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Formanden har	ordet

Indholdsfortegnelse

”Sommeren”	indtog	Danmark	i	2014	med	sol	og	høje	
temperaturer	samt	tropenætter	til	følge.	Dette	til	stor	

glæde	for	feriefolket	og	i	særdeleshed	de,	som	havde	valgt	
at	 holde	 ferie	 indenfor	 landets	 grænser.	 De	 høje	 tempe-
raturer	 i	 sommerens	 løb	 samt	her	 i	 starten	 af	 september	
har	til	gengæld	også	betydet	iltsvind	i	Limfjorden.	Et	iltsvind	
der	i	Skive	fjord	både	kunne	ses	med	det	blotte	øje,	men	
sandelig	også	 lugtes.	Men	 iltsvindet	har	 ikke	som	tidligere	
holdt	havørreden	tilbage	fra	åen	–	glædelig	må	vi	erkende,	
at	havørreden	virkelig	har	gjort	sit	 indtog	 i	Karup	Å	denne	
sommer.	Fangsterne	taler	sit	tydelige	sprog,	men	vi	må	også	
erkende,	at	der	er	blevet	fanget	utrolig	mange	”fjordørreder”	
(40-50	cm).	Disse	ørreder	har	givet	ikke	kunnet	lide	lugten	i	
bageriet	(Limfjorden)	og	dermed	tidlig	sat	kursen	mod	åen.

De	daglige	indrapporteringer	af	fisk	på	hjemmesiden	har	
da	også	resulteret	i	en	øget	aktivitet	ved	åen.	På	de	bedste	
sommeraftener	var	det	ligefrem	svær	at	finde	ledige	P-plad-
ser	ved	åen	og	for	første	gang	i	flere	år	kan	konstateres	en	
stigning	i	medlemstallet.	

Genopretningen	af	Trevad	Møllebæk	har	i	 løbet	af	som-
meren	kunnet	afsluttes	–	det	sidste	jord	er	vendt	og	fordelt,	
der	er	 lagt	grus	 i	bækken	og	der	er	sået	græs	 i	arealerne	
omkring	bækken.	Så	vi	venter	nu	i	spænding	på	at	forme-
ringslystne	 havørreder	 entrerer	 bækken	 medio	 november	
og	”takker”	for	de	gode	gydeforhold.

Den	varme	sommer	har	desværre	også	betydet	en	stor	
vækst	af	siv	og	krat	langs	med	åen,	hvilket	nogle	steder	har	
været	ensbetydende	med	et	besværligt	fiskeri.	Heldigvis	har	
nogle	få	ildsjæle	taget	kampen	op	med	sivene	og	fået	noget	
af	det	lagt	ned,	så	at	I	kære	medlemmer	har	kunnet	færdes	
nogenlunde	langs	åen	og	også	kunnet	se	åen.	Klipningen	er	
foregået	på	frivillig	basis	og	af	relative	få	hænder	og	jeg	vil	
gerne	at	I	medlemmer	påskønner	denne	indsats	og	måske	
tager	en	tørn	i	næste	sæson.

LFSO	har	igen	i	år	været	omdrejningspunktet	for	den	år-
lige	KÅS	 konkurrence.	Det	 var	med	 stolthed	og	 store	 for-
ventninger	vi	bød	lystfiskere	fra	nær	og	fjern	velkommen	til	
et	af	årets	højdepunkter.	Uden	at	kende	det	endelig	resultat	
målt	 i	kroner	 til	havørredens	ve	og	vel,	er	 jeg	sikker	på	at	
konkurrencen	igen	i	år	forløb	perfekt	med	masser	af	indve-
jede	havørreder	og	dermed	også	glade	lystfiskere.

Vintersyslerne	 skal	 nu	 findes	 frem	 af	 gemmerne.	 Vi	 af-
holder	i	slutningen	af	november	”generalforsamling”	og	her	
kan	jeg	kun	opfordre	medlemmerne	til	at	møde	op	og	give	
deres	mening	til	kende.	Ligeledes	kan	jeg	kun	opfordre	til	at	
I	henter	inspiration	til	næste	års	fiskeri,	ved	at	møde	op	til	
vinterens	arrangementer.

Knæk	og	bræk	for	resten	af	sæsonen	og	vel	mødt	til	ge-
neralforsamling	og	klubaftener.

Holger
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Dagsorden:
1.	 Valg	af	dirigent.
2.	 Formandens	(bestyrelsens)	beretning.
3.	 Fremlæggelse	af	regnskab	for	det	forløbne	år	til	godkendelse.
4.	 Behandling	af	indkomne	forslag.
5.	 Fastsættelse	af	kontingent.
6.	 Valg	til	bestyrelsen.
	 A.	 Valg	af	formand.	Holger	Riis-Jensen	modtager	ikke	genvalg.
	 B.	 Valg	af	bestyrelsesmedlemmer.		
	 	 På	valg	Helge	Jakobsen	og	Jesper	Palm.	
	 C.	 Valg	af	suppleanter.	På	valg	Anders	Dalgaard	og	Johan	Lynderup.
7.	 Valg	af	revisorer.	På	valg	Arne	Kjølhede	og	Jan	Pedersen.
8.	 Eventuelt.
Herunder	beretning	fra	juniorafdelingen.
Uddeling	af	pokaler	m.m.
Lodtrækning	blandt	dagkort.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles  
formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Kun	medlemmer	har	adgang!

Bestyrelsen

Generalforsamling
Lystfiskerforeningen	for	Skive	og	Omegn`s	ordinære	generalforsamling	

Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.30.
I klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1, Vridsted.

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

centraltrykkeriet skive a/s



Vi søger folk 
til årets  
el-fiskeri!
Der er el-fiskeri lørdag den 29. november og  
lørdag den 6. december. 
Der	er	brug	for	folk	ved	åen	og	i	Trevad.	Vi	starter	med	
morgenkaffe	i	Trevad,	og	vi	regner	med,	at	arbejdet	slutter	
omkring	kl.	16.00.	Det	forventes,	at	man	deltager	hele	dagen.	
Da	el-fiskeriet	og	arbejdet	i	Trevad	foregår	sammen	med	de	
øvrige	foreninger	fra	KÅS,	og	vi	nødigt	vil	mangle	folk	en	af	
dagene,	er	det	nødvendigt	med	bindende	tilmeldinger.	
For	medlemmer	langvejs	fra	kan	der	arrangeres	overnatning	
i	Margrethes	Hus
Tilmelding inden den 15. november til:
Anders på tlf.: 30 25 16 56, mail: adalgaard@gmail.com 
eller Johnny på tlf.: 23 98 07 10, mail: johnnyfilthat@live.dk

Vel	mødt!	-	Bestyrelsen
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I rette tid,  
på rette sted  
- og i den helt  
rette weekend!

Lørdag	under	KÅS-konkurrencen	havde	jeg	vagt	i	Trevad.	Fra	
klokken	15	til	19	skulle	jeg	sammen	med	Benny	Amstrup	
stå	for	at	sælge	lodder	til	Bækløbet	samt	øl	og	vand	oppe	i	
garagen.	Bilen	holdt	pakket	og	klar	til	aftenens	fiskeri,	så	jeg	
kunne	køre	fra	Trevad	og	direkte	ud	til	åen,	når	min	vagt	var	
slut.	Omkring	klokken	19	blev	jeg	afløst	i	ølteltet,	og	efter	en	
gang	aftensmad	kørte	jeg	til	åen.	

Tidligere	på	dagen	var	der	gået	rygter	om	mange	fisk	på	
de	nedre	stræk	af	åen	omkring	Bærs,	så	det	var	fristende	at	
køre	dertil,	men	da	jeg	nok	ikke	var	den	eneste,	der	kendte	
til	 disse	 rygter,	 konkluderede	 jeg,	 at	 der	 nok	 allerede	 var	
godt	fyldt	op	med	biler	ved	Madsens	Plads.	

Jeg	svingede	i	stedet	til	venstre,	da	jeg	kørte	fra	Trevad	og	
satte	kursen	mod	de	øvre	stræk	af	åen.	Men	da	jeg	kom	til	
broen	i	Vridsted,	konstaterede	jeg,	at	parkeringspladsen	her	
var	tom	og	efter	en	hurtig	beslutning	blev	bilen	parkeret.	

Da	det	stadig	var	tidligt	på	aftenen,	og	jeg	var	kommet	til	
at	småfryse	i	ølteltet,	blev	jeg	siddende	lidt	i	bilen.	Omkring	
kl.	20	var	der	stadig	ikke	andre	på	parkeringspladsen,	så	jeg	
begyndte	så	småt	at	tage	waders	på	og	rigge	min	stang	til.	
Aftenfluen	kom	på	med	den	berygtede	L-rig	montering,	et	
eksperiment	 jeg	 var	 startet	med	pga.	 alt	 for	mange	 tabte	

fisk	gennem	sæsonen.	Herefter	bevægede	jeg	mig	stille	og	
roligt	op	ad	åen,	jeg	havde	ikke	travlt.	Jeg	valgte	at	gå	helt	
op	i	det	bløde	og	starte	fiskeriet,	da	jeg	stadig	var	helt	alene	
og	havde	hele	aftenen	foran	mig.

Jeg	startede	fiskeriet	i	et	roligt	tempo,	og	efter	ca.	45	mi-
nutters	fiskeri	uden	skyggen	af	fisk,	havde	jeg	mistet	troen	
på	L-rigget.	Det	kastede	ikke	ordentligt,	fluen	gik	alt	for	højt	
osv.	Så	først	da	en	ordentlig	trekrog	var	blevet	monteret	og	
troen	reetableret,	kunne	jeg	fiske	videre	nedover.	Solen	var	
så	småt	gået	ned,	og	10	kast	længere	ned	af	åen,	rejste	en	
bølge	sig	pludselig	ved	min	egen	side,	bølgen	nærmede	sig	
min	flue,	og	i	min	stang	kunne	jeg	mærke	et	lille	nap	i	det	
alleryderste	af	fluens	vinge,	og	så	var	bølgen	væk	med	et	
skvulp.	

SHHAAATANS...	hviskede	jeg	til	mig	selv.	Havde	jeg	bare	
beholdt	L-rigget	på,	havde	jeg	med	garanti	kroget	den	fisk,	
tænkte	jeg	og	forbandede	mig	selv	for,	at	jeg	ikke	var	blevet	
i	troen	på	L-rigget.	Nå,	det	var	nok	aftenens	eneste	chance,	
jeg	 hermed	 havde	 forspildt,	 tænkte	 jeg	 og	 fiskede	 videre	
nedad.	

Da	klokken	nærmede	sig	22.00,	 ringede	 telefonen.	Det	
var	Johan,	han	havde	fisket	 i	Dueholm	og	ville	nu	køre	 til	
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Aakjær	 og	 prøve	 lykken,	 vi	 aftalte,	 at	 når	 jeg	 kom	 ned	 til	
parkeringspladsen,	skulle	jeg	give	ham	et	kald,	så	kunne	vi	
mødes	 længere	nede	af	åen	senere.	Da	 jeg	 lagde	på,	var	
det	blevet	mørkt	og	begyndt	at	småregne,	så	jeg	monterede	
pandelampen	inden	jeg	gik	ud	til	åen	igen.	Jeg	satte	tem-
poet	lidt	op,	og	jeg	havde	nok	kastet	fem	gange,	da	nogle	
pludselige	 ryk	 i	 stangen	og	en	ordentlig	bølge	brød	vand-
overfladen	midt	i	fluens	drev.	Herefter	væltede	fisken	godt	
rundt	i	overfladen	på	forholdsvis	lang	line,	og	efter	de	første	
sekunders	tumult	kunne	jeg	stadig	mærke	vægten	af	fisken	
for	enden	af	linen.	Det	var	godt,	så	sad	krogen	da	nogenlun-
de,	tænkte	jeg.	Da	der	var	faldet	mere	ro	på	fisken,	begynd-
te	jeg	at	trække	den	med	opad.	Der,	hvor	den	huggede,	var	
der	meget	vegetation	i	åen	ved	egen	side,	så	jeg	ville	have	
den	med	op,	hvor	der	ikke	var	for	mange	planter,	den	kunne	
begynde	og	gemme	sig	i,	og	hvor	jeg	kunne	lande	den	med	
mit	net.	Det	lykkedes	at	trække	fisken	med	og	efter	nogle	
udløb	specielt	over	under	modsatte	brink	begyndte	den	at	
vise	træthedstegn.	Min	puls	hamrede	derudaf,	og	hver	gang	
jeg	troede,	at	den	var	ved	at	være	landingsklar,	slog	den	et	
lille	 slag	med	halen	 i	 hovedstrømmen	og	 trak	 line	 af	mit	
hjul	så	let	som	ingenting.	Jeg	kunne	ikke	vurdere,	hvor	stor	
fisken	var,	men	jeg	var	ikke	i	tvivl	om,	at	det	var	den	tungeste	
havørred,	jeg	havde	gået	med	så	længe.	Efter	ca.	10	minut-
ters	tovtrækkeri	tændte	jeg	pandelampen	og	tænkte,	at	den	
skulle	til	at	på	land,	inden	krogen	ville	slippe	sit	tag.	

Det	sted	jeg	havde	valgt	at	lande	fisken	viste	sig	at	være	
knap	så	godt,	som	først	antaget.	Dog	var	der	ingen	planter	
her,	og	 jeg	kunne	nå	ud	 i	åen	med	mit	net,	men	der	var	
dødvande	 inde	 i	egen	side,	så	da	fisken	var	klar	 til	nettet,	

stod	den	lodret	 i	vandsøjlen.	Det	var	 ikke	optimalt,	da	mit	
net	(et	australsk	foldenet)	kan	klappe	sammen	den	ene	vej,	
men	ikke	den	anden.	Så	efter	to	mislykkedes	forsøg	på	at	få	
fisken	i	nettet	med	halen	først,	trak	jeg	i	tredje	forsøg	fisken	
så	langt	ind	over	nettets	ramme,	at	den	faldt	i	nettet	med	
siden	først.	Ikke	en	landing	efter	bogen,	men	det	lykkedes,	
og	herefter	røg	net	og	fisk	langt	ind	på	brinken.	Foran	mig	lå	
en	sølvblank	hanfisk,	der	var	lige	så	lang,	som	fra	fightdub-
ben	på	min	fluestang	og	til	det	første	skydeøje.	Puha...	sikke	
et	dyr,	jeg	takkede	for	kampen,	og	herefter	fik	den	gokket.	

Totalt	i	vildrede	og	med	en	puls	stadig	tæt	på	max	ringede	
jeg	til	Johan.	Johan	var	netop	ankommet	til	Aakjær,	og	han	
kunne	godt	høre	på	min	forpustet	og	forvrænget	stemme,	
at	noget	var	i	gære.	Jeg	kunne	kun	få	fremstammet,	at	det	
var	en	stor	fisk,	og	at	jeg	gerne	ville	have	den	fotograferet,	
men	da	Johan	ikke	havde	sit	kamera	med,	foreslog	han,	at	
vi	mødtes	 i	Trevad,	da	klokken	kun	var	22.15,	og	der	nok	
stadig	var	folk	ved	indvejningen.	

Herefter	gik	det	over	stok	og	sten	mod	Trevad.	 I	Trevad	
blev	fisken	behørigt	målt	og	vejet	til	6,56	kg	og	83	cm,	og	
dermed	 kunne	 jeg	 konstatere	 en	 ny	 personlig	 rekord	 for	
fluefanget	 havørred	 samt	 en	 ny	 førsteplads	 i	 KÅS-konkur-
rencen.	Vildt!	

Efter	 en	 fadøl,	 et	 par	 hjemmekrøl,	 et	 par	 krammere	og	
nogle	røverhistorier	 i	ølteltet	var	pulsen	kommet	 i	 ro	 igen,	
og	jeg	kunne	trille	hjemad	til	en	usædvanlig	god	nattesøvn.	

Knæk og bræk
Anders Dalgaard
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TIRSDaG D. 11. noVeMBeR kl. 19.00 

TIRSDaG D. 2. DeceMBeR kl. 19.00 

onSDaG D. 17. DeceMBeR kl. 19.00 

aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

Så	er	endnu	en	sæson	ved	Karup	Å	ved	at	være	slut,	hvilket	
traditionen	tro	også	er	ensbetydende	med	opstart	af	vores	
junior/senior	aftner	i	Spinders	Hus	i	Trevad.

Den	første	klubaften	er	onsdag	d.	5.	november	kl.	19.00.	
Og	ellers	så	køre	de	normale	klubaftner	hver	onsdag	med	

start	kl.	19.00	til	ca.	21.00
Husk: De uger, hvor der er arrangementer andre 

dage end onsdage, er klubaften onsdag aflyst.
Alle foredrag er gratis!

Juniorafdelingen kommer i år til at ligge, hver an-
den torsdag med opstart torsdag d. 6. november kl. 
19.00. 
I	år	kommer	Thomas	Pasgaard	og	gir’	en	hånd	med	til	 ju-
nioraftnerne.	

Er	man	junior	og	ønsker	transport	fra	Skive,	så	køre	vi	kl.	
18.40	fra	Skive	Banegård	og	forventet	hjemkomst	til	Skive	
kl.	ca.	21.30.	Man	skal	huske	at	melde	sig	til	kørsel	hos	mig,	
Jesper	Palm,	hver	gang.	

Der	vil	hovedsageligt	blive	undervist	i	fluebinding	på	klub-
aftnerne,	på	både	begynderniveau	og	lettere	øvede…	Men	
der	er	også	andre	

Kender	du/I	nogle	unge	–	og	 for	den	 sags	 skyld	nogle	
ældre	mennesker,	som	måske	kunne	tænke	sig	at	blive	en	
del	af	vores	junior/senior	afdeling,	så	tag	dem	endelig	med	
ud	til	vores	klubaftner	–	der	er	plads	til	flere…

Vi	ses	derude…
Knæk og bræk Jesper Palm

kenny Frost
- når laksefluefiskeri  
bliver en passion…
Tirsdag d. 11. november kl. 19.00	får	vi	besøg	af	Kenny	
Frost.

Vi	bliver	taget	med	til	fx	Gaula	i	Norge	og	Skjern	Å	i	Vestjyl-
land.	Kenny,	som	har	mere	end	30	års	erfaring	med	flue-
stang	efter	 laks,	vil	med	film,	billeder	og	 ikke	mindst	hans	
fantastiske	og	meget	 levende	fortælleregenskaber,	tage	os	
med	ind	i	laksens	verden.	

Mød	op	og	få	inspiration	til	næste	års	(lakse)fiskeri.

I Æslets tegn…
Johnny Filthat Æselmand
Tirsdag d. 2. december kl. 19.00	 holder	 ”vor	 egen”	
Johnny	Filthat	foredrag	om	fiskeriet	i	Karup	Å.

Johnny	vil	fx	komme	ind	på	fisketeknikker	under	forskel-
lige	forhold,	dag/natfiskeri,	årstider,	grej	og	agnvalg.	(tro	det	
eller	 ej	 –	 han	 fisker	 faktisk	 somme	 tider	 med	 andet	 end	
Æslet)	vandpleje	m.m.	Det	hele	krydret	med	billeder.

Derefter	 vil	 han	 sætte	 sig	 bag	 fluestikket	 og	 binde	 det	
efterhånden	så	berømte	og	berygtede	Æsel.

Og	er	der	en	som	fanger	mange	Karup	Å	havørreder,	så	
er	det	Johnny…

Julehygge
onsdag d. 17. december kl. 19.00	 kommer	 Mogens	
Thomassen,	traditionen	tro,	til	vores	juleafslutning	og	fortæl-
ler	og	viser	film/billeder.	Der	bliver	serveret	gløgg	og	æble-
skiver.
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lØRDaG D. 10. JanuaR kl. 9.00 

aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

Rejernes Herre  
- kasper Røjsmose
kystfluebindingskursus
lørdag d. 10. januar kl. 9.00	 får	 vi	 fornemt	 besøg	 af	
Kasper	Røjsmose	fra	Fyn.

Kasper	er	en	af	DK’s	skrappeste	kystfluebindere	og	især	
rejefluerne	er	hans	store	lidenskab.	(en	af	Kaspers	rejefluer	
kan	fx	ses	i	Sportsfiskeren	fra	oktober	2014).

Vi	kommer	til	at	binde	nogle	af	Kaspers	egne	favoritkyst-
fluer,	 som	 har	 gjort	 sig	 ”fortjent”	 til	 at	 sidde	 i	 flueæsken.	
Kasper	er	også	Guide	i	”Havørred	Fyn”	så	fluerne	bliver	ofte	
luftet	og	testet	og	han	er	bestemt	en	mand	med	fingeren	på	
pulsen	og	som	ved	hvad	han	snakker	om…

Vi	starter	kl.	9.00	med	rundstykker	og	kaffe	og	derefter	er	
det	bag	fluestikkene	indtil	frokost	og	så	igen	fluebinding	til	
sidst	på	eftermiddagen.

Der	er	plads	til	14	personer,	så	det	er	først	til	mølle…
Pris	200	kr.	 inkl.	morgenmad,	 frokost,	kaffe	og	div.	flue-

bindingsmaterialer.	Øl	og	vand	kan	købes	til	yderst	favorable	
priser.	Juniorer	gratis.

Husk	at	medbringe	eget	fluestik	og	værktøj	(saks,	trådhol-
der,	tråd	m.m.)	lys	og	evt.	fluebindingswhisky/rom.

Tilmelding	til	Jesper	Palm	(sms	eller	mail)	senest	mandag	
d.	5.	januar.

ToRSDaG D. 8. JanuaR kl. 19.00 

René Gerken
Torsdag d. 8. januar kl. 19.00	får	vi	besøg	af	Rene	Ger-
ken	og	Stig	Hansen	fra	Atlantik	Travel.

René	har	stort	set	alle	de	titler	man	kan	have	 inden	for	
fluekast,	som	fx	IFFF	Master	Caster	Instructor	og	Two-Han-
ded	casting	Instructor,	samt	Instruktør	for	Loop	Tackle,	men	
derudover	 guider	 han	 også	 på	 Fyn,	 afholder	 kastekurser	
samt	guider	rundt	om	i	verden.

Stig	 er	 også	 IFFF	 Master	 Caster	 Instructor,	 samt	 tidliger	
pro-kaster	for	mærket	Vision,	hvor	han	har	været	med	til	at	
udvikle	liner,	stænger	og	hjul.	

Vi	bliver	taget	med	på	Steelheadfiskeri	i	Canada,	nærmere	
betegnet	British	Colombia.	Her	vil	Stig	fortælle	og	vise	bil-
leder	fra	dette	fantastiske	sted,	som	han	har	besøgt	mange	
gange	før.	Stig	vil	også	vise,	hvordan	man	binder	en	intruder	
flue,	som	er	speciel,	når	man	snakker	steelhead.	

René	vil	tage	jer	med	til	Boston,	nærmere	betegnet	Cape	
Cod,	hvor	den	står	på	kystfiskeri	efter	Striped	Bass	og	Blue-
fish.	René	vil	også	her	vise	en	flue,	som	er	rigtig	god	til	dette	
fiskeri.	

De	tager	begge	div.	grej	(både	spinne-	og	fluegrej)	med	
som	bliver	brugt	på	de	2	destinationer

En	ting	er	sikkert…	Det	bliver	bestemt	ikke	kedeligt!
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aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

TIRSDaG D. 3. FeBRuaR kl. 19.00 lØRDaG D. 31. JanuaR kl. 9.00 

Foredrag med  
Henrik Mortensen
Mit liv som professionel 
fluefisker… 
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.00 kommer	Henrik	Morten-
sen	og	fortæller	om	sit	liv	som	professionel	fluefisker.	Henrik	
vil	i	sit	foredrag	b.la.	fortælle	om	vejen	til	sit	professionelle	
job	som	fluefisker,	herunder	de	mange	år	som	kasteinstruk-
tør,	fiskeguide	på	fx	Island,	grejudvikler	for	nogle	af	Skandi-
naviens	 førende	producenter	 af	 fluefiskeudstyr,	 filmskaber	
til	nogle	af	de	bedste	fluefisker	dvd’er,	forfatter	til	bogen	Fly	
Casting	Scandinavian	Style	som	er	udgivet	på	fem	forskel-
lige	sprog	og	nu	starter	han	så	sit	eget	firma.	En	mand,	hvor	
fluefiskeriet	fylder	så	meget	af	ens	liv,	og	hvor	livet	leves	ved	
nogle	af	verdens	bedste	elve	mens	nyt	fluegrej	testes,	der	
laves	filmoptagelser	m.m.	Ja,	så	er	der	ingen	tvivl	om	at	det	
bliver	 et	 super	 spændende	 og	 anderledes	 foredrag,	 hvor	
også	fisketeknikker	og	hovedpersonerne,	 laksen	og	havør-
reden,	kommer	til	at	fylde	meget.

Fluebindingskursus med 
kim Sørensen 
lørdag d. 31. januar kl. 9.00	kommer	til	at	blive	en	dag	
i	rørfluernes	verden.	Kim,	som	jo	er	kendt	i	det	ganske	land	
for	fx	at	binde	nogle	meget	flotte	og	særdeles”	giftige	”	fiske-
rørfluer,	kommer	og	lære	os	at	binde	havørred-	og	laksefluer	
til	den	kræsne	fisk.	De	fluer/mønstre	vi	kommer	til	at	binde,	
har	 alle	 mange	 laks	 og	 havørreder	 på	 samvittigheden,	 så	
ingen	hemmelighedskræmmeri	her.	Kim	fanger	mange	fisk	
på	de	fluer,	så	mon	ikke	også	der	er	et	tip	eller	to	til	hvordan	
de	skal	fiskes.

Vi	starter	kl.	9.00	med	rundstykker	og	kaffe	og	derefter	er	
det	bag	fluestikkene	indtil	frokost	og	så	igen	fluebinding	til	
sidst	på	eftermiddagen.

Der	er	plads	til	12	personer,	så	det	er	først	til	mølle…	(Det	
er	ikke	et	begynderkursus…)

Pris	200	kr.	 inkl.	morgenmad,	 frokost,	kaffe	og	div.	flue-
bindingsmaterialer.	Øl	og	vand	kan	købes	til	yderst	favorable	
priser.	

Husk	at	medbringe	eget	fluestik	og	værktøj	(husk	rørflue-
holder/nål,	saks,	trådholder,	tråd	m.m.)	lys	og	evt.	fluebin-
dingswhisky/rom.

Tilmelding	til	Jesper	Palm	(sms	eller	mail)	senest	mandag	
d.	26.	januar.
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ToRSDaG D. 19. FeBRuaR kl. 19.00 lØRDaG D. 28. FeBRuaR kl. 9.00 

Foredrag med  
Daniel D Holm 
Fluefiskeri efter gedder
Torsdag d. 19. februar kl. 19.00	får	vi	besøg	af	Daniel	
Holm.	 Daniel	 er	 fx	 kendt	 fra	 Sportsfiskerforbundet,	 hjem-
mesiden	 Just	 one	more	 carst,	 han	 har	 lavet	 rigtig	mange	
super	 gode	 fluebindevideoer	 af	 alle	 tænkelige	 slags	 fluer,	
foredragsholder,	 fluebindingsinstruktør,	 ja,	 man	 kan	 blive	
ved,	men	denne	aften	kommer	det	til	at	handle	om…

Det	er	fedt	at	fiske	gedder	på	flue.
Fiskeriet	 er	 ofte	 meget	 visuelt,	 man	 ser	 mange	 hug	 og	

gedder	som	følger	fluen	helt	ind	til	topøjet.
Når	en	gedde	så	hugger,	er	det	ofte	særdeles	kraftfuldt	

og	vildt	og	man	er	garanteret	en	actionfyldt	fight.	Gedderne	
vil	gerne	svømme,	og	det	hænder	at	de	går	på	halen,	men	
gællerne	udspillede	og	tænderne	blinkende	i	solen.

Fiskeriet	 er	 præget	 af	 mange	 fisk	 med	 en	 snitstørrelse,	
som	ligger	meget	 langt	 fra	alt	andet	fluefiskeri	 i	Danmark.	
En	tre	kilos	fisk	er	ikke	stor,	der	er	ikke	langt	mellem	5	kilos	
og	meters	fisk	er	ikke	usædvanlige.

Det	er	et	taknemmeligt	fiskeri,	der	ikke	stiller	de	store	krav	
til	udstyr	eller	teknik,	men	som	til	gengæld	giver	meget	store	
oplevelser.

Geddefiskeri	kræver	hverken	lange	kast,	fornem	eller	de-
likat	præsentation	af	fluen,	og	man	kan	fiske	i	de	lyse	timer,	
når	vejret	er	godt.

Geddeflue	fiskeri	er	Rock	and	Roll,	derfor	kommer	Daniel	
forbi	og	fortæller	om	dette	vilde	fiskeri	samt	slutter	af	med	
at	binde	en	geddeflue	eller	to.

Daniel	har	materialer	med,	så	man	kan	binde	med.	Man	
skal	selv	sørge	for	fluestik,	værktøj	og	tråd.	Skulle	du	ønske	
at	købe	lidt	materialer,	til	de	fluer	vi	binder,	har	Daniel	også	
nok	materialer	med	til	det.

Tjek	evt.	hjemmesiden	www.fluebinding.nu

lFSo-Fluebindertræf:
lørdag d. 28. februar kl. 9.00	i	LFSO’s	klubhus,	”Spin-
ders	Hus”	Møllevej	1,	Vridsted.

Arrangementet	er	 for	ALLE	(altså	også	for	 ikke-medlem-
mer)	 og	 er	 planlagt	 således	 at	 dagen	 starter	 med	 noget	
morgenmad,	derefter	bindes	der	fluer.	Dvs.	at	man	selv	skal	
sørge	for	at	medbringe	fluestik,	værktøj,	bindematerialer	og	
evt.	lampe	og	fluebinderwhisky/rom.	Der	er	altså	ingen	de-
cideret	undervisning,	men	rig	mulighed	for	at	få	gode	ideer	
og	fif	fra	de	forskellige	fluebindere	som	forhåbentlig	vil	del-
tage.	

Efter	nogle	timer	ved	stikkende,	er	der	frokost	fremtryllet	
af	vores	”køkkenpersonale”	(som	sikkert	bliver	os	selv)	hvor-
efter	der	atter	bindes	fluer	indtil	vi	ikke	orker	mere.	

Selve	arrangementet	er	gratis,	men	ønsker	man	at	deltage	
i	div.	morgenmad,	frokost	m.m.	kommer	det	til	at	koste	”lidt”.	
Kaffe,	øl	og	vand	kan	købes	til	ganske	fornuftige	priser.	

Hvis	man	ønsker	at	deltage,	skal	man	tilmelde	sig	til	Jes-
per	Palm	senest	onsdag	d.	25.	februar.

Vi	ses	derude…
Knæk og bræk

Jesper Palm
Tlf. 20840606

BEMÆRK: NY MAILADRESSE 
jesperpalm1@gmail.com

aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

Husk: 
De uger, hvor der er  

arrangementer andre dage 
end onsdage, er klubaften 

onsdag aflyst.

Juniorafdelingen kommer  
i år til at ligge hver  
anden torsdag med  

opstart torsdag  
d. 6. november kl. 19.00. 
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Fluesiden	 ved	Brian	Størup

For eventuelle spørgsmål om-
kring fluebinding eller fiskeri i 
Karup Å kontakt mig endelig.

Brian størup
bs@futurefly.dk
www.futurefly.dk

Gert ś Favorit
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Bindevejledning
Gert´s Favorit
Rør: 	 25	mm	Stainless	Steel	Tube

But: 	 	Easy	Dubbing	green	eller	fl.green	
floss

krop: 	 Mirage	tinsel	og	Easy	dubbing	GGB	

Vinge:		 	Zonker	af	N.American	Ondatra	Sort

Fronthackle: 	 KFB	og	Sort	American	Hen	saddle	

Hoved:		 Sort	lakeret	bindetråd

Sider: 	 JC	fra	opdræt	

krogstyr: 	 Soft	Knot	Controll	Rød	

Kan	evt.	tilsættes	lidt	blå/sølv	gummiben

Det	er	en	varm	sommeraften,	åen	er	 lav	og	klar.	Min	bror	
og	jeg	er	ved	et	helt	nyt	vandløb	her	i	det	Nordjyske.	Vi	har	
de	helt	små	stænger	i	gang,	9	fods	kl.	5	og	flydeline.	Vi	be-
væger	os	langsomt	op	af	åen	og	starter	fiskeriet.	Jeg	når	at	
tage	5-10	kast	før	en	halvmeters	fisk	tager	fluen,	vi	får	den	
på	land	og	der	går	ikke	længe	før	min	bror	får	en	i	samme	
størrelse.	Aftenen	gir	os	yderligere	et	par	fisk.	Vi	har	besøgt	
åen	flittigt	denne	sommer,	og	har	også	fået	havørreder	på	
tørflue.	Men	en	flue	 som	har	 skilt	 sig	mærkant	ud	 fra	de	
mange	andre	vi	har	fisket	med	er	absolut	en	lille	frækkert	
bundet	på	et	tyndt	stålrør	og	skindvinge	af	sort	North	Ameri-
can	Ondatra	i	meget	lille	slank	udgave.	Det	er	som	om	fluer	
bundet	på	disse	stålrør	får	et	fantastisk	svæv	i	vandet,	fisker	
som	bare	pokker.	Og	meget	anderledes	end	de	store	dyr	
der	bliver	fisket	mest	med.

Jeg	har	 lavet	fluen	i	forskellige	størrelser	og	længder,	og	
har	 fanget	havørreder	på	den	 type	 i	5	 forskellige	vandløb	
incl.	Karup	Å.	Nogen	gange	er	det	bare	slanke	fluer	der	vir-
ker.	Fluen	med	hårvinge	har	givet	et	par	fisk	i	Karup	Å,	men	
har	ikke	været	så	effektiv	i	Nordjylland.

2 smukke karup Å fisk!

Den	virker!
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Karup Å konkurrencen 2014
Dannebro	er	strøjet,	scenen	fjernet	og	ølteltet	pakket	sam-
men.	Ronnies	mobile	Grejbiks	er	returneret	til	Trige	og	Han-
cocks	sørgelige	rester	er	tilbage	på	bryggeriet.

Hele	konkurrenceområdet	er	nu	fri	for	ethvert	spor	af	det	
forhøjede	aktivitet	niveau.

Det	er	tid	til	en	puster.

Karup	Å	Konkurrencen	2014	vil	blive	husket	 for	flere	 ting,	
men	det	var	i	særdeleshed	en	enkelt	lystfisker,	der	fik	den	
afgørende	rolle.

Året	2014	vil	blive	husket	som	året,	hvor	Mogens	Styhr	
trådte	ind	på	scenen,	som	en	anden	erhvervsfisker,	med	en	
fiskekasse	med	3	fine	havørreder	på	4,1,	5,2	og	5,48	kg.,	
alle	taget	på	2	timers	fiskeri	omkring	midnat,	mellem	lørdag	
og	søndag.

Det	er	sket	før,	at	en	enkelt	lystfisker	har	fanget	3	havør-
reder,	og	det	var	der	faktisk	også	andre	der	gjorde	i	2014,	
men	Mogens	satte	bare	trumf	på.

På	det	tidspunkt	Mogens	ankom	til	indvejningen,	sad	en-
kelte	lystfiskere	i	ølteltet	og	nød	morgenkaffen	og	lidt	mor-
genbrød.	Jeg	havde	talt	med	et	par	stykker	af	dem,	og	de	
havde	klaget	over	manglen	på	fisk	 i	åen.	Mogens	 lukkede	
munden	på	dem,	og	de	stod	tilbage	og	lignede	mest	et	stort	
spørgsmålstegn,	men	også	med	anerkendende	bemærknin-
ger	og	beundring.	Dejligt	at	se	at	andres	glæde	kan	deles.

Vinderfisken	til	dette	års	Karup	Å	konkurrence,	blev	 fan-
get	 lørdag	aften	på	vort	eget	fiskevand,	opstrøms	Vridsted	
Bro.	Årets	storfanger	var	tilmed	et	af	vore	egne	medlemmer,	
Anders	Dalgaard	som	er	med	i	bestyrrelsen	og	webmaster	
for	lfso.	Havørreden	der	tog	hans	flue	hårdt	ude	midt	i	åen,	
var	en	fisk	på	6,56	kg	og	83	cm,	læs	om	fangsten	et	andet	
sted	 i	 dette	 nummer.	 Vinderfisken	 kom	også	 til	 at	 præge	
forsiden	 på	 september	 udgaven	 af	 Fiskeavisen.	 Mon	 ikke	
storfangeren	blev	stolt?

LFSO	har	været	primus	motor	i	dette	årets	konkurrence,	
og	man	må	sige,	at	Helge	Jakobsen,	Per	Simonsen,	Jesper	



Palm	og	Johnny	Jeppesen	fra	bestyrelsen	har	løftet	det	store	
stykke	arbejde,	der	er	med	konkurrencen,	på	fornemste	vis.	
Det	var	første	gang	det	nye	konkurrencehold	skulle	afvikle	
konkurrencen,	og	der	har	da	også	været	nogle	småfejl	un-
dervejs,	men	succesen	kan	der	ikke	rokkes	ved.	Har	du	en	
god	ide	til	næste	års	konkurrence,	høre	vi	meget	gerne	fra	
dig.

Med	en	tangering	af	rekorden	fra	2010	er	en	realitet,	og	
de	42	havørreder	på	indvejningsbordet,	viser	bare	at	Karup	
Å,	 trods	 manglende	 nedbør	 og	 ørkentemperaturer	 i	 flere	
måneder,	forbliver	en	del	af	verdenseliten.

Men,	Karup	Å	Konkurrencen	kunne	ikke	afvikles,	hvis	ikke	
alle	foreninger	og	lodsejere	stillede	deres	jord	og	fiskevand	
til	rådighed.	De	frivillige	hjælpere,	der	har	støttet	op	og	ydet	
deres	til	konkurrencen,	skal	også	have	en	kæmpe	tak.

Ingen	nævnt,	–	ingen	glemt.
Det	ligger	ligesom	i	luften,	at	en	konkurrence	er	et	spørgs-

mål	om	at	vinde.	Her	kan	Karup	Å	Konkurrencen	ikke	takke	
alle	sponsorer	nok.	Grejbiksen	i	Trige	var	atter	hovedspon-
sor,	Seatrout	i	Herning	viste	også	fantastisk	gavmildhed,	og	
både	PH-Grej	og	JAFI	fra	Viborg,	samt	Veevus	og	Bent	A/S,	
var	med	til	at	fylde	præmielisten.

Der	skal	også	lyde	en	stor	tak	til	Arla	og	Menu´	Kaffe	for	
deres	støtte	 til	 konkurrencen,	en	støtte	som	 i	sidste	ende	
havner	som	grus	i	Karup	Å.

Gunnar	leverede	igen	i	år	en	fantastisk	velsmagende	pat-
tegris,	og	Whisky	holdet,	trodsede	modvind	og	høje	bølger	
på	Karup	Å,	 for	at	bringe	Karup	Å	Whiskyen	sikkert	 i	havn	
ved	Hagebro.	Et	godt	tiltag,	der	på	alle	måder	bringer	smi-
lene	frem.

En	enkelt	person	skal	dog	nævnes,	en	lodsejer,	der	kon-
taktede	konkurrenceudvalget	i	foråret,	med	en	gave	vi	ikke	
kunne	sige	nej	til.

Paul	T.	Jensen,	stillede	sit	sommerhus	ved	Karup	Å,	med	
tilhørende	1,3	km.	fiskevand,	til	rådighed	for	konkurrencen.	
En	fantastisk	gestus,	som	Paul	skal	have	stor	tak	for.

Til	sidst	vil	vi	i	Konkurrenceudvalget,	gerne	sige	tak	til	alle	
deltagere,	–	de	deltagere	der	er	med	til	at	lave	en	normal	
weekend	i	august,	om	til	en	fest	og	om	til	den	største	begi-
venhed	ved	Karup	Å.	Jeres	støtte	havner	i	sidste	ende	også	
i	Karup	Å,	til	glæde	for	hovedpersonen	i	hele	konkurrencen.

Med	disse	ord,	så	håber	vi	i	konkurrenceudvalget,	at	vi	ses	
i	weekenden	d.	14.	-	16.	august	2015,	til	femtende	udgave	
af	Karup	Å	konkurrencen.	Vi	vil	gøre	alt	for	at	gentage	suc-
cesen.

Ingen	konkurrence	uden	helstegt	pattegris!
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Så	skal	bækløbet	sættes	igang.
Foto: Jesper Palm

Mogens	Styhr	-	sådan	skal	det	gøres!

Foto: Jesper Palm

Årets	Karup	Å	whisky. Foto: Jesper Palm

Vinderen	af	bækløbet	skal	findes!
Foto: Henrik Bønnelykke

Så	grilles	der!

Foto: Jesper Palm

TØP	summede	af	liv!
Foto: Henrik Bønnelykke
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Bulkley Jacket Wetstone
En suveræn lækker to-lags Gore-
Tex jakke, men modsat mange 
andre er den foret med Primaloft, 
så du kan holde varmen i den kom-
mende køligere tid ved fiskevan-
det. Perfekt jakke til den danske 
lystfisker.

Farve:  Wetstone
Størrelse: M-L-XL

Pris – kr.   2.899,-

Coldweather shirt 
En lækker og lun skjorte med et 
kraftigt foer, som er lige så perfekt 
under fiskejakken som til hverdags-
brug. Som skabt til vores nordiske 
forhold under køligere forhold.

Farve:  Black Olive Plaid
Størrelse: M-L-XL-XXL 

Pris – kr.   899,-

Rivershed Sweater
Denne lækre og varme fleece trøje 
fra Simms som holder dig varm 
på fisketuren eller på en halvkold 
dag. Rivershed Sweater er en let og 
hurtigtørrende fleecetrøje med en 
høj åndbarhed.

Farve:  Dark shadow – Cork
Størrelse: M-L-XL-XXL 

Pris – kr.   899,-
Nipper 
Uden tvivl den bedste lineklipper på 
markedet med udskiftelige kæber.

Farve:  Orange eller Gunmetal

Pris – kr.   299,-

til deN kølige tid !

FutureFly 
American Opossum 
Vælg	mellem	30	farver.

3 stk.  250,-
FutureFly 
Rørfluestik 

699,-

Fluebinderseminarium
Søndag den 1. februar 2015

3 dygtige fluebindere vil undervise denne dag.

Kontakt Seatrout for mere information

HUSK
Lystfiskerens dag

Ondag den 25. marts 2015

FutureFly
LobsterGrip 

149,-
Tilbudene	gælder	til	og	med	31/12	2014
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Sensommertur til Mörrum

Tradition,	venskab	og	hygge	er	nok	de	3	ord	der	falder	mig	
først	ind,	når	jeg	skal	beskrive	alle	turene	til	Mörrum,	og	det	
er	bestemt	ikke	første	gang	jeg	sætter	ord	på	vores	oplevel-
ser	ved	den	dejlige	å.

Det	hele	startede	i	1997,	hvor	Allan	Bilstrup	første	gang	
arrangerede	turen	til	det	svenske.	

Dengang	 var	 vi	 7	 mand,	 hvilket	 vi	 stadig	 er.	 Enkelte	 er	
skiftet	ud,	men	den	hårde	kerne	er	altid	med.	

Rent	 fangstmæssigt	 har	 alle	 aprilturene	 været	 de	 mest	
givtige,	men	fiskeri	i	april	kan	let	blive	en	både	kold	og	våd	
fornøjelse,	så	en	tur	i	september	varmen	passede	os	fint.

Som	altid	var	fiskekortene	bestilt	allerede	i	januar	måned,	
så	 alle	 fangstrapporter,	 gennem	 hele	 sæsonen,	 blev	 ofte	
nærlæst.

Sæsonstarten	 ved	 Mörrum	 lignede	 Karup	 Å.	 Masser	 af	
nye,	blanke	havørreder	i	bedste	kondition,	en	tidlig	lakseop-
gang,	og	så	gik	det	hele	ellers	i	stå.	

Hvor	vi	ved	Karup	Å	har	haft	en	af	de	bedste	sæsoner	i	
nyere	tid,	så	lignede	Mörrums	fiskeriet	et	katastrofe	år.

Mörrumsåen	er	meget	følsom	overfor	manglende	nedbør	
og	længerevarende	hedebølger,	og	temperaturen	i	åen	var	
på	et	tidspunkt	over	23	grader,	vel	og	mærke	om	morge-
nen.	

Vejret	 ved	 Mörrum	 lignede	 det	 vi	 selv	 oplevede	 i	 Dan-
mark,	med	små	3	måneder	uden	de	store	 regnmængder	
og	med	daglige	temperature	på	25	grader.	

Det	satte	sine	spor,	også	selvom	fiskene	i	åen	ofte	oplever	
høje	temperaturer.

Hen	over	sommeren	skete	der	noget,	som	der	ikke	rigtig	
er	kommet	en	forklaring	på.

Fiskene	i	elven	blev	helt	hvide	og	begyndte	at	dø	i	stort	
tal.	At	åen	var	ramt	af	en	form	for	virus,	var	alle	dog	hurtigt	
klar	over,	men	årsagen	er	endnu	ikke	klarlagt.

Det	gjorde	ondt	at	se	de	sørgelige	fangstrapporter,	høre	
om	de	døde	laks	og	ørreder,	og	at	tale	med	de	frustrerede	
lokale	lystfiskere,	som	betaler	op	til	sv.kr.	10.000	for	et	sæ-
sonkort,	og	efterfølgende	måtte	se	sæsonen	ødelagt	af	syg-
dom	i	åen.

Vi	begyndte	hurtigt	at	sænke	forventningerne	til	fiskeriet,	
men	håbede	naturligvis	på	en	bedring	når	kalenderen	sagde	
efterår.	

Med	 udgangen	 af	 august	 begyndte	 der	 endeligt	 at	 ske	
noget.	 En	 lavere	 vandtemperatur	og	højere	 vandstand,	 fik	
friske	fisk	til	at	trække	op	i	åen,	–	så	pludselig,	nogle	få	dage	
før	afgang	fra	Danmark,	kom	troen	tilbage.

Da	vi	endelig	stod	ved	Laxens	Hus	ved	pool	1,	og	kikkede	
på	fangstrapporterne,	så	det	dog	yderst	tyndt	ud.	De	seneste	
dage	op	til	vores	ankomst,	havde	været	overordentlig	stille.

Heldigvis	bygges	turene	på	hygge	og	samvær,	og	ikke	på	
kilo	i	fryseren,	og	mængden	af	medbragt	øl	og	rødvin	lå	på	
et	niveau,	hvor	vi	bestemt	ikke	løb	tør.

Med	 troen	 i	 hånden,	men	med	 søvn	 i	 øjnene,	 ringede	
vækkeuret	04.30,	og	hele	maskineriet	blev	sat	i	drift.	Thyge	
og	hans	ADHD	fik	hurtig	os	søvnige	til	at	indse	at	det	måtte	
være	dag,	og	alt	snak	om	at	sove	bare	en	lille	time	mere,	fik	
hurtigt	et	skud	fra	boven.



Et	hurtigt	morgenbad,	samt	kaffe,	rundstykker	og	en	lille	
skarp,	og	vi	var	klar.	

Det	var	en	dejlig	morgen,	lidt	køligt	den	første	time,	men	
solen	fik	hurtigt	temperaturen	op.	

Reglerne	for	fiskeriet	i	Mörrum	var	ændret	til	2014	sæso-
nen.	Et	dagkort	kunne	nu	bruges	i	alle	32	pool,	og	kun	pool	
1	var	forbeholdt	fluefiskerne.	Det	gav	en	kæmpe	frihed,	og	
den	ændring	kommer	de	aldrig	til	at	høre	et	ondt	ord	om	
fra	os.

Alligevel	var	det	så	som	så	med	fangsterne.	Forholdene	
ved	åen	var	desværre	ikke	på	vores	side.

Thyge	fangede	dog	denne	flotte	han	ørred	på	77	cm.	6,1	
kg.	i	pool	27,	og	billedet	lyver	ikke.	Thyge	var	rigtig	glad,	for	
pludselig	 stod	han	med	den	bedste	 fisk	 han	har	 fanget	 i	
Mörrumsåen,	gennem	de	17	år	han	har	besøgt	den.

Lars	fangede	en	fin	havørred	hun	på	ca.	4	kg.,	som	skulle	
genudsættes,	og	selv	fik	jeg	en	hybrid	på	1,75.	(blanding	af	
laks/ørred)

Der	var	dog	kontakt	til	langt	flere	fisk	gennem	de	3	dage	
vi	fiskede,	men	fiskene	var	forsigtige	 i	det	 lunkne	og	klare	
å	vand.

Vi	så	heldigvis	ikke	så	meget	til	de	syge	fisk,	men	et	en-
kelt,	helt	hvidt	spøgelse,	var	der	dog.	

Lad	os	håbe	at	sygdommen	er	borte	og	at	det	ikke	gen-
tager	sig.	Det	ville	være	synd	for	fiskeriet	i	den	smukke	og	
dejlige	å,	som	bestemt	er	et	besøg	værd,	-	især	når	bøgen	
står	i	fuldt	flor.	

Thyge med flot han ørred på 77 cm. 
6,1 kg. fanget i pool 27

Intet	er	bedre	end	en	kold	øl,	der	nydes	på	bænken	under	
bøgetræerne	i	Rosendal,	og	hvor	åens	brunlige	vand	løber	
over	sten	og	stryg,	og	giver	den	mest	fantastiske	lyd.	

På gensyn ved Mörrumsåen
Helge
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Mysteriet om den ”næsten” 
forsvundne stalling
Thymallus	 thymallus	 er	 det	 latinske	 navn	 for	 ferskvandsfi-
sken	stallingen.	Det	særprægede	navn	minder	om	navnet	
på	kryderurten	timian	Thymus	officinalis.	Det	er	ingen	tilfæl-
dighed	da	stallingen	dufter	af	timian.	

Ud	over	duften	kan	stallingen	kendes	på	den	store	 ryg-
finne,	som	ikke	ses	hos	andre	vandløbsfisk.	Store	individer	
kaldes	af	 sportsfiskere	 for	blåmænd,	da	fisken	da	antager	
en	blålig	tone.

Oprindeligt	har	stimefisken	stalling	været	almindelig	i	de	
store	 jyske	 vandløbssystemer	 Storå,	 Skjern	 Å,	 Varde	 Å	 og	
Kongeåen.	I	eksempelvis	Gudenå	er	stallingen	kunstigt	ud-
sat	i	trediverne	og	har	siden	bredt	sig.

Stallingen	 findes	 ikke	 i	 Karup	 Å,	 men	 i	 Storåsystemet	 i	
Holstebro	Kommune	er	der	registreret	stallinger	i	Storå	og	
tilløbene	Vegen	Å	og	især	Råsted	Lilleå.	

De	senere	år	er	stallingen	dog	næsten	forsvundet	fra	de	
danske	vandløb	og	det	er	forsøgt	at	finde	årsagerne	til	det	
dramatiske	fald	i	bestandene.	Stallingen	er	nu	i	risiko	for	at	
forsvinde	helt	fra	Storåsystemet.

Kan	årsagen	findes	i	en	uheldig	udvikling	i	vandløbenes	
vandkvalitet?

Nej,	det	 virker	 ikke	 som	en	plausibel	 forklaring,	da	 især	
de	større	vandløb	bl.a.	Råsted	Lilleå	er	blevet	meget	renere	
de	 sidste	 8	 år.	 Forklaringen	 på	 det	 er	 især	 dambrugenes	
ombygning	til	mere	moderne	anlæg	med	høj	grad	af	vand-
rensning	og	lille	vandforbrug.	

Bliver	stallingen	spist	af	fugle,	fisk	eller	pattedyr?

Ja,	stallingen	bliver	spist	af	andre	arter.	I	de	senere	år	er	
fokus	især	rettet	mod	skarven.	Den	danske	ynglebestand	af	
skarv	æder	årligt	ca.	9.000	tons	fisk.	Bestanden	er	vokset	fra	
et	nulpunkt	i	1973	til	i	dag	ca.	25.000	ynglepar.	Skarven	har	
især	 siden	 isvinteren	2009-10	været	at	 finde	 i	betydelige	
flokke	langs	vandløbene,	måske	på	grund	af	mangel	på	fisk	
i	saltvand.	Det	er	beskrevet,	hvordan	skarv	 i	flok	kan	gen-
nemføre	et	kommandoraid	ned	gennem	et	større	vandløb	
og	æde	de	fleste	større	fisk	på	sin	vej.	Skarven	har	derfor	
en	dokumenteret	effekt	på	vandløbenes	fiskebestande	og	
er	en	sandsynlig	årsag	 til	stallingens	 tilbagegang.	Man	kan	
let	forestille	sig	at	en	stimefisk	som	stallingen	er	nemmere	
at	 fange	end	 laks	og	ørred,	 der	 står	mere	 skjult	 ved	 sten	
og	 vandplanter.	 Sagen	 er	 dog	 nok	 lidt	 mere	 kompliceret	
end	som	så.	 I	Råsted	Lilleå	er	der	 lokale	meldinger	om	at	
stallingbestanden	er	gået	drastisk	tilbage	langt	tidligere	end	
2010.	Stallingen	var	talrig	dengang	dambrugene	forurenede	
betydeligt,	 iltindholdet	 i	 vandet	 var	 lavt	og	der	 var	mange	
spærringer.	

I	 perioden	 2007-2009	 blev	 der	 fjernet	 en	 række	 dam-
brugsspærringer	 i	Råsted	Lilleå	og	 især	 laksebestanden	er	
gået	markant	frem.	Yngel	af	laks	og	ørred	kommer	frem	af	
vandløbets	grusbund	 i	april-maj,	mens	det	 først	er	på	det	
tidspunkt	stallingen	gyder.	Når	de	små	stallingyngel	kommer	
frem	af	gruset	er	de	15-18	mm	store	og	må	forventes	i	et	
ukendt	omfang	at	blive	ædt	især	på	de	vandløbsstrækninger	
hvor	ørred-	og	laksetætheden	er	stor.

Foto: Anna og Niels Vestergaard.
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Stalling	med	skarvbid.
Foto: Niels Jepsen.

HVaD MeD oDDeRen?
Odderen	er	gået	meget	frem	de	senere	år	og	er	almindelig	
ved	 mange	 vandløb.	 Det	 er	 meget	 tænkeligt,	 at	 odderen	
har	 let	ved	at	 fange	stalling	og	at	odderen	også	 før	2009	
har	været	en	medvirkende	årsag	til	stallingens	tilbagegang.	
Odderen	har	været	fredet	i	Danmark	siden	1967	og	der	er	
taget	en	række	succesfulde	initiativer	for	at	skabe	fremdrift	
i	bestanden	ved	at	etablere	særlige	odderpassager	ved	vej-
broer	og	odderriste	i	åleruser.

Der	tegner	sig	derfor	et	kompliceret	billede,	hvor	der	ikke	
er	en	entydig	årsag	til	at	stallingen	er	særdeles	truet.	Mange	
trusler	i	kombination	er	den	sandsynlige	årsag	til	stallingens	
forsvinden.	Måske	er	der	endda	trusler,	der	endnu	ikke	har	
været	 i	 fokus.	Fødevareministeriet	har	 fredet	 stallingen,	 så	
den	 skal	 genudsættes,	 hvis	 den	 fanges.	 Det	 er	 tvivlsomt	
om	dette	tiltag	vil	redde	stallingen,	der	er	måske	nærmere	
behov	for	en	effektiv	statsfinansieret	bestandsregulering	af	
skarv	ved	vandløb	og	fjorde	og	måske	fokus	på	om	reduce-
ret	vandløbsvedligeholdelse	(grødeskæring)	vil	give	stallin-
gen	mulighed	for	at	undslippe	nogle	af	sine	fjender.

Det	er	sørgeligt	hvis	stallingen	forsvinder	lokalt,	men	må-
ske	 som	 sagerne	 står	 uundgåeligt	 og	 et	 resultat	 af	 andre	
arters	 store	 fremgang.	 En	 stor	 fiskeundersøgelse	 i	 Råsted	
Lilleå	i	2013	kom	frem	til	at	den	samlede	stalling-bestand	i	
hele	åen	kun	var	omkring	10	individer.

	Flere	manglende	brikker	til	mysteriet	om	den	forsvundne	
stalling	modtages	gerne.

Jakob Larsen

Skarv	med	stor	ål.

Foto: Lars Mejlby.

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

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

GUIDELINE

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

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

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

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59 Salg af � skekort
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Ingen	 tvivl,	 strandløver	 og	 -løvinder	 har	 haft	 en	 fantastisk	
sommer	med	blå	himmel,	østenvind	og	temperaturer	som	
vil	få	en	til	at	glemme	alt	om	en	rejse	til	syden.

Men	denne	 sommer	 har	 påvirket	 Limfjorden,	 og	 i	 sær-
deleshed	Skive	 fjord,	 endda	 i	 stor	 grad!	Nogle	 steder	 har	
iltindholdet	 ved	 bunden	 været	 helt	 nede	 på	 nul.	 Fiskene	
kan	flygte	men	bunddyr	som	snegle,	muslinger	og	børste-
orme	risikerer	at	dø,	fordi	de	ikke	kan	flytte	sig.	Flere	arter,	
især	muslingerne	er	dog	i	stand	til	at	overleve	iltsvindet	i	en	
vis	periode,	da	de	kan	gå	i	en	form	for	dvale	i	en	periode.	
Dermed	kan	de	klare	sig	i	op	til	et	par	uger.	Fiskenes	mulig-
hed	for	overlevelse	kan	være	at	flygte	op	i	de	nærmest	lig-
gende	åer,	blandt	andet	har	fiskerne	i	Karup	Å	oplevet	dette.	
Mange	hugvillige	ørreder	har	søgt	overlevelse	i	åen,	som	har	
resulteret	i	mange	fangster	i	størrelsen	mellem	30-50	cm.	
Et	af	de	typiske	kendetegn	kan	være	at	den	er	gyldenbrun	
omkring	sidelinjen	og	ned,	en	typisk	fjordørred.	De	kan	dog	
også	være	blanke.

Sommer, varme
Det	 stod	 værst	 til	 sidst	 i	 juli,	 da	 en	 lys	 farve	 viste	 sig	 i	

vandet	i	den	indre	del	af	Skive	fjord.	Den	lyse	farve	skyldes	
svovlbrinte,	som	blev	frigivet	på	grund	af	iltsvind	og	derefter	
iltet	til	frit	svovl.	Dette	gav	en	ubehagelig	stank	af	rådne	æg.

Temperaturen	i	fjorden	er	i	skrivende	stund	mellem	18-
19	grader.	DCE	–	Nationalt	Center	for	Miljø	og	Energi	ud-
taler	 på	 deres	 hjemmeside:	 ”Allerede	 i	 slutningen	 af	 maj	
måltes	således	iltsvind	i	Limfjorden	og	i	det	sydlige	Lillebælt	
samt	i	de	tilstødende	fjorde.	Et	vejrskifte	i	starten	af	august	
til	et	køligere,	mere	blæsende	og	regnfuldt	vejr	bremsede	
imidlertid	udviklingen	i	iltsvindet	og	forbedrede	forholdene	
i	de	fleste	områder.	Det	betød,	at	iltsvindet	i	august	fik	en	
markant	mindre	udbredelse	end	i	juli	og	også	end	i	august-
opgørelsen	fra	de	fleste	tidligere	år.	Det	viser	årets	første	ilt-
svindsrapport	fra	DCE	–	Nationalt	Center	for	Miljø	og	Energi,	
Aarhus	Universitet.	Rapporten	omfatter	perioden	fra	1.	 juli	
til	 20.	 august,	 og	 de	 områder,	 som	 blev	 hårdest	 ramt	 af	
ilt-svind	i	løbet	af	sommeren	var	udover	Limfjorden	og	det	
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sydlige	Lillebælt	med	tilstødende	fjorde	også	Mariager	Fjord	
og	Det	Sydfynske	Øhav.	Alle	disse	områder	er	særligt	sårba-
re	over	for	iltsvind.	Flere	steder	i	løbet	af	sommeren	opstod	
der	iltfrie	forhold	ved	bunden	med	frigivelse	af	svovlbrinte,	
hvilket	medførte	døde	fisk	og	bunddyr	 i	de	hårdest	 ramte	
områder.	Disse	områder	er	derfor	i	særlig	risiko	for	udvikling	
af	udbredt	 iltsvind,	hvis	der	 igen	 i	efteråret	bliver	 længere	
perioder	med	svag	vind.”	Næste	rapport	fra	DCE	–	Nationalt	
Center	for	Miljø	og	Energi	offentliggør	årets	øvrige	iltsvinds-
rapporter	 26.	 september,	 31.	 oktober	 og	 28.	 november.		
(www.dce.au.dk)

Så	min	bøn	 lyder	 ret	enkelt:	 lad	os	 få	en	 tidlig	efterårs-
storm	og	generelt	vind	fra	vest	eller	nordvest.

Alt	dette	i	håb	om	at	fiskeriet	på	fjorden	igen	kan	nå	de	
højder	vi	tidligere	har	oplevet	i	efteråret	og	starten	af	vinte-
ren.	Har	du	mod	på	at	prøve	fiskeriet	på	fjorden,	er	det	helt	
sikkert	en	god	ide	at	fiske	tæt	på	fredningerne.	Her	er	der	
en	god	chance	for	nap.	Havørrederne	viser	sig	gerne	om	ef-

teråret	i	overfladen	f.eks.	med	spring	på	pladserne,	modsat	
åen	tager	fisken	9	ud	af	10	gange	på	fjorden.	Vandtempe-
raturen	kan	følges	på	DMI,	samt	vandstand	og	tidevandet.	
Disse	3	faktorer	kan	betyde	alt	i	dit	fiskeri.	

Hvis	du	vil	følge	lidt	med	i	fangsterne	mm.	på	fjorden	kan	
du	blive	medlem	af	gruppen	”Havørreder	i	fjorden	omkring	
Skive”	på	Facebook.

Knæk & Bræk
Henrik Bønnelykke

og åndenød!

Flot	kystørred!
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Multen 
– den mystiske fisk
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Efter	godt	20	år	som	kystfisker	kan	jeg	konkludere,	at	mul-
ten	er	en	meget	spændende	og	interessant	fisk,	men	også	
en	meget	mystisk	fisk,	som	ikke	er	til	at	blive	klog	på.	Hav-
ørreden	kan,	i	hvert	fald	det	meste	af	tiden,	opføre	sig	helt	
som	forventet	 i	forhold	til	vejr,	tidevand,	tidspunkt	på	året,	
tidspunkt	på	døgnet,	temperatur,	osv.	osv.,	men	multen	er	
fuldstændig	uberegnelig,	og	målrettet	fiskeri	efter	den	virker	
fuldstændig	umuligt.	 Jeg	har	 travet	mange	kilometer	 frem	
og	tilbage	langs	de	fynske	kyster,	uden	overhovedet	at	have	
set	så	meget	som	en	finne	af	en	multe,	og	jeg	har	i	timevis	
siddet	på	en	sten	og	betragte	en	stor	stime,	som	blev	ved	
med	at	kredse	langs	en	høfte,	men	har	indtil	denne	som-
mer	været	helt	uden	fangst	af	en	multe.

Mit	 første	møde	med	multen	 går	mange	 år	 tilbage.	 En	
aften	sidst	i	august,	hvor	vejret	var	mørkt	og	lurende	uden	
vind,	så	 jeg	pludselig	3-4	multer	mellem	2	høfter.	De	be-
fandt	sig	meget	tæt	på	strandbredden	med	ryggen	ofte	helt	
fra	af	vandet.	En	gang	imellem	var	kun	halefinnen	fri,	så	det	
kunne	godt	betyde	at	disse	multer	var	inde	for	’at	græsse’.	
Multen	er	vegetar	og	lever	ofte	af	tang	og	alger	som	bliver	
gnavet	af	sten	og	andet.	Hvor	jeg	har	hørt	dette	udtryk	’at	
græsse’	henne,	kan	jeg	ikke	huske,	men	er	egentlig	en	me-
get	god	betegnelse.	Jeg	ville	naturligvis	forsøge	at	fange	en	
af	multerne,	så	den	grå	kaninflue,	der	var	tiltænkt	havørre-
derne,	blev	klippet	af	forfanget,	og	en	lille	grøn	marabouflue	
blev	fundet	frem.	Jeg	sneg	langs	stranden	og	lagde	mig	på	
knæ	i	sandet	et	stykke	fra	multerne.	Et	kort	kast	blev	gjort	
og	fluen	 landede	 lige	ved	multerne,	men	fluen	blev	 totalt	
ignoreret.	 Intermediatelinen	fik	fluen	 til	at	gå	 i	bunden	på	
det	lave	vand,	og	det	var	ingen	mulighed	at	skifte	line,	da	
flydelinen	lå	hjemme.	Efter	et	stykke	tid,	gled	multerne	ud	
mod	dybere	vand,	og	jeg	så	ikke	mere	til	dem	den	aften.

Efter	en	periode	med	vind	ind	på	kysten	var	vinden	vendt,	
og	 jeg	 var	 fra	morgenstunden	 igen	 klar	 på	 pladsen.	Hele	
formiddagen	havde	jeg	fisket	havørred	uden	et	nab,	da	en	
stor	 fisk	 pludselig	 gled	 ind	 over	 sandbunden	 mod	 skidt-
bræmmen	tæt	på	land.	Pålandsvinden	de	foregående	dage	
samt	stigende	vand	først	på	formiddagen,	havde	dannet	en	
skidtbræmme	helt	 inde	under	land,	som	åbenbart	virkede	
tiltrækkende	på	multen,	for	efter	kort	tid	var	der	samlet	en	
lille	stime.	Multerne	trak	langs	skidtbræmmen	og	strøg	af	og	
til	ud	mod	dybere	vand,	blot	for	at	vende	tilbage	mod	det	
lave	vand.	Igen	blev	havørredfluen	klippe	af	og	den	grønne	
marabouflue	blev	bundet	på	forfanget.	Men	det	blev	et	kort	
forsøg,	for	fiskeriet	måtte	hurtigt	opgives,	da	det	var	umuligt	
at	 få	 fluen	 til	 at	 fiske	 frit	 i	 vandet;	 Skidtbræmmen	 havde	
bredt	 sig	ud	mod	dybere	vand,	da	vandet	 var	begyndt	at	
trække	sig	tilbage	mod	lavvande.

Sommeren	efter	oplevede	jeg	i	hele	juli	måned,	en	større	
flok	multer	ved	et	område	på	nordfyn,	hvor	høfterne	stræk-
ker	sig	langt	ud	i	Kattegat.	Multerne	gnavede	alger	direkte	af	
høfterne,	og	jeg	kunne	i	timevis	sidde	inderst	på	høften	og	
betragte	multerne.	Jeg	kunne	naturligvis	ikke	helt	lade	være	
med	at	tage	et	kast	med	fluen	til	dem,	men	der	var	absolut	
ingen	reaktion	på	dette.	Mens	 jeg	sad	og	holdte	øje	med	
multerne,	kunne	de	finde	på	at	ændre	adfærd	ved	at	glide	
skråt	ud	for	høften	for	at	cirkle	dovent	rundt	på	ganske	få	
kvadratmeter.	Flere	kast	blev	gjort	til	disse	multer,	men	selv	
om	fluen	var	lige	for	snuden	af	dem,	svømmede	de	totalt	li-
geglade	forbi	fluen.	Da	jeg	sad	på	høften	igen,	og	funderede	
over	hvorfor	multerne	ikke	ville	tage	fluen,	var	der	pludselig	

et	par	multer	helt	inde	under	strandkanten.	De	svømmede	
ikke	 bare	 dovent	 rundt,	 men	 samlede	 noget	 op	 fra	 bun-
den.	De	opførte	sig	på	samme	måde	som	mit	første	møde	
med	multen,	så	måske	var	dette	min	chance.	Jeg	krøb	langs	
stranden	og	sad	3	meter	fra	strandkanten.	Flydelinen	var	klar	
og	fluen	blev	 lagt	ud.	Spændingen	var	uudholdelig,	da	en	
multe	gled	frem	og	tog	fluen.	Jeg	strammede	hårdt	op,	men	
et	hårdt	rusk	i	stangen	var	alt	som	skete.	Multen	blev	ikke	
kroget	og	fluen	fløj	mange	meter	op	bag	mig	på	stranden.	
Hele	miseren	havde	skræmt	multerne	og	de	stak	ud	mod	
dybere	vand.

Der	gik	flere	år	hvor	jeg	kun	sporadisk	var	inde	for	kasteaf-
stand	til	multen,	og	ikke	før	en	nattur	sammen	med	en	kam-
merat	i	juni	måned	i	år,	var	der	kontakt	til	multe.	Strømmen	
kørte	jævnt	først	på	natten,	og	helt	planmæssigt	fangede	jeg	
en	havørred	på	1,5	kg	lige	efter	midnat.	Da	det	var	blevet	
godt	 lyst	 først	 på	morgenen,	 tog	en	 stor	 fisk	 kontant	den	
sorte	kaninflue	helt	uden	forvarsel.	Fisken	var	utrolig	stærk	
og	hver	gang	jeg	fik	den	tæt	på	mig,	svømmede	den	med	
lethed	20	meter	ud	igen.	Jeg	troede	et	kort	øjeblik	at	fisken	
var	fejlkroget,	men	da	fisken	endnu	engang	kom	ind	foran	
mig,	begyndte	den	at	 vise	svaghedstegn	med	halen	 fri	 af	
vandet,	og	 jeg	kunne	konstatere	at	den	havde	taget	fluen	
rigtigt,	for	fluelinen	pegede	mod	fiskens	hoved.	Det	var	også	
i	dette	øjeblik	det	gik	op	for	mig	at	det	var	en	multe	jeg	stod	
spændt	op	mod.	Multen	måtte	give	op	og	blev	sikkert	nettet	
og	slæbt	på	 land.	Min	fiskekammerat	var	 lige	så	forbavset	
over	denne	fangst	som	mig.	Helt	uden	forvarsel	på	en	stor	
sort	kaninflue	under	havørredfiskeri	i	diffust	lys.	Multen	er	en	
særdeles	mystisk	fisk.

Der	 er	 situationer	 hvor	 multen	 tager	 en	 flue	 og	 der	 er	
situationer	 hvor	 multen	 er	 helt	 apatisk	 og	 intet	 foretager	
sig.	 Forskellen	på,	når	multen	gnaver	 alger	 af	høften	eller	
når	multen	plukker	noget	op	fra	bunden,	kan	måske	have	
betydning	for,	om	multen	er	til	at	fange	eller	ej.	Multen	er	
grundlæggende	vegetar	men	spiser	også	 larver	og	skaldyr	
og	åbenbart	også	større	fødeemner.	Jeg	tror	ikke	min	store	
sorte	kaninflue	er	 taget	af	multen	som	et	drivende	stykke	
tang	eller	alge,	men	for	det	som	fluen	skal	ligne;	en	lille	fisk.

Tom Larsen

Nattens	fangst!



Blandt fjeld og li og fjord  
– og laksefarme
naTuR I TIlBaGeGanG
Siden	min	ungdom	har	Norge	været	mit	 foretrukne	 rejse-
land.	Næsten	årligt	og	nogen	gange	flere	gange	om	året	har	
jeg	besøgt	forskellige	egne	i	Syd-	midt-	og	Vestnorge,	på	hyt-
teture	med	familien	eller	på	fisketure	med	fiskekammerater,	
og	altid	har	jeg	været	fascineret	af	de	fantastisk	varierede	og	
dramatiske	landskaber	i	dette	smukke	land.	

Desværre	er	der	de	senere	år	sket	det,	at	Norge	af	hen-
syn	til	økonomisk	gevinst	efter	min	mening	har	set	bort	fra	
naturhensyn	og	givet	los	for	en	udnyttelse	af	naturen,	som	
sætter	sig	katastrofale	spor	i	landskabet	og	skader	miljøet	og	
faunaen	i	meget	alvorlig	grad.

En	tur	til	Hardangerfjorden	i	Vestnorge	for	nylig	fik	mine	
tanker	sporet	ind	på	problemerne	med	lakseopdræt	i	Nor-
ge.	 Store	 bassiner	 med	 laksebure	 falder	 meget	 i	 øjnene,	
når	man	færdes	ved	de	smukke	fjorde,	og	man	forstår	sim-
pelthen	ikke,	hvordan	man	nænner	at	skæmme	den	ellers	
fantastiske	natur	på	den	måde.

Stedet	vi	opholdt	os	var	i	en	hytte	over	en	lille	bygd	(He-
rand)	 ved	 Fjorden.	Hytten	 lå	med	udsigt	 over	 en	 sø,	 der	
gennemstrømmes	af	en	mindre	elv,	der	efter	 søen	 falder	
stærkt	ned	mod	fjorden.	Ved	udløbet	havde	Norges	største	
spiller	 inden	 for	 lakseproduktion,	 Marine	 Invest,	 et	 anlæg	
med	en	mængde	bassiner	med	lakseyngel.

Området	 var	 udnævnt	 til	 landskabspark	 og	 er	 et	 helt	
usædvanligt	 smukt	 landskab,	 men	 skæmmedes	 stærkt	 af	
”laksefabrikken”,	der	virkede	voldsomt	dominerende	i	land-
skabet.	På	en	tur	lidt	ned	langs	fjorden	så	vi	flere	store	farme	
ude	 i	 fjorden,	 og	 fik	 det	 indtryk,	 at	 man	 helt	 ukritisk	 kan	
anbringe	laksefarme	overalt	i	de	Norske	fjorde.

lakSeopDRÆT nÆSTSTØRST eFTeR  
olIeInDuSTRIen
Lakseopdræt	har	udviklet	sig	til	Norges	næststørste	industri	
efter	 olieindustrien.	 Hvis	 vi	 tror,	 at	 myndighederne	 vil	 be-
grænse	erhvervets	muligheder	af	hensyn	til	lystfiskeriet,	kan	
vi	nok	godt	tro	om	igen.

Marine	Invest,	er	den	største	spiller,	men	råder	dog	kun	
over	¼	af	opdrætskapaciteten.	De	har	i	andet	kvartal	2014	
produceret	 114196	 tons	 laks,	 med	 et	 overskud	 på	 1220	
mill	kr.	Vil	man	have	de	samlede	tal	for	Norge	hele	året	må	
man	altså	gange	med	4	to	gange.	I	Norge	har	selskabet	115	
havbrug,	21	ferskvandsbrug,	9	stamfiskeanlæg	+	rognpro-
duktion	og	foderfabrik.	

Marine	Invest	er	et	børsnoteret	selskab	på	Oslo	og	New	
York	børser.	De	opererer	 i	23	 lande	og	 leverer	 laks	 til	50	
lande	over	hele	kloden.

pRoBleMeRne MeD lakSeFaRMe
Udover	 de	 landskabsmæssige	 forringelser	 medfører	 de	
mange	 laksefarme	 store	 forureningsproblemer	 i	 fjordene.	
Giftstoffer	og	andre	kemikalier	fra	foder	og	medicin	udledes	
direkte	til	vandet,	og	fiskenes	ekskrementer	hober	sig	op	i	
høje	bjerge	på	bunden.

På	kort	sigt	er	det	største	problem	vel,	at	smitte	med	syg-
domme	og	parasitter	mange	steder	truer	med	at	udrydde	
de	naturlige	lakse-	og	havørredstammer.	Tætheden	af	larver	
af	 lakselus	 i	 fjordene	 stiger	 voldsomt	p.g.a.	 den	unaturligt	
store	laksebestand,	og	lakse-	og	havørredsmolt	på	vej	gen-
nem	fjordene	bliver	udsat	for	øget	angreb	af	disse	parasit-
ter,	som	i	mange	tilfælde	dræber	dem	eller	hæmmer	dem	
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stærkt	i	væksten.	Ikke	kun	lystfiskeriet	bliver	ramt	af	denne	
udvikling.	Også	erhvervsfiskerne	klager	over,	at	de	naturlige	
fiskebestande	forsvinder	fra	fjordene.

Måske	vil	opdrætserhvervet	i	Norge	nå	et	stadie,	hvor	pro-
duktionen	medfører	så	store	problemer	med	sygdomme	og	
parasitter	 i	 farmene,	 at	 det	 går	 ud	over	 profitten.	Det	 har	
allerede	været	nødvendigt	at	nedslagte	hele	farme	i	utide.	
Og	chefen	for	Marine	Harvest	har	for	nylig	anbefalet,	at	re-
geringen	 ikke	giver	branchen	mulighed	 for	 at	udvide	pro-
duktionen	yderligere,	før	problemerne	med	sygdomme	og	
parasitter	(lakselus)	er	 løst.	Regeringen	var	ellers	klar	med	
tilladelser	til	at	udvide	produktionen	med	ca.	20	%.

kan opDRÆT lØSe VeRDenS SulTpRoBleM?
Talsmænd	for	erhvervet	har	selvfølgelig	en	pointe	i,	at	man	
med	høsten	på	havet	kan	medvirke	til	at	mætte	jordens	sta-
dig	voksende	befolkning,	men	man	må	først	og	fremmest	
sørge	 for	 at	 produktionen	 bliver	 bæredygtig,	 så	 man	 ikke	
skader	naturen	alvorligt,	da	den	er	grundlaget	for	produktio-
nen	på	langt	sigt.	En	produktion,	der	kræver	megen	medicin	
og	giftholdigt	foder	giver	heller	ikke	sunde	fødevarer.

Analyser	har	vist	at	opdrætsfiskene	langt	fra	har	samme	

kvalitet	som	vildlaksene.	Dels	er	fedtindholdet	meget	højere,	
og	indhold	af	giftstoffer	og	kemikalier	kan	være	faretruende	
højt.	Så	højt,	at	en	speciallæge	på	Haukeland	Universitets-
sygehus	advarer	gravide	og	børn	mod	at	spise	opdrætslaks.

oGSå lakSeFaRMe I DanMaRk
Heller	ikke	her	hjemme	er	vi	blevet	fri	for	ørred-	og	lakse-
opdræt	 til	 havs.	 18	 stk.	 i	 2010.	Det	 giver	 naturligvis	 også	
forureningsproblemer.	 De	 mange	 fisk	 i	 burene	 producere	
store	mængder	ekskrementer,	og	medicin	udledes	til	van-
det.	Måske	er	det	største	problem	dog	udslip,	når	ekstremt	
vejr	 vælter	 burene	 og	 mange	 tusinde	 fisk	 undslipper.	 De	
kan	 naturligvis	 gøre	 stor	 skade	 på	 vildfiskebestanden,	 når	
de	søger	op	i	vandløbene	og	æder	løs	af	fiskeyngelen.	Der	
gives	stadig	nye	tilladelser	til	at	øge	produktionen	på	trods	
af	alvorlige	miljøproblemer.

Forhåbentlig	vil	forsøgene	i	Danmark	med	lakseopdræt	på	
land	(Hv.	Sande	og	Hirtshals)	blive	en	succes	og	bane	vejen	
for	en	mere	bæredygtig	opdrætsindustri	 i	 fremtiden	både	
herhjemme	og	i	udlandet.

Sigfred.
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ny metode til udlægning 
af gydegrus
Gydegrus udlægning med skyllemetoden.

Dovenskab	og	sund	fornuft	er	vejen	til	mange	nye	ideer.
Skånsom	mod	fysisk	arbejde	og	naturen.
Vi	kan	med	denne	metode	komme	ud	på	steder,	hvor	det	
ellers	er	meget	besværlig.	Det	er	mange	gange	de	steder,	vi	
får	mest	ud	af	vores	gydegrus.	Der	skal	ikke	ryddes	krat	eller	
udlægges	køreplader.

Da	jeg	flyttede	til	det	nedlagte	dambrug	i	Hagebro	for	4	år	
siden,	kunne	jeg	se,	der	manglede	gydebanker	i	Sejbækken,	
der	løber	igennem	min	have.	For	tre	år	siden	kom	et	mete-
ornedslag	neden	for	mine	vinduer	og	lavede	den	første.	Jeg	
ville	gerne	have	nogle	flere,	men	et	af	stederne	ville	tunge	
maskiner	ødelægge	engen.	Nu	havde	jeg	set	nogle	plastrør	
og	 en	 tragt,	 der	 var	 overskuds	materialer	 fra	 dambruget	 i	
Sdr.	Resen.

Jeg	fik	lov	til	at	låne	dem	af	Poul	Erik	Rosgård.	Lavede	et	

fundament	til	tragten	og	koblede	rørene	på,	ca.	35	m.	Lånte	
den	gamle	slampumpe	fra	Trevad	Ørredpark,	koblede	slan-
ger	på	og	satte	den	ud	i	bækken.

Det	virkede	sandelig.	Jeg	kunne	dog	se,	at	mere	vand	ville	
gøre	det	endnu	bedre	og	lånte	yderligere	en	dyk	pumpe	af	
Poul	Erik.	Tju	hej	hvor	det	gik.	Nu	havde	 jeg	et	 temmelig	
stort	fald	ned	til	bækken.	Det	gjorde	det	selvfølgelig	lettere.	
Vi	afprøvede	også	i	Trevad	i	forbindelse	med	udlægning	af	
gydegrus	 efter	 omlægningen	 af	 bækken.	 Her	 var	 meget	
mindre	fald	og	en	længde	op	over	60	m.	Samtidig	var	rø-
rene	defekte	i	samlingerne,	det	gav	problemer.	Men	kort	og	
godt.	Det	er	kun	et	spørgsmål	om	vandtilførsel	og	fald,	så	
virker	systemet.

Det	vil	være	velegnet	til	mindre	vandløb,	hvor	vi	får	mu-
lighed	for	at	udlægge	gydegrus	på	ellers	meget	vanskelige	

Snøvsen	kan	flyttes	fra	side	til	side	
og	afkortes	eller	forlænges	efter	
behov.
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60	m	rør	udlagt	ved	Trevad	med	lidt	fald.

steder.	Disse	 steder	 er	mange	 gange	de	bedste,	 fordi	 de	
ikke	har	været	så	kraftig	påvirket	af	mennesker.

Jeg	vil	foreslå	Lystfiskerforeningen	for	Skive	og	Omegn,	at	
indkøbe	det	der	skal	bruges	af	værktøj	til	dette	formål.

Det	vil	måske	koste	omkring	12.000	kr	incl.	5	hk	benzin-
pumpe	og	60	m	160	mm	rør.	Vi	kan	så	leje	det	ud.	Der	har	
allerede	været	klubber,	der	har	 spurgt	mig	om,	hvor	man	
kunne	leje	dette	udstyr.

I	midten	af	oktober	prøvekører	vi	anlægget	nede	hos	mig.	
Vi	laver	samtidig	en	instruktionsfilm,	som	viser	hvordan	sy-

Slisk sættes på klap ved kartoffelvogn og gruset ledes ned 
i tragten. 5 hk benzin pumpe forsyner med vand.

Arbejdsdage i LFsO
Inden	vi	kommer	ind	i	det	nye	år,	har	vi	lige	nogle	arbejdsdage	tilbage,	så	hvis	der	er	nogle	
nye	der	er	interesserede	så	kan	i	møde	op	og	give	en	hånd	med,	og	mærke	hyggen	og	
kammeratskabet!

Lørdag d. 1. november 
kl. 8.00
Lørdag d. 22. november 
kl. 8.00
(klargøring El-fiskeri)
Lørdag d. 29. november 
kl. 8.00 (El-fiskeri) 
Lørdag d. 6. december 
kl. 8.00 (El-fiskeri)
Lørdag d. 13. december 
kl. 8.00 (Julefrokost)

Bestyrelsen

stemet	opstilles	og	virker.	Vi	vil	her	forsyne	tragten	med	en	
kartoffelvogn,	det	har	vi	endnu	ikke	prøvet.

Når	en	entreprenør	skal	have	200	kr	pr.	m3	for	at	udlægge	
gruset,	mener	jeg	vi	kan	lave	mange	mindre	projekter	med	
denne	 metode	 til	 fiskenes	 bedste.	 Det	 gør	 også	 arbejdet	
mere	spændende	at	lege	med	vandet.	Biologer	er	positive	
overfor,	at	vi	skåner	floraen	i	engene.

Lasse Hagebro
Forskningscenter Hagebro



Seniorklubben	
Efterhånden	er	mange	af	klubbens	arrangementer	gengan-
gere	fra	de	tidligere	år.	Vi	har	nogle	ture	og	arrangementer,	
som	 hver	 gang	 er	 vellykkede	 og	 med	 god	 opbakning	 fra	
medlemmerne.	Sommerfrokosten	i	maj	samlede	også	i	år	
størstedelen	af	medlemmerne,	og	både	maden	og	 stem-
ningen	var	god.	

En	hastigt	planlagt	makreltur	havde	ikke	så	stor	tilslutning,	
hvilket	nok	især	skyldtes	at	mange	var	udrejst	på	ferie.	Der	
blev	fanget	en	enkelt	makrel.

	 En	 tur	 til	 Flymoserne	 gav	 rigtig	 mange	 bid	 og	 mange	
fredfisk,	men	også	en	enkelt	flot	ål.	Desværre	er	det	blevet	
en	sjældenhed	at	 fange	ål,	men	det	 kan	altså	endnu	 lyk-
kes	i	foreningens	egne	moser.	Jørn	Kroer	var	den	heldige,	
men	alle	deltagere	havde	godt	med	ryk	i	stængerne	og	nød	
turen,	madpakkerne	og	det	dejlige	 sensommervejr	helt	 til	
midnat.

Ved	torsdagsmødet	d.	11.	sept.	havde	vi	besøg	af	fiskeri-
inspektør	Lars	Østergaard.	Han	besvarede	spørgsmål	fra	for-
samlingen.	Vi	fik	grundig	information	om	regler	for	ålefiskeri,	
toggerfiskeri,	fredningzoner	ved	kysten	m.m..

Der	blev	planlagt	nye	ture	til	flyvestationens	vand	og	Gu-
denåen.

Seniorklubben	har	 igen	påtaget	sig	nogle	større	opgaver	
for	foreningen.	Under	ledelse	af	Kurt	Juel	har	medlemmer-
ne	 repareret	 og	 malet	 Klækkehuset	 og	 Vuggestuen.	 Des-
uden	har	vi	hjulpet	med	at	planere	og	så	græs	på	arealerne	
i	den	nyetablerede	”park”,	og	en	flok	medlemmer	var	aktive	
hjælpere	under	fiskekonkurrencen.

Sigfred.
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Rejsen over det 
store vand

En gammel drøm går i opfyldelse! 
Af Jesper Palm
lØRDaG D. 21. JunI 2014 
Efter	en	helt	fantastisk	uge	på	øen	Faial,	Horta,	er	det	gode	
skib,	Saga	stået	til	søs	igen.	Vejret	har	hele	ugen	været	rigtig	
godt	med	solskin	og	en	god	vind,	dog	desværre	fra	en	for-
kert	vindretning,	så	derfor	blev	opholdet	på	øen	noget	læn-
gere	end	ønsket.	Men	sikke	et	sted	at	opholde	sig…	Bror	
Thomas	lejede	en	lille	VW	UP	og	så	susede	vi,	far,	lillebror	
og	undertegnede	ellers	rundt	på	hele	øen.	En	ting	er	lokal-
befolkningen	 og	 deres	 rolige	 være/levemåde.	 Virker	 som	
om	de	lever	efter,	at	det	de	ikke	når	i	dag,	når	de	måske	i	
morgen	-	Lige	mig	En	anden	ting	er	den	total	storslåede	og	
vilde	natur.	Azorerne	er	jo	en	øgruppe	ude	midt	i	Atlanter-
havet,	dannet	af	vulkaner.	Og	fra	havnen,	hvor	vi	ligger,	ser	
vi	 fx	 lige	over	på	naboøen	Pico	og	vulkanen	med	samme	
navn,	som	rejser	sig	hele	ca.	2400	m	over	havet	–	storslået	
syn.	Øernes	historie	er	også	et	helt	kapitel	for	sig.	Pga.	deres	
beliggenhed	mellem	Europa	og	Amerika	og	deraf	vigtighe-

den	for	søtransport	på	Atlanten,	så	det	har	givet	anledning	
til	 nogle	 drabelige,	 store	 søslag	 gennem	 tiderne	 og	 selve	
øerne	blev	også	ofte	angrebet	af	vaskeægte	pirater.	Barsk	
sted…	 En	 anden	 barsk	 ting	 øerne	 også	 er/var	 kendt	 for,	
er	hvalfangst.	 I	 små,	 lange	slanke	 træbåde	med	både	sejl	
og	åre,	 jagtede	Portugiserne	de	kæmpe	store	hvaler	med	
harpuner.	 Senere	 kom	der	massere	 af	 store	 Amerikanske	
hvalfangerbåde	 til	 og	 i	 løbet	 af	 forholdsvis	 kort	 tid,	 havde	
man	nærmest	udryddet	hvalerne	i	området.	

Vi	 nåede	 lige	 at	 besøge	 hvalstationen,	 som	nu	 er	 lavet	
til	museum.	Man	har	ikke	svært	ved	at	forestille	sig	hvilken	
stank	der	måtte	have	været	at	fx	rådne	hvalindvolde/kada-
vere	og	kogt	spæk,	til	fremstilling	af	den	dyrbare	hvalolie.	Og	
ellers	så	havde	vi	fornøjelsen	af	at	se	de	lokale	sejle	rundt	i	
de	”gamle”	hvalfangerbåde	for	fulde	sejl	stort	set	hver	dag.	
Også	øens	helt	unge	unger	var	på	vandet	og	træne	i	deres	
optimistjoller	hver	dag.	Herligt…



Og	for	mig	personligt,	så	er	Azorerne	=	med	Big	Game	
Fishing.	Lige	siden	jeg	i	midt	firserne	læste	de	første	fiskear-
tikler	om	Big	Game	skrevet	af	gode	gamle	Jens	Ploug	Han-
sen,	har	Azorerne	stået	højt	på	ønskelisten.	Det	er	ikke	så	få	
fisk	på	flere	hundrede	kg.	og	derover,	den	mand	har	hevet	
op	af	havet	omkring	øerne.	Desværre	er	Jens	Ploug	Hansen	
ikke	mere	men	man	 kunne	næsten	 fornemme	hans	 ånd	
og	dufte	hans	gamle	majspibe	på	havnen	blandt	Big	Game	
bådene.	Jeg	fik	også	en	snak	med	nogle	af	”bådene”	for	når	
jeg	nu	var	her,	kunne	jeg	måske	nå	en	enkelt	fisketur,	men	
med	en	pris	på	ca.	1000	euro	så…	

Nå,	men	jeg	er	 jo	ankommet	til	Horta,	for	at	være	med	
til	at	sejle	min	bror	og	kærestes	katamaran,	en	Catana	43	
Ocean	Class	resten	af	vejen	hjem	til	DK.	De	købte	båden	i	
vinters	og	fløj	sammen	med	deres	to	piger	til	Panama,	hvor	
båden	lå,	 i	uge	7,	straks	efter	vi	sammen	lige	havde	sejlet	
Dynamicen	fra	Hundested	til	Skive	i	vinterferien,	så	min	bror	
glædede	sig	til	at	sejle	under	varmere	himmelstrøg.	

Men	efter	nogle	fantastiske	måneder	i	Caribien,	så	skulle	
båden	hjem,	da	orkansæsonen	jo	begynder	1.	juni.	Min	far	
fløj	til	Jamaica	midt	maj	og	min	brors	piger	den	anden	vej.	

De	sejlede	så	båden	til	Bermuda	og	videre	til	Azorerne.	
Turen	hertil	var	gået	over	forventning	og	med	en	god	vind-

retning	og	styrke,	sejlede	de	i	lange	perioder	mellem	10	og	
15	knob	med	rekorden	over	20	knob	–	så	går	det	stærkt☺	
Og	derfor	var	de	også	ankommet	ca.	tre	dage	før	forventet	
til	Horta.	

Jeg	havde	kun	set	billeder	af	båden,	så	jeg	var	mere	end	
spændt	på	at	opleve	den	live,	samt	jeg	glædede	mig	vildt	til	
en	rigtig	herrefamilietur.	

På	vej	over	til	den	nedlagte	hvalstation.

Der	blev	fanget	store	tun!!!!

Mit hjem de næste uger

Søndag	d.	16.	juni	landede	jeg	på	øen	Faial.
En	venlig	Hollænder	tilbød	mig	et	lift	fra	lufthavnen	og	til	

havnen.	Super…
Her	stod	min	far	og	spejdede	efter	mig.	Familiekrammer	

og	så	gik	vi	mod	båden.	Sikke	et	syn.	Et,	er	billeder	og	noget	
andet	virkelighed.	I	dette	tilfælde	er	virkeligheden	bedre	–	
sikke	en	båd.	

43	 fod	 lang	 og	 7,5	 m	 bred	 katamaran	 i	 luksus	 klasse.	
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Egentlig	er	 jeg	 til	 lange	slanke	enkeltskrogsbåde	men	den	
komfort	som	mødte	mig	på	båden,	er	jo	helt	vild.	

Pga.	af	nogle	ret	hurtige	flyskift	på	min	rejse,	var	jeg	nødt	
til	kun	at	rejse	med	håndbagage,	hvilket	fx	betød	at	jeg	rejste	
i	ALT	mit	sejlertøj	og	støvler	samt	tykke	trøjer,	så	jeg	mere	
end	kogte,	da	jeg	endelig	nåede	frem	på	båden.	Hvilken	be-
frielse	at	få	alt	det	varme	tøj	af.	Lillebror	kom	tilbage	fra	ind-
købsturen,	velkomstkrammer	og	så	blev	der	serveret	kolde	
lokale	øl	fra	et	af	de	to	store	rustfrie	køleskabe.	Behøver	jeg	
nævne	at	der	også	er	stor	rustfri	fryser?	Super	at	være	kom-
met	frem.	Fik	min	egen	kahyt	med	vinduer	til	begge	sider	af	
båden	med	udsigt	til	det	mest	klare	blå	vand.	Tvivler	stærkt	
på	der	findes	bedre	hotelsuite.	

Selv	om	køkkenet	ombord	er	en	klasse	for	sig,	så	valgte	
vi	alligevel	at	spise	ude.	Der	er	massere	af	hyggelige	små	
steder	og	fælles	for	dem	alle	er	meget	lave	priser	på	både	
øl,	vin	og	mad,	så	det	kunne	faktisk	ikke	betale	sig	selv	at	
tage	den	tjans.	Og	med	udsigt	til	mellem	7	og	14	dage	til	
søs	så…	

Dog	havde	vi	også	lige	en	aften	hvor	vi	blev	inviteret	over	
på	 Mie,	 Danmarks	 ældste	 tremasters	 stålskonnert,	 hvor	
kaptajn	Birger	og	gaster	sørgede	for	friske	kæmpe	tunbøf-
fer.	Dertil	sørgede	vi	 for	det	flydende	samt	 isdessert,	som	
Thomas	hentede	 i	Dinghey,	 skibets	 gummibåd	med	 cen-
terstyring	og	30	hk	på	hækken,	fra	Sagas	fryser.	At	Birger	så	
tryllede	en	rigtig	god	flaske	rom	frem,	gjorde	jo	ikke	festen	
mindre	 festelig.	 En	afmønstret	 gast,	 havde	 ”glemt”	 ca.	28	
flasker	go’	rom	fra	Caribien	ombord	så	der	måtte	ikke	lev-
nes.	Inden	vores	afrejse	gjorde	min	far	og	jeg	dog	et	godt	
indhug	i	antallet.	Billig	rom	er	jo	ikke	sådan	at	sige	nej	til.	Så	
er	det	jo	spændende	om	det	smager	lige	så	godt	hjemme	i	
Dk	som	på	en	gammel	rusten	stålbåd	i	Horta.	Vi	rører	jo	ikke	
alkohol	når	vi	er	til	søs.	

I	løbet	af	ugen	blev	der	flere	gange	dagligt	hentet	vejrud-
sigter	ned	og	studeret	meget	nøje.	Men	først	på	årets	læng-
ste	dag,	lørdag	d.	21.	juni	så	det	mere	lovende	ud.	Godt	nok	
ikke	meget	vind	og	vi	vil	nok	også	have	en	dag	med	stort	
set	ingen	vind	så	skipper	Thomas	besluttede	at	nu	skulle	vi	
afsted.	Om	det	så	skulle	koste	en	dag	for	motor…	

Efter	en	større	indkøbstur,	var	vi	endelig	klar	til	afgang	ved	
20	tiden.	Begge	de	tre	cylinderde	37	hk	Yanmar	maskiner	

Masser	af	Big	Game	både.

Delfin show 
foran båden
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Lillebror fighter fisk, 
mens far kigger på...
Desværre mister  
han den.

blev	startet	og	Thomas	fik	lige	så	fint	båden	fra	kaj	selv	om	
der	var	pålandsvind.	Der	blæste	5-7	m/s	 fra	nord	vest	så	
kursen	blev	stik	nord,	mod	Grønland.	Helt	til	tops	med	stor-
sejlet	og	ud	med	genauen	og	så	det	hele	skødet	godt	hjem	
til	kryds.	Begge	sværd	også	sat.	Og	vupti…	Sandelig	om	ikke	
loggen	viste	6-7	knob	med	det	samme.	Og	så	uden	kræng-
ning.	Den	store	luksusliner	kunne	sandelig	også	sejle.	Selv-
styren	blev	slået	 til	og	så	gang	 i	køkkenet.	Så	mens	solen	
blev	lavere	og	med	den	smukkeste	udsigt	til	øerne	Faial,	Saô	
Jorge	og	ikke	mindst	Pico	som	blev	mindre	og	mindre	agter-
ude,	sad	vi	inden	længe	og	nød	friskstegte	store	tunbøffer.	
Mums…	Den	første	nattevagt	 fra	kl.	24	til	4	 tog	min	bror	
og	jeg	sammen.	Og	vores	far	fik	så	kongevagten	fra	4	til	8.	
(Kongevagten	=	man	ser	det	bliver	lysere	samt	solopgang)	.

SØnDaG D. 22. JunI 2014
Sejlede	gennem	natten	med	ca.	6	knob	og	far	tog	over	kl.	4	
Gabb…	En	kende	medtaget	så	dejligt	at	komme	i	sovepo-
sen.	Det	blev	dog	ikke	til	så	mange	timers	søvn.	Der	er	jo	en	
del	nye	lyde	og	båden	opføre	sig	heller	ikke	så	meget	som	
fx	en	Ylva	eller	Dynamic	så	der	er	lige	lidt	tilvænning.	Men	
det	var	nu	mest	ordet	”delfiner”	som	gjorde	mig	lysvågen.	
Kiggede	ud	af	mit	1.	klasses	vindue	og	sandlige	om	ikke	der	
boltrede	sig	en	flok	delfiner	mellem	de	to	skroge.	Hvis	jeg	
havde	åbnet	 vinduet	 ville	 jeg	have	 kunnet	 røre	 ved	dem,	
men	jeg	fløj	på	dækket	med	kamera	og	her	stod	både	min	
far	 og	bror	 og	 iagttog	delfinflokken	 legen	omkring	båden.	
Selv	om	de	har	oplevet	dem	en	masse	gange	før,	så	bliver	
man	aldrig	træt	af	delfinbesøg.	Det	er	nogle	fantastiske	dyr	

og	sikke	en	start	på	dagen.	Mit	første	møde	med	delfiner,	
super.

Morgenbrød	med	spejlæg	og	friskmalet	kaffe	fra	Panama.	
Vist	nok	af	den	fine	slags	og	lidt	til.	Vinden	havde	desværre	
lagt	sig	som	lovet	så	nu	kun	ca.	4	knobs	fremdrift	men	høj	
sol	og	næsten	ingen	bølger.	

Knap	 var	 kaffen	 indtaget	 før	 vi	 fik	 øje	 på	 ”springvand”	
blåst	og	sandelig	om	ikke	en	flok	store	hvaler	langsomt	kom	
svømmende	forbi	på	ca.	2	-	300	meters	afstand.	

Vinden	 lagde	 sig	 helt	 og	 Atlanterhavet	 lå	 nu	 spejlblank.	
Vejrudsigten,	gribfiler	downloadet,	holdt	stik.	Den	ene	mo-



tor	startet	og	2000	omdrejninger	og	5	knob.	Der	gik	 ikke	
mange	min.	før	den	ene	fiskestang	bøjede	faretruende	og	
havhjulet	hvæsede	vildt.	Hurtigt	blev	motoren	sat	i	frigear	og	
kampen	kunne	begynde.	Lillebror	Shorty	holdt	hårdt	mod	
hårdt	og	det	så	ud	som	en	rigtig	fin	fisk.	Efter	en	kort	men	
hektisk	kamp,	vandt	fisken	desværre	og	vi	blev	hurtigt	enig	i	
at	det	vist	var	en	noget	større	fisk	end	først	antaget	–	det	er	
jo	altid	de	største	man	mister.	

Det	spejlblanke	Atlanterhav	gjorde	at	vi	kunne	se	stort	set	
alt	hvad	der	rørte	sig	på	havoverfladen	på	lang	afstand.	

Vi	så	fx	flere	stimer	jagende	store	tun,	skildpadder	på	for-
skellige	størrelser,	marlin,	m.m.	Jævnligt	fik	vi	besøg	af	større	
og	mindre	delfinflokke,	hvaler	så	vi	rigtig	mange	af,	vi	havde	
faktisk	en	 lille	flok	næsten	helt	 inde	ved	båden	på	ca.	20	
meters	afstand.	Vild	oplevelse	og	hvor	er	de	kæmpe	store…

Resten	af	dagen	gik	med	at	iagttage	havet	og	bare	nyde	
det	at	være	her.

Til	aftensmad	lavede	lillebror	hjemmelavet	tunsalat,	med	
fars	friskbagte	brød	til.	Dessert	blev	sørme	en	1.	l	is	fra	fry-
seren	med	en	kop	friskmalet	kaffe.	

Den	første	del	af	nattevagten	var	min	tjans.	
Se	solen	gå	ned	over	Atlanten	er	noget	helt	specielt,	se	

vandets	farveskift,	i	sollyset	er	det	nærmest	fortryllende	ly-
seblåt	og	i	takt	med	mørkets	komme,	bliver	det	mørkere	og	

mørkere.	Men	med	 skyfri	 himmel	er	det	mest	 fantastiske	
den	stjernehimmel	som	er	herude	uden	nogen	former	for	
”lysforurening”	Det	er	nærmest	som	at	sidde	 i	glaskuppel	
med	 stjerner	 over	 det,	 hele	 vejen	 rundt.	 Og	 det	 gir’	 igen	
vandet	et	”silkeagtig”	farve.	Aldrig	har	jeg	oplevet	så	mange	
stjerner.	 Og	 aldrig	 har	 jeg	 oplevet	 så	 mange	 stjerneskud.	
Hvis	 bare	 et	 fåtal	 af	 mine	 ønsker	 går	 i	 opfyldelse,	 så…	 ☺	
At	sidde	helt	alene	under	en	sådan	stjernehimmel	er	nær-
mest	magisk	–	og	hvor	er	man	 lille.	Tankerne	 får	bare	 frit	
spil,	ingen	hastværk	eller	mat	.opg.	som	skal	rettes.	Jeg	blev	
nærmest	helt	høj	af	det,	og	tog	faktisk	et	par	timer	af	lille-
brors	vagt.	Selv	om	jeg	gjorde	det	i	godhed,	så	var	lillebror	
ikke	helt	tilfreds,	for	det	bryder	en	vigtig	rytme.	Selv	om	jeg	
var	 temmelig	træt,	så	var	det	 ikke	bare	 lige	sådan	at	 ligge	
sig	til	at	sove	oven	på	dagens	mange	indtryk,	men	til	sidst,	
ZZZZZZZ….	

Loggen	viste	at	vi	havde	tilbagelagt	120	sømil	siden	Azo-
rerne	kl	19.30	–	19.30	(24	timer).

Fortsætter i næste nummer af Cardinalen!

solnedgang langt 
hjemmefra
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Find LFSO 
på Facebook
Få	nyhederne	helt	friske	på	Facebook.	Foreningen	og	
fiskere	langs	åen	er	med	til	at	dele	nyhederne.	
Du	bliver	opdateret	med	opgangen	i	åen,	fangster,	
billeder,	videoer,	arrangementer	mm.	Brug	siden	som	
køb	&	salg,	tips	&	tricks,	grej,	billeder	og	video	fra	ture	
ved	åen	og	til	at	dele	glæden	fra	en	fisketur.

Strøgets Vinhandel v/Søren Sørensen
Nørregade 1 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 03 10 · www.vignoble.dk

Kig ind og oplev vores fremragende 
argentinske vinhus Candela...

6900
pr. fl .9900

pr. fl.

VRIDSTED KØBMANDSGAARD
EGEBJERG 4 • VRIDSTED

Telefon 97 54 70 12
 Mandag-fredag: 7.30-18.30
 Lørdag: 7.30-16.00
 Søndag: 7.30-16.00

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

HAGEBRO
v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26
Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-21.00

Fiskekort sælges.
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DET RENT

LOKALE

BRYGGERI

ØL OG
VAND
– nyd den kold 
og frisk...

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand

- exclusiv boligindretning med terrazzo · exclusiv boligindretning med

Terrazzo Manden
“Kom forbi og se vores SHOWROOM og samtidig se hvordan 
terrazzo kan anvendes i køkken og bad samt al form for bolig- 
indretning inde og ude.
Klik ind på hjemmesiden og bliv inspireret til dit unikke produkt 
som designes lige efter dit ønske”.

NYHED
Som noget nyt kan vi nu tilbyde dig at få lavet et bord med din  
drømmefisk i. Her får du et helt unikt bord, som du kan have  
glæde af mange år frem.

Terrazzo Manden · Torben Lundqvist
”Aarestrup Østergaard”
Aarestrupvej 166  ·  7470 Karup J
Tlf. 58 26 43 88  ·  Bil 21 74 43 88
www.terrazzo-manden.dkNYHED
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Du	 kan	 endnu	 nå	 at	 erhverve	 et	 eksemplar	 af	 den	 flotte	
akvarel	udført	af	Helge	Larsen	og	trykt	som	kunsttryk	på	300	
grams	akvarelpapir	(særlig	god	kvalitet).

Værket	 forestiller	 to	 meget	 forskellige	 havørreder,	 en	
blank	opgænger	og	en	noget	farvet	fisk,	fanget	samme	dag	
i	august	2002.

Foreningen	har	kun	betalt	udgifterne	til	trykning,	og	efter	
Helge	Larsens	ønske	vil	overskuddet	ved	salget	ubeskåret	
gå	til	juniorafdelingen	”Regnbuen”.

pris pr. stk
Signeret	og	nummereret	(50	stk.)		
monteret	på	bagpap	.............................................................. 200	kr.

Signeret	unummereret	monteret		
på	bagpap...................................................................................150	kr.	

Signeret	uden	bagpap	............................................................100	kr.

Med	bagpap	passer	størrelsen	til	en	40x50	cm	ramme.

Kan	efter	aftale	med	et	bestyrelsesmedlem	afhentes	i	
LFSO´s	klubhus	Møllevej	1,	Trevad,	7800	Skive.

Smuk akvarel til din stue
eller dit hobbyrum

Lidt om kunstneren:
Helge Larsen er et kendt ansigt ved Karup 
Å, hvor han har dyrket lystfiskeriet siden sin 
pure ungdom. Han kendes af alle forenin-
gens medlemmer for sine humoristiske og 
fine tegninger i ”Cardinalen”, som han har 
været fast tegner til gennem mange år.

Helge er medlem af en kunstnergruppe 
”Fyns Grafiske Værksted”, der har værksted 
og galleri midt i Odense, ligesom han er 
med i en anden gruppe ”Danske Naturteg-
nere”. Denne gruppe samles mindst en uge 
om året for at tegne i naturen. Tegningerne 
udstilles efterfølgende og/eller samles i en 
bog.

Gruppen udstiller hvert år på Fahl Kro ved 
sydenden af Ringkøbing Fjord.



Foreningen	informerer
passivt aldersmedlemskab 
Hvis	du	fylder	65	år	inden	den	1.	marts	i	det	pågældende	
medlemsår,	og	har	været	medlem	af	foreningen	i	de	sene-
ste	5	år,	kan	du	vælge	at	blive	passivt	medlem.

Som	 passivt	 medlem	 har	 du	 ikke	 stemmeret	 og		
ad		gang	 til	 generalforsamlingen,	 men	 du	 vil	 modtage		
for	eningens	eget	blad	Cardinalen.

Dit	passive	medlemskab	giver	ret	til	max.	3	dages	fiskeri	
årligt	på	foreningens	fiskevand,	og	du	må	deltage	i	forenin-
gens	øvrige	arrangementer	på	ligefod	med	øvrige	medlem-
mer.

De	personer,	som	ønsker	nedsat	kontingent	eller	passivt	
medlemskab,	 skal	 rette	henvendelse	 til	 foreningen	senest	
den	15.	december,	således	at	medlemsarkivet	kan	ajourfø-
res	før	udskrivningen	af	nye	opkrævninger.

Palle Christensen.

Har du skiftet adresse?
Hvis	du	vil	undgå	at	give	foreningen	ekstra	arbejde	og	om-
kostninger,	 eller	 i	 værste	 fald	 miste	 dit	 medlemskab,	 så	
HUSK	altid	at	melde	flytning	til	kassereren.

Tilmelding til Storfangerpokalen
Hvis	 du	 fanger	 en	 havørred	 i	 foreningens	 fiskevand,	 som	
kan	komme	i	betragtning	til	Storfangerpokalen,	(største	hav-
ørred	 i	 sæsonen),	 skal	 du	 anmelde	 fisken	 til	 formanden	
hurtigst	muligt.
Du	skal	 få	 fisken	vejet	og	målt	og	 få	2	medlemmer	 til	 at	
dokumentere	dette,	gerne	med	billede.
Det	er	ikke	tilstrækkeligt	at	skrive	den	på	fangstrapporten.

Salg af 
Vildtgalger 
– fiskegalger! 
Sortmalet	som	billedet.
	
-	pris	på	250	kr./stk.	

Henvendelse	
Poul	Erik	Simonsen.	

Tlf.	9756	4476	
-	Mobil.	2297	6701	
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nYT nYT nYT
ny vej til p-plads 
ved Haderis å. 
(nedstrøms 
”lyhne`s dambrug”)
Efter	aftale	med	 lodsejer	Preben	Kloster	er	 indkørse-
len	til	P-pladsen	på	det	nederste	stykke	af	Haderis	Å	
ændret.	

Fra	nu	af	skal	 I	benytte	indkørslen	ved	Nørregade	nr.	
36.	(mellem	Haderup	og	Hagebro).	Kør	ca.	50	meter	
og	drej	 til	venstre	(se	skilt).	Forsæt	hen	til	den	sæd-
vanlige	markvej,	hvor	du	kører	ned	 til	P-pladsen	ved	
Pumpehuset.	

Parkering	er	kun	tilladt	på	den	afmærkede	P-plads.

Se	ellers	hjemmesiden.

Bestyrelsen
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kortsalgssteder
Fiskekort	til	foreningens	fiskevand	kan	købes	følgende	
steder:

Højbjerg Super, 
Viborgvej	96,	Hagebro,	7800	Skive.

Vridsted købmandsgaard, 
Egebjergvej	4,	Vridsted,	7800	Skive.

Jagt og Fiskeri, 
Thinggade	1,	7800	Skive.

Turistkontoret i Skive, 
Østerbro	7,	7800	Skive.

Trandum camping, 
Falhedevej	1,	7800	Skive.

pH grej, 
Nørremøllevej	9,	8800	Viborg.

Fredningstider ved 
lFSos fiskevand 

karup å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Jordbro å	 1.	november	-	15.	januar	 	

Haderis å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Skals å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Vorgod å	 16.	oktober	til	15.	april	 	

Fly moser	 Fiskeri	tilladt	hele	året.

	 Gedder	er	fredet	i	april.

Regler for fiskeri ved 
lFSos fiskevand
•	 	Lystfiskere	mellem	18	og	65,	skal	medbringe	

fisketegn.
•	 	Ægtefælle	og	børn	under	14,	må	fiske	i	

foreningens	fiskevand,	når	det	sker	ifølge	med	
medlemmet.

•	 Fiskeri	skal	foregå	fra	bredden.	
•	 Fiskeri	skal	foregå	bevægeligt	med	strømmen.
•	 Der	må	kun	fiskes	med	en	stang.
•	 Undermålsfisk	skal	genudsættes.
•	 Eneste	tilladte	naturlige	agn	er	regnorm.
•	 Camping	på	p.	pladserne	er	ikke	tilladt.
•	 Hunde	må	ikke	medbringes.
•	 	Fangst,	fiskekort,	fisketegn	og	evt.	legitimation,	

skal	fremvises	til	kontrollen	ved	forlangende.

overnatning
i Trevad
leje af Margrethe Westrings hus.
Alle	medlemmer,	der	ønsker	en	fiskeferie,	week-
endophold	eller	andet	i	området	omkring	Vridsted	
og	Karup	Å,	 kan	 fremover	 booke	Margrethe	We-
strings	hus	på	dags	eller	ugebasis.

Der	ligge	en	kalender	på	foreningens	hjemmeside,	
hvor	der	er	mulighed	for	at	se	om	huset	er	ledigt	
eller	udlejet.

Tjek	www.lfso.dk	og	læs	under	overnatning.
Der	er	intet	krav	om	at	alle	gæster	i	huset	er	med-
lem	af	LFSO,	blot	at	det	er	et	medlem	der	lejer	det.

Bestyrelsen

lYSTFISkeRFeRIe VeD kaRup å
På den eftertragtede strækning mellem Hagebro og Vridsted 
udlejes fredfyldt oase i form af et 53 m2 sommerhus på stor 
naturgrund ved lille skov. Der er blot 200 meters gang igennem 
ådalen til åen, hvor du har 1,3 km fiskeret bestående af 8 store  
sving, herunder ”Grønbæks Store Høl”. Huset har bl.a. stor syd-
vendt udestue, farve-tv med parabol, 6 sengepladser. Udekøkken 
til rengøring af dagens fangst. Grill. Kummefryser. 
Udlejes på ugebasis. 
Se mere på www.havorreden.dk
Kontakt ”Havørreden” på tlf. 97 54 74 00 / mobil 61 75 96 31
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Sekretariat (medlemshåndtering, økonomi)
Palle Christensen (ansvarlig) 2042 2066 vestrealle8@privat.dk
Holger Riis-Jensen 2024 6204 holger.riis@mail.tele.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com 

klubhusudvalg (udlejning, vedligeholdelse, opsyn)
Per Simonsen (ansvarlig) 2960 5157 persims@hotmail.com
Per Steen Pedersen 3041 8272 ppspinup@gmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Gunnar	Høst	Hansen	 6166	2924		 gunnarhh@mail.dk

å-udvalg (Broer, spange, hytter, p-pladser, tilkørselsveje)
Per Steen Pedersen (ansvarlig) 3041 8272 ppspinup@gmail.com
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Benny	Amstrup	 9751	0228	 Bennyinger@mail.dk
Jacob	Krogager	 4029	2514	 jakobkroager@fibermail.dk
Niels	Thomsen	 9751	1221	 niels@tbsas.dk
Finn	Vestergaard	Jensen	 2272	4510	 finn.v.jensen@skolekom.dk

lodsejerudvalg (lodsejerkontakt, lodsejerfest)
Holger Riis-Jensen (ansvarlig) 2024 6204 holger.riis@mail.tele.dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

Dambrugsudvalg: (reetablering af dambrugsareal og Trevad Møllebæk)
Johnny Jeppesen (ansvarlig) 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Jan	Pedersen	 2142	2601	 jan.pedersen@post5.tele.dk

arrangementudvalg: (klubaftener, klubmesterskab, kurser)
Jesper Palm (ansvarlig) 2084 0606 Jesperpalm1@gmail.com
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Per Simonsen 2960 5157 persims@hotmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

pR – udvalg: (Hjemmeside, merchandise)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Jesper Palm 2084 0606 Jesperpalm1@gmail.com
Finn	G.	Madsen	(webmaster)	 9774	1994		 web@lfso.dk

Vandpleje: (vandpleje, el-fiskeri)
Johnny Jeppesen (ansvarlig) 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com

praktisk udvalg (skilte, kontrol, fangstrapportering, dagkortindsamling)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

Bladudvalg (cardinalen)
Mogens	Vestergaard	Jensen	(ansvarshavende)	 2538	3756		 Cardinalen@lfso.dk	
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Jesper Palm 2084 0606 Jesperpalm1@gmail.com
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk

arbejdsfordeling lFSo 2014 
(kursiv = bestyrelsesmedlemmer)
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Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk
Finn	Vestergaard	Jensen	 2272	4510	 finn.v.jensen@skolekom.dk
Jacob	Larsen	 9610	0245	 jakoblarsen1@gmail.com
Henrik	Bønnelykke	 2276	0709	 h.bonnelykke@hotmail.com
Gunnar	Høst	Hansen	(postansvarlig)	 6166	2924	 gunnarhh@mail.dk	

Juniorafdeling (klubaftener, fisketure)
Jesper Palm (ansvarlig) 2084 0606 Jesperpalm1@gmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Rasmus Wølck 6048 0709
Thomas Pasgaard 5070 8709 

Biblioteksudvalg:
Jan	Sørensen	 2422	0000	 cards@mail.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk

Fly Moserne
Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk

Seniorklubben
Gustav	Setnik	(ansvarlig)	 2037	9915	 onkelgusse@mail.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
Jørn	Hansen	 2972	2041	 jh.petuniavej@youmail.dk
Eigil	Nedergård	 4032	0049

Statens Fiskeriopsynsmænd
Holger Riis-Jensen 2024 6204 holger.riis@mail.tele.dk
Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk
Finn	Vestergaard	Jensen	 2272	4510	 finn.v.jensen@skolekom.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
Thyge	Andersen	 9752	4014	 thyge@energimail.dk
naturerhvervstyrelsen (Fiskerikontrollen)  3395 8000

Foreningens kontrollører:
Jesper	Palm	 Hans	Jensen	 Ole	Eskesen	 Steen	Roslev
Jan	T.	Sørensen	 Benny	Amstrup	 Helge	Jakobsen	 Per	Steen	Pedersen
John	Simonsen	 Allan	Bilstrup	 Erik	Andersen	 Peter	Hønholt
Per	Simonsen	 Emir	Adzemovic	 Søren	Z.	Mikkelsen	
Johnny	Jeppesen	 Henrik	Bønnelykke	 Jakob	Kroager	
Jesper	S.	Sørensen	 Morten	Wölck	 Henning	Larsen	
Arne	Kjølhede	 Freddy	Bigum	 Villy	Andersen

Deltagelse i eksterne udvalg
Fly enge projektet (Viborg kommune)
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

Det grønne råd (Skive kommune)
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk

kåS bestyrelse
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

kåS konkurrencen
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Jesper Palm 2084 0606 Jesperpalm1@gmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

kåS vandplejeudvalg
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk



LFSO
Møllevej	1,	Vridsted
7800	Skive

Jagt & Fiskeri 
Thinggade 1 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 45 22

Ugly
Duckling

wobler
5 cm. – 5 g.
1 stk. 59,-

3 stk. 100,-
Tilbuddet gælder kun i uge 43

2500 – 3000 – 4000
Før 1699,-
NU

   899,-

Penn Conflict

Øvrige tilbud gælder t.o.m. lørdag 15/11-2014

Kern Lund Signature
9’ #5 - #6 - #7. Før 3099,- 
                                                                      NU

1599,-


