til mig.  Bjarne Fries i sin pontonbåd ved Voer 

20. 27-03-05. Gudenåen ved Randers. Nattens nedbør havde farvet vandet mere brunt end jeg havde forventet. Fiskede 
et par timer langs kanten og fangede og genudsatte 2 mindre hangedder der begge var godt belagt med igler. Se gedde 
med igle 

19. 25-03-05. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Søsatte pontonbåden ved fiskerihavnen. Vandet var faldende og den ene 
tågebanke afløste den anden  - ind i mellem tittede solen frem. Så en del børsteorm og fangede på lavt vand en ørred på 
62 cm. og en på 40 cm. som blev genudsat. Fik samtidig testet en fluelinekombination som Morte Bundgaard havde 
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kreeret - det virker! Udbyhøj ørred Stemningsbillede fra Udbyhøj Havn 

18. 24-03-05. Mariager Fjord ved Hadsund. Da jeg ankom lå tågen tæt. Snart brændte solen dog igennem og da det stort 
set var vindstille, ligesom der var gang i viber og strandskader, blev det til årets første rigtige forårsdag. Desværre var 
der ikke gang i ørrederne - så kun en enkelt i målsstørrelse, som dog ikke blev hængende på krogen - hvor er de 
henne? Ps. Så en del børsteorm.  

17. 22-03-05. Mariager Fjord ved Hadsund. Morten Bundgaard ringede og spurgte om jeg havde lyst til en fyraftenstur. Det 
havde jeg. Vandstanden var meget lav og vi kunne se, at der så småt var ved at komme gang i børsteormene. Fiskede et 
par timer uden at se eller mærke noget til fisk.  

16. 20-03-05. Gudenåen ved Randers. Havde rigget geddegrejet til og søsatte pontonbåden ved pumpehuset nedstrøms 
motorvejsbroen. Vandet var faldende og strømmen frisk. Fiskede og driftede nedstrøms gennem kanalen der afvander det 
blinde løb". Fangede har en enkelt gedde på ca. 4 kg. Da jeg kom tilbage til motorvejsbroen (der skulle tages ved årene) 
mødte jeg John Andersen fra Fluebinderlauget, der dog i dag fiskede med "hardware". John kunne stolt kunne præsentere 
mig for 2 flotte banke ørreder på ca. 3,5 og 1,5 kg. Nød også synet af en pæn klækning af megastore mørke slørvinger - 
jo, foråret er lige om hjørnet! Se John med Gudenåørreder 

15. 19-03-05 Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Tog af sted over middag hvor temperaturen lige sneg sig over frysepunktet. 
Kunne nyde vintersolen samt fange og genudsætte 3 mindre ørreder. Ørnedalsbugten i vintersol 

14. 18-03-05. Randers Fjord, Stenrevet. Fiskede et par timer uden at se eller mærke fisk. Vandet var farvet og stigende - 
sjældent det mest gunstige. 

13. 16-03-05. Mariager Fjord, Kongsdal. Et aflyst eftermiddagsmøde gav mig mulighed for et par timer på Fjorden. Lars 
Petersen var med på ideen. Vandstanden var en del under normen. Efter ca. en times fiskeri fanger jeg en sløv 
nedgænger på ca 50 cm. - ellers mærker vi ikke noget. Observerer et garn der er sat mellem to tomme klare plastic 
dunke. Se Lars ved fjorden 

12. 11-03-05. Kobberhagen. Efter et par mødedage i Jørlunde fik jeg på turen mod Randers lejlighed til et par timers 
fiskeri i det klare vejr og den kraftige vestenvind. På trods af ellers gode forhold blev det ikke til fisk i det kolde vand.  

11. 05-03-05. Begtrup Vig. Hentede Morten Bundgaard, der havde vagten i LP Flyshop. På Djursland kunne vi rigtigt se, at 
vinteren havde drillet trafikken, idet der lå meterhøje bunker sne i vejkanten. Planen var lidt fiskeri i den inderste del af 
Århus Bugten, hvor det dog viste sig, at der var is i kanten. Ved Begtrup Vig, hvor vi målte vandtemperaturen til +0,5 gr., 
var det til at komme til. Fiskede et par timer uden at mærke fast fisk. Men dejligt med lidt frisk luft over på fredagens 
melding om at produktionen på Vestas flyttes fra Randers. Afbrød fiskeri for et interview om Vestas til TV 2 Østjylland, 
der endnu engang fangede mig i fiberpels og waders. Journalist og fotograf må ud i geografien for at få deres historie. 
Morten Bundgård i vintersol 

10 19-02-05. Mariager Fjord ved Skellerup. Fjorden smuk omkranset af vinterlandskabet og godt oplyst af vintersolen. 
Fangede og genudsatte  to nedgængere på ca. 50 cm. Gydeørrederne eller nedgængerne kommer hurtigt til at se pæne 
ud når de er returneret til fjorden, men skindet bedrager. Der skal gå endnu et par måneder før end fiskene er klar til 
middagsbordet. Så også to fisk i overflader, der selv om de omgående blev præsenteret for fluen, ikke blev fristes. Kørte 
på vejen hjem forbi Østerkær Bæk der munder ud i Glenstrup Sø. Sørgeligt syn. Hvor der tidligere var gydebanker, som 
var det en rendegraver der havde vendt gruset, er der i dag kun spor af sporadisk gydning. Noget kunne tyde på at det er 
lykkes for garnfiskerne at få udryddet den ellers så unikke ørredstamme fra Glenstrup Sø. Bliver der ikke øjeblikkeligt sat 
ind med handling (garnstop og avl på resterne af ørredstammen), er eventyret forbi. Skal nævnes, at jeg siden midten af 
70'erne har fulgt gydeaktiviteten i bækken, og at det de seneste år for alvor er gået den gale vej. Se Mariager i 
vinterstemning  Blank nedgænger inden genudsætningen 

9. 18-02-05. Mariager Fjord. Sammen med Lars Pedersen. Da det satte ind med tøbrud, og da der samtidig var hul i 
kalenderen gik turen til fjorden... Vi fiskede et par timer. Jeg fangede først en blankt ørred  på 36-37 cm.  - Ville lige 
prøve et par kast til da en bølge viste sig efter fluen. Denne gang var det en nedgænger på ca. 60 cm der belejlig slap 
fluen inde i strandkanten. Smagte årets påskebryg fra Hancock - kan anbefales! Se Lars i vintervejr 

8. 06-02-05. Randers Fjord ved Voer. Efter formiddagens tillidsmandsmøde, der naturligvis stod i valget tegn, havde jeg 
en aftale med Lars Pedersen.  Da vi passerede Randers Bro kunne vi se at vandstanden var meget lav, idet vi kunne se en 
del af åbunden. Ved Voer var der lige passeret en coaster og vandet var mudret godt op. Vi fiskede et par timer, hvor jeg 
på ca 40 cm. havde et enkelt tilbud. På vejen hjem drøftede vi endnu engang valgets temaer og bl.a. andet risikoen for 
mere bebyggelse og flere "adgangforbudt skilte" langs vores fjord og kystområder, der er efter min opfattelse er en oplagt 
risiko såfremt VK regeringen genvælges. Et andet emne var tilladelsen til svinefarme og vandløbsvedligeholdelse som vi 
bestemt ikke er trykke ved at overdrage til kommunal forvaltning. Motiv fra Voer 

7. 30-01-05. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten ved Hobro. Efter en heftig uge med masser af valgaktiviteter, og en 
morgenuddeling af Torben Hansen valgpjece i mit boligområde, var en fisketur lige hvad jeg trængte til. Vandstanden var 
ekstrem lav og vinden frisk fra vestlig retning. Der skulle gå ca. 1,5 time før end jeg første gang mærkede fisk ved fluen i 
form af et lille puf. Ca. en halv time senere, eller der omkring - jeg havde gået og spekuleret på vigtigheden af en 
regering der ikke bare lader bønderne svine med kvælstof og gylle - var der atter bud efter fluen. Denne gang var det en 
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blank tyksak på ca. 45 cm. der tog fluen og lidt senere blev genudsat. Ørnedalsbugten  Vinterens første erantis 

6. 22-01-05. Efter et LO Storbyerne/ Fagligt Ansvar møde om det kommende valg, var der mulighed for et par timers 
fiskeri på Stevns. Fiskede ca. tre timer syd for Rønnede Havn uden at mærke eller se noget til fisk. Kunne i stedet glæde 
mig over det smukke vejr og over den gode valgkampstemning jeg møder overalt - optimismen er stor, og der er da helt 
sikkert også brug for en ny regering og politik der bl.a. tager beskæftigelsen og miljøet alvorligt. Henrik Leth på Stevns. 

5. 16-01-05. Mariager Fjord. Efter lidt opgaver med boremaskine og ravplugs hos familien, var der nogle ledige timer til 
fisketur. Vandstanden i fjorden var ekstrem lav og vejret var let overskyet med enkelte solstrejf. Fangede og genudsatte 
en blank, men ny-garnskadet målsfisk i tredje kast (havde på forhånd set fisken i overfladen). Så eller mærkede derefter 
intet de næste tre timer.  Mødte Leif Klitte (mureren), der netop havde fanget en nedgænger, som desværre blødte en 
del og derfor blev aflivet. Se Leif Klitte med ørred 

4. 14-01-05. Mariager Fjord, Hadsund. Da jeg ankom stod solen lavt. Observerede snart et par ørreder i overfladen, der 
blev præsenteret for lidt af flueæskens godbider, dog uden at bide. Lars Rasmussen fra Randers Fluebinderlaug, der også 
havde fået lyst til en fisketur i det aprilsagtige januar vejr, dukkede op. Vi fiskede derefter en god times tid uden at se 
eller mærke flere fisk. 

3. 09-01-04. Mariager Fjord  - dagen efter orkanen. Kørte sammen med Morten Bundgaard til Hadsund hvor vi riggede 
grejet til for blot at konstatere, at vandet var grumset med mindre en 10 cm. sigt. Kørte derefter til Kongsdal hvor flere 
af bådene på land var væltet ind i hinanden. Her var vandet også farvet. Aftalte at køre til Ørnedalsbugten, hvor vi måtte 
holde lidt før end P-pladsen som følge af flere væltede træer, der spærrede vejen. Fiskede en god time i det uklare vand 
uden at mærke fisk inden turen gik hjem til kaffe og fiskevideo.  

2. 02-01-05. Djursland. Sammen med Morten Bundgaard. Vi startede med at køre til Sangstrup, hvor klinterne ville give læ 
for den stormende vestenvind. Desværre var vandet meget grumset. Kørte derefter til Fornæs, hvor vandet var mere 
klart, men stadig grumset. Satte derefter kursen mod til Kobberhagen, hvor Morten på nordsiden af hagen fangede en 
undermåler samt en flot overspringer på 56 cm. Jeg fiskede uden at mærke det mindste i området syd for hagen. Se 
Morten Bundgaard med ørred 

1. 01-01-05. Mølledammen. Dagen derpå. Vandet er klart og koldt - fiskene i god kondition. Fangede og genudsatte par 
fisk der forsigtigt tog en en snail-fly fisket meget langsomt på flydeline. Så nogle enkelte ørreder tage myg på overfladen. 
Se Henrik Leth med ørred. 
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