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Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa

Pumpen . Ensom bænk

Leder
Langt de fleste af
Nordjysk Lystfiskeriforenings medlemmer
fisker udelukkende efter
havørreder. Dog findes
der en lille gruppe, som
udøver den ædle sport at
tatte ål. Det har været en
givtig måde at skaffe sig ål på til et godt ålegilde
med alt tilbehør. Dog er tiderne blevet sværere
for dette fiskeri.
Ålen er i sørgelig tilbagegang i Danmark og hele
det øvrige Europa.
Hvad dette skyldes, strides de lærde om, og ålen
er så sandelig en gådefuld fisk. Kendskabet til
dens vandring til gydepladserne, og hvordan den
gyder, er stadig en uløst gåde. Dog er det sikkert,
at ålelarverne driver med Golfstrømmen mod
Europas kyster, hvor de som glasål søger ind i
de store flodsystemer i Sydeuropa og i de meget
mindre åløb her i Danmark.
I Sydeuropa drives et meget stort fiskeri efter
glasål, som eksporteres til Østen og til ålefarme
rundt omkring i Europa og også i Danmark. Altså
fanges glasål (babyål), som aldrig får en chance
for at vokse op og blive til kønsmodne ål, som

kan vende tilbage til gydepladserne og sikre de
kommende generationer af ål.
Problemet er internationalt. EU-kommissionen
har udtænkt en genial plan for at sikre ålens overlevelse: Omgående stop for alt ålefiskeri fra den
1. til den 15. i hver måned. Dog er det tilladt at
fange glasål under 12 cm. hele måneden!
Hvordan denne plan skal sikre ålens overlevelse,
er noget uklart. Hvis det stadig er tilladt at fange
ynglen, hvordan skal der så blive flere voksne
kønsmodne ål? Ét er kun sikkert: Kommissionen
har sikret den sydeuropæiske udryddelse af ålen.
Danske ålefiskere skal betale hele gildet for dette
rovfiskeri efter glasål.
Nordjysk Lystfiskeriforening kan helt og fuldt
bakke op om foreningens hovedorganisation
(Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark) i
dens holdning til, at kommissionens forslag vil
ødelægge ålefiskeriet i Danmark.
Når ålen er truet, skal der laves en bevaringsplan
og en ophjælpningsplan. Det er ganske klart. Det
vil vi lystfiskere også gerne være med til.
En afbanlanceret plan, som både sikrer glasålene
og de kønsmodne ål. Kommissionens plan har en
så stor slagside, at den helt må tages af bordet.
Om igen, EU!!
SB

Generalforsamling 2006
Det blev en stille og rolig generalforsamling,
som blev afviklet på den korteste tid nogensinde. Knap en time tog det for forsamlingen at
afvikle den ordinære generalforsamling 2006.
Bestyrelsen kan kun tage det som et tegn på, at
generalforsamlingen bifalder bestyrelsens måde
at lede foreningen på.
Et glimt fra generalforsamlingen.
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Bestyrelsens beretning og regnskabet blev godkendt. Kontingentet for 2007 fastsat.
Der var genvalg til alle poster.
Derefter uddeling af pokaler og ”Bette Sigurds”
fortjenstpokal.
Så blev der spist og hygget rundt ved bordene.
SB

NL generalforsamling 2006
Her bringes formandens mundtlige beretning.

Fiskevandet
Lad mig indlede min mundtlige beretning med
den gode nyhed: Fiskevandet er intakt. Alle kontrakter er på plads, således at der ikke er huller i
vores fiskevand.
Godt gået af foreningens kontrakttegnere.

Lindenborg Å
Det alvorligste miljøproblem i Lindenborg Å
findes på strækningen fra lidt opstrøms Gravlev
Sø til Haals Bro.
Det fremgik entydigt af mødet mellem lodsejerne, lystfiskerne og de ansvarlige for vedligeholdelsen af Lindenborg Å den 13. december
2005 på Amtsgården.
Der var helt klart enighed om, at 2 skæringer på
denne strækning ikke var tilstrækkeligt. Vandet
kan ikke komme ned gennem åen på grund at
tilstopningen af grøde. Derfor går åen over sine
bredder, og engene står under vand.
Der blev fra lodsejerne rejst et problem for
afgræsningen af engene. Dyrene skal nu præmedicineres mod lungeorm, inden de kommer på
græs. Så fugtige er engene. Det blev fremhævet,
at det kunne medføre, at landmændene helt
stoppede afgræsningen. Hvis det sker, springer
hele ådalen i pilekrat og rørskove. Så bliver det
for alvor besværligt at drive lystfiskeri ved Lindenborg Å på denne natursmukke strækning.
Når der så endelig bliver skåret i åen (2 gange i
løbet af sommeren), strømmer vandet fra enge
og grøfter ud i hovedløbet: Stærkt opvarmet iltfattigt vand, som vandrer ned gennem hele åen
med alle miljøproblemerne til følge.
Den valgte vedligeholdelse modarbejder Amtets
erklærede målsætning for åen: Opvækst vand
for laksefisk – B2 og modarbejder Amtets plan
for at skabe bedre miljøforhold i åen ved den
vedtagne strømrendeskæring. Vandet i åen står
faktisk næsten helt stille i store dele af sommerperioden. Åen kan ikke skære sig dybere og lave
underskårne brinker, når vandet står stille.
Herom er der enighed.
Derfor må der laves et tillægsregulativ, som
siger, at åen fra 2006 skal skæres 4 gange i sin
fulde længde.
Foreningen forventer, at det er den indstilling,
som Amtets embedsmænd går til politikerne
med. Hvis der ikke sker en ændring i vedligeholdelsen, kan der risikeres et massivt iltsvind i
åen med massiv fiskedød.
Efter 2 års forsøg med miljøet, skal der ikke eksperimenteres mere.
Det duede ikke – væk!

Foreningen forespurgte på mødet, om der på
grund af problemerne med opgangen fra Haals
Bro i sommer, var overvejelser om at lave elfiskeri på gydebankerne på samme lokaliteter,
som der har været elfisket på af DFU i forbindelse med udsætningsplanerne. Hvis der kunne
konstateres masser af yngel på pladserne, ville
alt jo være i bedste orden. Det modsatte vil give
anledning til alvorlige overvejelser. Amtet havde
ingen planer herom.
Foreningen har en mulighed for at komme videre
i denne sag: Hvis Fin Sivebæk kunne overbevises
om det nødvendige i nogle stikprøveanalyser, så
ville foreningen få et materiale, som Amtet ikke
kunne afvise.
Det bør den kommende bestyrelse tage med i
overvejelserne for arbejdet i 2006.
Strækningen fra den nederste jernbanebro og til
Den Brændte Bro vil blive nøje gennemgået for
spange her i foråret. Så vil det praktiske arbejde
med udlægningen kunne foregå på Åens Dag.
Der er et par steder ned ad åen mod Ågården,
som skal have en kærlig hånd, men derudover er
der ikke store projekter forude.
Langs med åen er der en 2-metersbræmme, som
ikke må bearbejdes på nogen måde. Foreningen
har redskaber til at skære små huller i vegetationen, så der bliver nogle landingspladser for
fangne fisk. I redskabsskuret i Lindbo vil der fra
juni måned være ophængt redskaber med udførlig vejledning til brug for foreningens medlemmer.
De af foreningens medlemmer, som ønsker at
bruge disse redskaber, skal registreres, instrueres og udstyres med en speciel nøgle til redskabsskuret. Bestyrelsen har fastsat nogle regler
for brugen. Disse vil blive oplyst på instruktionsmødet.
Medlemmer skal blot tilmelde sig hos formanden.
Foreningen har ganske klare regler for færdsel
ved fiskevandet. Overholdelsen af disse burde
være indlysende for foreningens medlemmer.
Alligevel er det nødvendigt at indskærpe dem.
Desværre igen og igen.
Medlemmerne skal færdes langs med åbredden.
Der må ikke færdes i afgrøderne – ikke skæres
skråt over markerne – ikke færdes i sprøjtesporene o.s.v. Kun langs og tæt med åbredden.
Foreningen mister fiskevandet, hvis medlemmerne ikke overholder denne enkle regel: Langs
med åbredden. Hvis et medlem ikke kan finde ud
af dette, er vedkommende ikke egnet til at være
medlem af NL.
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NL har en aftale med Ikastforeningen om at
udveksle 4 fiskekort. Det er en god aftale. De
NL-medlemmer som i 2005 prøvede Ikastforeningens vande har meldt tilfredse tilbage.
Det er et stort og spændende fiskevand, som
medlemmerne har adgang til gennem denne
aftale. Dog kunne mange flere benytte sig af
dette glimrende tilbud. Man skal blot kontakte
formanden. Så er muligheden for at prøve et nyt
fiskevand til stede.
Danmarks Fiskeriundersøgelser har sendt DFUrapport nr. 154-05 på gaden. Titlen er: Undersøgelser af umodne havørreders (grønlændere)
optræk i ferskvand om vinteren. Den kan findes
på DFU´s hjemmeside eller bestilles hos DFU.
Det er bestemt ikke nogen let tilgængelig rapport
med dens mange af tal og figurer. Den henvender
sig helt klart sig til fagfolk, men konklusionen er
til at forstå:
”Ud fra en fiskeribiologisk betragtning er det
uhensigtsmæssigt at fange en stor del af den
umodne bestand, da fiskene fanges, før de har
haft mulighed for at formere sig. Selv om undermåls fisk genudsættes efter fangst, vil en stor del
af dem efterfølgende dø som følge af de skader,
der er opstået i forbindelse med fangsten. Små
fisk har desuden et betydeligt vækstpotentiale,
der ikke udnyttes, hvis de fanges og dør, inden
de bliver store.
I fiskeriforvaltningsmæssig sammenhæng har
dette forhold bl. a. ført til, at fredningstiden for
ørred i vadehavsvandløbene (dvs. vandløbene fra
Varde Å og til grænsen), senest er blevet forlænget
fra 1. marts til 1. april. For at beskytte og udnytte
havørredbestandene bedre andre steder, kan det
meget vel tænkes, at det vil være hensigtmæssigt
at indføre en sådan udvidelse af fredningstiden i
andre vandløb”. Citat fra rapport side 47, afsnit
6, Konklusion og perspektivering.
Der er sæsonstart på mandag den 16. januar. I
vores forening er der en lang og god tradition for
Generalforsamlingen.

grønlænderfiskeri. Det er noget, som foreningen
hæger om.
Det er også klart, at der langs Lindenborg Å er
foreninger, som ikke har et tilsvarende grønlænderfiskeri – måske fordi grønlænderne mest
findes på åens nedre løb. Disse foreninger er klart
modstandere af grønlænderfiskeriet. Det er deres
lovlige ret, men NL og andre foreninger har også
en lovlig ret til at fiske fra den 16. januar. Det
siger loven. Hvis loven ændres, må foreningen
forsøge at påvirke ændringen gennem foreningens hovedorganisation – Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, som skal høres inden
en lovændring. Her er muligheden for at fremføre foreningens holdning til dette fiskeri.
Dog skal der her gøres opmærksom på vigtigheden af, at alle udviser den største omhu og
skånsomhed under udøvelsen af grønlæderfiskeriet. Ved agnfiskeri: Brug store kroge, så fisken
beskadiges mindst muligt. Pas på frostvejret. Det
ødelægger øjnene på fisken. Undgå, at fisken er
ude af vandet, hvis den ikke skal med hjem.
Der er ingen grund til at give modstandere af
grønlænderfiskeriet argumenter i hænde ved at
der driver døde fisk ned ad åen. Lad os undgå
det
På mandag går det så løs igen. Vejret er for
en gang skyld med os. Fint koldt vejr med et
snedækket landskab. Det burde lige være sagen.
Husk nu at have medlemskort med og statstegnet betalt. Der vil være NL-kontrollanter ude fra
første dag.
Lørdag forventes at blive den helt store premieredag. Da er alle kontrollanter på stikkerne.
Tag godt imod dem. De laver et godt arbejde for
foreningen.
Vel mødt derude ved fiskevandet.
Hermed er min mundtlige beretning afsluttet og
overgives sammen med bestyrelsens skriftlige
beretning til generalforsamlingens behandling.
Gistrup, d. 9. januar 2006
Søren Braagaard

”Bette Sigurds” fortjenstpokal 2006
I foråret 1982 fødtes et nyt blad. Bladet fik i
dåben det udmærkede navn. NL-fiskeren. Det var
ikke nogen let fødsel, som de følgende årgange
af bladet klart viste, men kræet overlevede og er
nu på vej ind i sin 23. årgang. Det er på vej mod
skelsår og alder.
Fra første færd og til nu har det samme medlem
af foreningen været med. Han har taget ansvaret
for hvert nummer af bladets tilblivelse – tegnet
annoncer – gjort bladet klart til forsendelse gennem postvæsenet.
John Petersen har ydet en kæmpepræstation for
at foreningens klubblad kunne produceres og nå
ud til medlemmerne. Uden John tror jeg ikke
bladet havde overlevet.
Foreningen skylder dig stor tak for den formidable indsats.
På en anden front i foreningens liv har du også
spillet en betydningsfuld rolle. Da debatten i
starten af 1990´erne tog fat og det begyndte at
ligne noget med et klublokale til foreningen,
var du også klar med et godt tilbud. Foreningen
kunne få et hjemsted i din ejendom i Brettevillesgade. Her blev klublokalet indrettet på øverste
etage. Et dejligt lokale, som var med til at skabe
nogle nye rammer for foreningslivet i NL.
Og foreningen har stadig den samme adresse,
men nu ligger klublokalet ved jorden.

Så mistede vi det første fiskevand
Lodsejeren opstrøms Ingersminde har meddelt
NL, at vi har mistet fiskeretten.
Det vil senere blive meddelt på hjemmesiden og
i bladet præcist hvor, det nævnte stykke er placeret.
Det er utroligt ”træls”, at få en sådan meddelelse
fra en af vores lodsejere. Særligt træls er det, når
begrundelsen skyldes den måde, en eller flere
NL medlemmer opfører sig på ved Åen.
Det er mindre end 2 måneder siden, at bestyrelsen på generalforsamlingen kunne meddele,
at fiskevandet var intakt – ØV.
Lad mig lige slå det fast med syv tommer søm –
hvis der er medlemmer, der skulle være i tvivl.
Alt kontakt med lodsejerne vedrørende leje af
fiskeretten sker gennem bestyrelsen – og der er
ingen undtagelser herfor.

4

John – du har ydet en stor og fortjenstfuld indsats
i Nordjysk Lystfiskeriforening. Det skal du have
en stor tak for.
Vil du komme herop og modtage fortjenstpokalen og dine fiskekammeraters hyldest.
Hjertelig tillykke John.

Bestyrelsen er i øjeblikket ved at undersøge,
hvad der præcist er sket og hvem der har foranlediget lodsejerens reaktion. Når sagen er undersøgt, vil der blive iværksat fornødne tiltag. Vi er
simpelthen nød til, at betragte en sådan sag med
meget stor alvor, uanset årsagen til kontroversen.
Jeg håber ikke, at vi kommer i en situation, hvor
generalforsamlingen eller bestyrelsen må bede et
medlem eller flere om at forlade foreningen.
Og … når vi så er ved de trælse emner.
Bestyrelsen har endnu engang måtte konstatere,
at medlemmerne ikke rydder op efter sig i Storvorde Hytten og i hytten på Det Flade.
Det er ikke særligt svært – alt det emballage
mv. der tages med ind i hytterne tages også med
ud igen. DER ER INGEN, DER RYDDER OP
EFTER JER.
Claus Rasmussen
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Fiskesæsonen starter i Nørredybet

Pokalfisk 2005

Nu starter kystfiskesæsonen, og mange medlemmer kan ikke vente længere med at komme ud at
svinge stangen.
Med de nye fredningsbestemmelser for Nørredybet, hvor Rye åen løber ud i Limfjorden gennem
den ganske smalle tidevandsrende, er der blevet
en bedre ørredbestand her.
Mange lystfiskere er nu begyndt at fiske, både fra
Egholm- og Vendsysselssiden, og der fanges til
tider mange ørreder. Der har ofte været tvivl om,
hvorledes fredningsbestemmelserne for dette
område er. Derfor kan de læses herunder, som de
er beskrevet i: Bekendtgørelse om fredningsbælter m.v. i Limfjorden øst for Aggersund.
§ 5. Intet fiskeri er tilladt i et område ved Ryås
udløb i Limfjorden, som omfatter den del af fjorden, der ligger vest og nord for en afmærket linje
fra Skiverbæk til Kytterne.
§ 6. I tilknytning til de i §§ 1 og 5 nævnte områder
ud for henholdsvis Lindholm Å og Ryå etableres
en fiskerifredningszone langs kysten til cementkajen (silokajen) ved Lindholm/Nørrresundby
afgrænset af linien 500 m fra højvandslinien,
samt en linie mellem molen ved færgelejet på
Egholm til færgelejet i Aalborg og en linie fra
cementkajen (silokajen) ved Lindholm/Nørresundby til molen i Skudehavnen.
§ 7. Inden for fiskerifredningszonen nævnt i § 6
er fiskeri tilladt med følgende begrænsninger :
1) Ved fiskeri med bundgarn og pæleruser
i tiden 1. marts til 1. juni, skal overtellen i
hoved og arme være sænket mindst 10 cm
under vandoverfladen ved at overtellen
ophænges med mindst 10 cm lange stropper
i en flydende line, der klæder vandskorpen.
2) Ved fiskeri med kasteruser må forreste
bøjle højst have en diameter på 60 cm.
3) Alle redskaber, hvori ruser anvendes, skal
være forsynet med spærrenet eller stoprist
efter gældende regler.
4) I fiskerifredningszonen er fiskeri med
nedgarn med et maskemål under 130 mm
(helmaske) ikke tilladt.
5) I månederne juli til og med november er
alt nedgarnsfiskeri og fiskeri med lette håndredskaber (stang og snøre) forbudt.
6) Fiskeri med enhver form for slæbende
fiskeredskaber er forbudt.
7) Intet fiskeri er tilladt inden for en afstand
af 200 m fra centrum i gennemløbet dæmningen i Nørredybet (»Tyskerdæmningen«).
Stk. 2. Inden for fredningszonen fastsættes en
fredningstid for havørred (Salmo trutta) fra den
1. juli til den 15. januar begge dage inkl.
Stk. 3. Havørred fra fredningszonen må i fredningstiden ikke fiskes, landes, opbevares, sælges,

Årets top tre:

6

udbydes til salg eller på anden måde omsættes
mod eller uden vederlag.
Stk. 4. Havørred, der er fanget i fredningstiden
i fredningszonen, skal straks genudsættes i frit
vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at fisken ikke
genfanges.
Stk. 5. Som bilag 2 til bekendtgørelsen er indsat
en kortskitse, der viser fredningsområdet.

Klubaften

Ry/Lindholm

Fredningsbælte
(Krydsskraveret)
Fiskerifredningszone
(Lodretskraveret)

Jens Chr. Jensen får pokalen for største havørred:
91 cm og 8,3 kg

Aktiviteterne i klublokalet er allerede startet
først i januar med fluebinding. Den næste aften
med fluebinding er den 9. marts kl. 19.00.

Fredningsområder i Nørredybet.

Som sagt har fredningsbestemmelserne gavnet
havørredopgangen i Rye åen, selvom bestanden stadig ikke er så stor, at de få tilgængelige
gydepladser bliver udnyttet fuldt ud. Derfor er
det ikke så godt, at mange lystfiskere i Nørredybet tager nedgængere med hjem. Det kan man
normalt ikke finde på inde i åen, men herude i
fjorden betyder det åbenbart ikke så meget.
Nørredybet er imidlertid blot Rye åens forlængelse på søterritoriet, så man burde nok i perioden indtil maj måned genudsætte alle de fisk,
som man ikke er helt sikker på er blanke. Herved
kan man være med til at beskytte ørredbestanden
i Rye åen.
Man kan kende helt blanke fisk på, at skællene
sidder løse, hvis man gnider ned langs siden af
fisken. Det er et sikkert kendetegn på, at det er en
god fisk. Det er altså ikke nok, at fisken ser blank
ud. Det kommer den til kort tid efter, at den er
gået ud i fjorden, selvom at den stadig kan være
mager og slunken.
Fisken kan også se pæn fed ud, man da ørrederne
optager meget vand, når de kommer ud i fjorden,
kan man fange en tilsyneladende fin fisk, som
efter et par timer i tasken kommer til at ligne et
blankt nedløbsrør. Med håbet om, at mange vil
genudsætte de magre nedgængere i Nørredybet,
ønskes alle lystfiskere Knæk og Bræk.
Jens Andersen
Brønderslev Lystfiskeriforening.

Åens Dag
Mark Høgh Leth får pokalen for næststørst
havørred: 79 cm og 6,0 kg

Lørdag d. 6. maj 2006
Her på den første lørdag i maj afholdes den årlige
Åens dag. På denne dag klargøres foreningens
fiskevand med broer, spange og hytter. Der er
arbejde til mange hænder. Det er også en festdag
i foreningen med masse af hygge og god fiskesnak.
Her har du en lejlighed til at møde nye fiskekammerater og samtidig gøre en indsats for det kommende fiskeri.
Mød op i Lindbo d. 6. maj kl. 09.00. Her fordeles
opgaverne.
Dagen slutter med et hyggeligt samvær i Lindbo.

Niels Peter Arildskov får pokalen for tredje størst
havørred: 79 cm og 5,9 kg.
Hjertelig tillykke med de fine fangster.
Geddepokalen blev ikke uddelt, da der ikke var
tilmeldt gedder.
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Den første lørdag i den nye sæson plejer at være en dag med mange mand af huse. Foreningens kontrollanter har spidset blyanterne og er klar til at kontrollere, om alt er i orden. Lørdag kl. 9 var alle på
plads ivrigt spejdende efter medlemmer, som var ved fiskevandet. Vintervejret viste sig fra sin barske
side, men NL-medlemmer er en hårdfør skare. Grønlænderfiskere er kendt med vejret. Formiddagen
skred frem. Aldrig et øje var at se. Snevejret til i styrke. Det kom bare ingen for at fiske. Der sad så
kontrollanterne i Lindbo. Det var ganske hyggeligt, men første gang i rigtig mange år, at der ingen
var ude at fiske premierelørdagen.

Forårsfluen
Gennem flere år har man hos en af vores lokale grejhandlere kunnet nyde synet af nogle særdeles flotte
fluer. Inde i glasskabet mellem fluehjul drejet i aluminium og andre uimodståelige sager tiltrak et par
kaninstrips-zonkere ofte mit blik. Tydeligvis fluer beregnet til fiskeri på kysten - bundet på kroge, der
tåler saltet. Henrik, det er naturligvis ham, der har bundet fluerne, arbejder desværre ikke længere i forretningen, og jeg fik ikke spurgt til den præcise bindevejledning i tide. Derfor er opskriften her bragt
efter ”visuel hukommelse” samt efter et lille foto, der kan ses i nyeste nummer af ”Sportsfiskeren” (nr
1 – 2006).

Sejlflodhytten 1. lørdag i sæsonnen (JB-foto)

Lørdags premieren 2006

Kure’s Epoxy Zonker
Krog:
Gerne saltvandsbestandig. Str. 6
eller 4.
Bindetråd: Farven afstemmes efter resten af
fluen.
Rib:
Monofil nylon, 0,20 – 0,26 mm.
Krop:
Langfibret dubbing, der børstes
grundigt ud.
Vinge:
Kaninstrip i ønsket farve.
Øjne:
3-D øjne dækket med 5-minutepoxy.
Bindetips:
Ribben indbindes fast under krogskaftet, hvorefter beviklingen får et tyndt lag lak.
Hele kaninstrippen fastbindes i ”hale-enden”
af fluen inden kroppen dubbes. Nogle få mm
af strippens skind stikker bagud som hale. Når
kroppen er dubbet, fastgøres strippen fremefter
med ribben, der helt fremme fastgøres rib og strip
med bindetråden. Først nu klippes det ubrugte
stykke kaninstrip af. (Intet spild).
Farvevalget er frit. Det oplagte valg vil falde
indenfor det mere naturlige og dermed imiterende spektrum. Det kan f.eks. være brun, lys
brun, oliven eller helt lyse nuancer. Alternativt
kan mere provokerende farver bruges. Her kunne
der være tale om pink eller lysende gul-grøn.
Øjet kan vælges i kontrastfarve eller matchende
efter lyst.
Fluen kan uden problemer vægtbelastes under
dubbingen, hvis det foretrækkes.
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Efterskrift
Ligesom fluen i seneste nummer af NL-fiskeren
er der denne gang tale om en kystflue. Og også
denne gang vil jeg anbefale at prøve fluen i åen.
Den er forførende levende og livagtig i det våde
element.
Når der går lidt kystflue i nærværende fluespalte
skyldes det naturligvis fluebinderens egne tilbøjeligheder. Forårsmånederne er ikke åernes
højsæson, men derimod kystens. Jeg tillader mig
derfor at formode, at en væsentlig del af Lindenborg Å’s fluefiskere også i denne tid drages
mod det salte, og derfor vil kunne drage nytte og
inspiration af de valgte mønstre.
Herefter vil jeg komme med en opfordring. Lad
os få noget mere fluestof i NL-fiskeren. Bind
nogle fluer og skriv en historie – jeg er overbevist
om, at redaktionen vil modtage alt med glæde. I
Anders Toft’s meget anbefalelsesværdige bog om
Lindenborg Å findes et hav af spændende lokale
fluer. Der må være mange flere fluer, der trænger
til at komme frem i lyset – eller gamle mønstre,
der trænger til at blive støvet af! Desuden vil jeg
gerne modtage rettelser, kommentarer eller korrektioner angående mine skriverier. Ikke mindst
i forbindelse med ”Kure’s Epoxy Zonker”. Som
nævnt er min fremstilling af denne flue fremkommet på et ret løst grundlag, hvor jeg bl.a. har
tiltaget mig den frihed, at lade farvevalget være
op til binderen.
Til slut må jeg nævne endnu en anbefalelsesværdig bog – nemlig bogen ”Rørfluer” af ophavsmanden til ovenstående zonker-flue, Henrik Kure
Nielsen. En flot bog til fluebinderen. (Udgivet på
Mosegaard – 2000).
Knæk og bræk
Brandt
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Nedstrøms Den Skæve Bro sommeren 2004. Strækningen er beliggende på nedre del af Lindenborg Å nær
Gudumholm og nedstrøms Louisendal. Der er ofte
en del fisk, der opholder sig her, da bunden er meget
kuperet. Stykket helt nede ved træerne er et af de sikre
steder for en havørred. Fiskevandet tilhører NL på det
meste af nedre Lindenborg Å.

Fluer, måneskinsarbejde
og havørred ved Lindenborg Å
Her bringes anden del af Anders Toft Jensens
artikel: Fluer, måneskinsarbejde og havørred
ved Lindenborg Å. Første del blev bragt i NLfiskeren nr. 3 2005.
Hen på sensommeren når landmændene er gået
i gang med at høste markerne og farverne på
træerne truer med at gå over i den gyldne efterårsdragt, er fluer med indslag af hidsige røde og
orange farver ofte meget effektive. En del af de
havørreder, der befinder sig i åen, er fisk, der er
i gang med at anlægge gydedragt. Fangsterne er
præget af både farvede fisk og indimellem også
helt sølvblanke opgangsfisk friske fra havet.
Desuden er det ikke unormalt at stifte bekendtskab med fisk, der allerede har anlagt forstadiet
til gydedragt, selvom de kommer lige fra havet.
Der er mange fluer, der fisker godt i denne tid.
Alle de fluer, hvor der indgår flere komponenter
i vingen, bygger jeg op således, at de nederst
materialer i vingen er de korteste, hvorefter
de gradvist bliver længere. Det giver en god
gennemsigtighed - eller luftighed i fluen og gør,
at den ikke virker så kompakt i sammenklappet
tilstand. Fluen får derimod en torpedoformet
profil hvis den ses nedefra lidt i stil med en lille
fisk. Den samme effekt opnås ved at bibeholde
en del af underulden i fx polarræv eller tempelhund. Det giver en større gennemsigtighed i
10

vingen end hvis der udelukkende benyttes selve
dækhårene til hårvingen. Om det har noget at
sige rent fangstmæssigt må være usagt, men jeg
syntes fluen bliver pænest på denne måde. Ofte
bruger jeg polarræv og tempelhund til mine efterårsfluer. Jeg fisker om efteråret ofte fluen dybt
hvor strømmen ikke er så stærk. De bløde og
fine hårfibre arbejder perfekt i den svage strøm

Louisendal ved Lindenborg Å sommeren 2005. NL
fiskevand, der belønner lystfiskerne med mange og
pæne ørreder. Der er en god strøm på strækningen
og ofte svømmer ørredstimerne hurtigt forbi de nedre
langsomstrømmende dele af åen og stiller sig heroppe.
Desuden kan der fanges bæk- og regnbueørreder på
strækningen.

nær åbunden. Er der lunt om aftenen bruger jeg
samme metode som fra tidligere – højt og hurtigt. Sommerfluerne kan stadig fange fisk, men
huggene falder oftere på farvede provokationsfluer i takt med, at dagene bliver kortere.
Sort/Hvid plasticflue
Rør:
1-2” plastikrør
Tråd:
Sort
Hale:
Rød SLF fibre
Krop:
Nederst flad Lurex sølvtinsel.
Øverst en 0,5 cm bred strimmel
fra en frysepose bundet ind ved
hovedet og bundet en gang tilbage
og frem igen. Ønsker man en tykkere krop gentages processen, så
der i alt bliver 4-6 lag plastic på
kroppen
Rib:
Medium oval UNI sølvtinsel tørnet i våd lak ovenpå plastkroppen

Allan Kofoed fluefisker i skumringen ved Lindenborg
Å nedenfor Lindenborg Slot. Allan og Henrik, Almas
Aalborg, er altid gode for et godt råd om lystfiskeri.
Foto fra sensommeren 2005.

Fronthackle: Hvidt hanehackle. 2 stk.
Vinge:
Nederst hvid bucktail. Ovenpå
undervingen hvid polarræv.
Derpå pearl Krinke Mirrorflash.
Igen et bundt hvid polarræv med
et længere og tyndere bundt sort
sølvræv flankeret af sort tanukihår som topvinge
Sider:
Jungle cock hvis det ønskes
Hoved:
Sort
Rørflueudgaven kan med fordel bindes på
F.I.T.S. rørsystemet, der også er Michael Fródins
favoritrør. Disse rør fås både som klare rør og
farvede. Forhandles blandt andet af Korsholm.
Det røde rør tykkelse 3 er det, der er brugt til fluen på foto. Når kroppen og halen er lavet tørnes
det første af to hvide fronthackler. Ovenpå hacklet nedbindes hvid bucktail. Bundtet skubbes
eventuelt mellem fingrene, så de øverste hår er
de længste. Derpå hvid polarræv bundet fladt,
så vingen bliver mere bred end høj. Ovenpå den
hvide undervinge bindes 3 strå pearl Krinkle Mirror flash med ender lidt længere end undervingen. De fremadrettede ender bøjes tilbage, låses
fast med tråden og afklippes igen lidt længere
end de første tre fibre. Denne metode kaldes
også at lægge materialerne i en løkke. Derefter
et nyt bundt hvid polarræv. Ovenpå vingeroden
tørnes det sidste hvide hackle med fibre længere
end det første. Topvingen laves af sort sølvræv
med et bundt tanukihår i rørets længde og fordelt
rundt om den sorte overvinge. Sider af jungle
cock hvis det ønskes. Hovedet kan være epoxy
eller almindeligt klar fluebindingslak. Plasticfluerne blev i sin tid opfundet af blandt andet Lars
Christensen, Max Madsen og Frank Hermansen
– alle medlemmer af NL.
Fortsættes i et senere nr. af NL-fiskeren
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Efterlysning
Der er gennem tiderne lavet forskellige former
for blazermærker, reversnåle, emblemer og nåle
som symboler for foreningen. Det kunne være
spændende, såfremt der i foreningens lokaler
fandtes et eksemplar af hver, eller som minimum
en beskrivelse af, hvad der er lavet. Derfor denne
efterlysning.
Har du et eksemplar af et mærke, emblem eller en
nål som vedrører Nordjysk Lystfiskeriforening,
vil vi gerne overtage det, eller få en beskrivelse
af det.
Når vi har et overblik over, hvad der er lavet, vil
vi indramme det, vi har, sådan at det kan ses af
alle, der besøger vort klublokale.

På billedet kan du se, hvad vi allerede er bekendte
med.
Vi har det nuværende blazermærke, vi ved, at der
skal findes et tidligere eksemplar.
Der er lavet et sølvtryk af vort logo. Der er lavet
et rundt stofmærke.
Vi har det nuværende reversmærke, vi ved, der
er lavet to forskellige mindre udgaver i sølv. På
billede ses det ene af dem, men da vi kun har det
ene, ved vi ikke hvilken udgave det er.
Kan du hjælpe os, må du gerne kontakte mig,
eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Hilmar Jensen.

§

Særbestemmelser for NL’s medlemmer
Bestyrelsen har besluttet hvert år i første nummer af bladet at genoptrykke de særbestemmelser, der gælder for foreningens medlemmer.

Det er strengt forbudt at henkaste affald langs
åen: Linerester, øldåser, ølkapsler o.s.v. Alt
affald skal hjembringes. Der findes ikke affaldsposer i hytterne.

Særbestemmelser for fiskeri for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening:
Fra Ladefogeds bro („Slusen” ved Gudumholm) til åens udløb i Limfjorden er mindstemålet for alle ørredarter - undtaget regnbueørred - 40 cm.

Særbestemmelser m.h.t. kontrol af Nordjysk
Lystfiskeriforenings medlemmers udøvelse
af fiskeri ved foreningens fiskevande:

Nedgængere er fredet fra 16. januar til 14.
marts.

Det er ikke tilladt medlemmer af NL at garnfiske i Langerak (fra Aalborg Portland til
Egense).
I tiden 1. september til 31. december er fiskeri
og færdsel på åens østside fra „Stenhullet” ved
Storvorde til åens udløb i Limfjorden ikke tilladt fra solnedgang til solopgang.
Af hensyn til den udtrækkende smolt er
medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i perioden fra den 15. marts til den 1. maj. Forbudet
gælder for NL’s fiskevand i Lindenborg Å.
Alt fiskeri skal foregå fra åbredden. Vadefiskeri
er dog tilladt fra åens østside på strækningen
fra „højspændingen” og nedstrøms.

NL-medlemskort skal altid medbringes under
fiskeri ved foreningens fiskevand. Undladelse
heraf medfører en bøde til foreningen på 50 kr.
Kvittering for betalt fisketegnsafgift skal
ligeledes altid medbringes under fiskeri.
Særbestemmelser for parkering og færdsel
for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening:

Indkørsler til marker, markveje o.l. må ikke
benyttes til parkering, ligesom parkering på
marker og grødeopsamlingspladser ikke er tilladt.
Parkeringsanvisninger skal respekteres og følges.

Færdsel over marker/dyrkede arealer, gårdspladser og igennem haver er ikke tilladt. Eventuelle henvisninger fra lodsejerne skal følges.
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1.
Medlemmerne har pligt til at forevise
medlemsbevis, kvittering for betalt fisketegnsafgift samt eventuelt yderligere legitimation
til personer, der foreviser et af Nordjysk Lystfiskeriforening udstedt kontrolskilt.
Medlemmer, der ikke kan forevise gyldigt
medlemsbevis og/eller kvittering for betalt
fisketegnsafgift, skal på forlangende straks
forlade fiskevandet.
2.
På forespørgsel skal medlemmerne endvidere
fremvise eventuel fangst for kontrol af fredning og mindstemål i henhold til ferskvandsfiskerilovgivningens bestemmelser samt Nordjysk Lystfiskeriforenings særbestemmelser.
Fangst skal ved fiskevandet opbevares i en
sådan tilstand, at den er umiddelbart kontrollerbar m.h.t. overholdelse af mindstemål.
Såfremt ovenfor nævnte bestemmelser ikke
er overholdt, skal fangst samt medlemsbevis
overgives til kontrolløren og fiskevandet straks
forlades.
Bestyrelsen foretager det videre i sagen.
3.
Medlemmer, der overtræder en eller flere af
Nordjysk Lystfiskeriforenings til enhver tid
gældende særbestemmelser i øvrigt, skal på
forlangende overgive medlemsbevis til kontrolløren og straks forlade fiskevandet.
Bestyrelsen foretager det videre i sagen.
Og husk!
Særbestemmelserne er ikke lavet for at
genere NL’s medlemmer - men for at sikre
os fiskevand....med fisk i.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

13

NL-fiskere mødes i KLUBLOKALET
Brettevillesgade 14, Aalborg

Grejauktion!
Torsdag den 20. april 2006 afholdes den årlige auktion. Aftenen forventes at blive et tilløbsstykke
i lighed med tidligere år. Selve auktionen begynder kl. 19.00, men alle, der har ting at sælge, skal
møde i god tid, således at der kan påføres salgsnumre mm. Lokalet åbnes allerede kl. 18.00! Auktionen foregår således, at en sælger, der er utilfreds med den budte pris, selv kan overbyde og
dermed købe sine egne sager. Det koster ikke noget. Der opkræves intet salær. Derfor kan alle roligt
møde op med favnen fuld af gode sager, hvilket vil resultere i en ekstra god aften. Alt kan bruges!
Det skal dog nævnes, at langt de fleste sælgere hidtil har været tilfredse med priserne. Ligeledes
har mange NL-medlemmer gjort en god handel ved auktionen. – SÅ HUSK DERFOR RIGELIGT
MED KONTANTER! Øl og vand kan købes.
Hilsen "auktionsbanden" - Brandt, Bølling, Jæger og Nilsson

Fluekastinstruktion 2006
Mange fluefiskere stiller ofte sig selv det spørgsmål: Hvorfor landede min flue ikke, hvor det
var planlagt? Det kan der være mange gode grunde til, men som oftest skyldes det manglende
kasteteknik, og en sådan kan læres!
Igen i 2006 vil Ove Nielsen øse af sine store erfaringer som fluekaster gennem mange år og med flere
Danmarksmesterskaber på bagen. Ove Nielsen kan gennem kurset forbedre din teknik væsentligt, så
når fluen lander et mystisk sted, skyldes det nu altså ikke manglende fluekasteteknik.
Kurset afholdes på følgende datoer:
25. april kl. 19.30 i Klublokalet • 9. maj og 16. maj kl. 19.00 Aalborghus Gymnasium
Tilmelding til Ove Nielsen på e-mail: sveonelli@12move.dk eller på tlf. 98 14 08 68
Deltagerantal: 15 personer efter først til mølleprincippet.

Kære nye medlem
Nordjysk Lystfiskeriforening har den tradition at invitere nye medlemmer til et møde i foreningens
klublokale i Brettevillesgade 14 i Aalborg.
Her vil nye medlemmer møde foreningens bestyrelse og blive orienteret om de mange aktiviteter i
foreningen. Der bliver vist en række billeder fra åerne og der bliver fortalt om fiskepladserne, som
gennem årenes løb har givet mange fisk.
Samtidigt vil der blive mulighed for en god snak om fiskeriet og plads til alle de spørgsmål, som et
nyt medlem måtte have.
Der lægges op til fra bestyrelsens side til en aften, som skulle blive en god indgang til sommerens
fiskeri. Fra grundlovsdag er der havørreder i åen.
Mødet er lagt tæt på sæsonstart: torsdag den 27. april 2006 kl. 19.30 i foreningens klublokale Brettevillesgade 14 i Aalborg. Det er lige ved Karolinelunden.
Du må gerne melde din deltage på e-mail: sbgaard@post10.tele.dk eller 98-315518.
På bestyrelsens vegne
Søren Braagaard

NL-fiskekonkurrence ved Lindenborg Å
Konkurrencen holdes søndag d. 11. juni fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Konkurrencen vil blive udførligt
omtalt på foreningens hjemmeside og i lokalaviserne op til konkurrencedagen. Skriv allerede nu
datoen ind i kalenderen.
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www.NL1917.dk
Foreningens adresser:
FORMAND
Søren Braagaard
Stubben 28, 9260 Gistrup
Tlf./fax 98 31 55 18, mobil: 61 18 16 52
e-mail: sbgaard@post10.tele.dk
NÆSTFORMAND
Hilmar Jensen
Nibevej 101, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 37 63, e-mail: hilmar@city.dk
KASSERER
Claus Rasmussen
Vejrholm 29c, 9220 Aalborg Ø
Tlf. 98 15 16 50
e-mail: kraner.kraner@stofanet.dk
BESTYRELSESMEDLEMMER
Poul Naundrup Pedersen
Vårstvej 21, 9260 Gistrup
Tlf. 98 32 35 62, mobil: 30554409
e-mail: pnaun@infor.dk
Lars Jæger
Gravlevvej 13, 9520 Skørping
Tlf. 98 37 50 20
e-mail: lars.jaeger@tdcadsl.dk

Forretningsudvalg:
Søren Braagaard, Hilmar Jensen, Claus
Rasmussen
Aktivitetsudvalg:
Lars Bølling (formand), Poul Naundrup,
Jesper Olesen, Dennis Deleuran,
Torben B. Jensen
NL-bladudvalg:
Søren Braagaard (ansvarshav. redaktør),
Poul Naundrup, Jesper Olesen,
John Pedersen, Kvædevej 9,
9000 Aalborg, tlf. 98 13 20 20.

Lars Bølling
Færøgade 53, st.tv., 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 35 50
e-mail: lab76@vip.cybercity.dk
Torben Buchardt Jensen
Fælledvej 8, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 66 97, mobil 25 11 20 00
e-mail: burchardt@home3.gvdnet.dk
arbejde: tbj@uni-way.com
Dennis Deleuran
Knøsgaardsvej 48, 9440 Åbybro
Tlf. 96 31 81 34
Jesper Høgsted Olesen
Porthus Vej 9
9530 Støvring
Tlf. 96 33 07 18
e-mail: forfor@get2net.dk
KLUBLOKALE
Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg

Deadline 2006
Nr. 2 – 11. maj
Nr. 3 – 18. august
Nr. 4 – 24. november

Forventet
udsendelse
26. maj
1. september
15. december

Grødevarsling: Tlf. 98 31 69 39
Artikler i NL-fiskeren er ikke nødvendigvis
udtryk for foreningens holdninger. Men bladet
åbner plads for de holdninger, der måtte være
omkring Lindenborg Å og forvaltningen deraf.
Redaktionen
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Nordjysk Lystfiskeriforening
Claus Rasmussen
Vejrholm 29c
9220 Aalborg Ø

NL-fiskere mødes i KLUBLOKALET
Brettevillesgade 14, Aalborg

Riv af og hæng op! • NL aktiviteter
MARTS
Mandag d. 06. 17.30
Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 09. 19.00
Fluebinding
Søndag d. 26. 09.00
Djursland
APRIL
Mandag d. 03. 17.30
Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 20. 18.00
Grejauktion
Tirsdag d. 25. 19.00
Kasteinstruktion
Torsdag d. 27 19.30
Medlemsmøde for
nye medlemmer

MAJ
Torsdag d. 04. 17.30
Bestyrelsesmøde
Lørdag d. 06. 09.00
Åens Dag
Tirsdag d. 09. 19.00
Kasteinstruktion
Tirsdag d. 16 19.00
Kasteinstruktion
Ålborghus
Onsdag d. 17. 19.00
Lodsejerfest
JUNI
Søndag d. 11. 0800
NL-konkurrence
Mandag d. 19. 17.30
Bestyrelsesmøde

AUGUST
Mandag d. 20. 17.30
Bestyrelsesmøde
SEPTEMBER
Mandag d. 18. 17.30
Bestyrelsesmøde

JANUAR
Torsdag d. 11. 17.00
Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 11. 18.00
Generalforsamling

OKTOBER
Søndag d. 01. 00.00
Ryå-konkurrence
Mandag d. 23. 17.30
Bestyrelsesmøde
NOVEMBER
Mandag d. 13. 17.30
Bestyrelsesmøde

OBS! Ved alle arrangementer i klublokalet sælges gæstekort.

Kysttur til Djursland
Søndag d. 26. marts 2006 arrangerer NL en kysttur til Djursland efter blanke forårshavørreder.
Mødestedet er ved NL´s klublokale i Brettevillesgade kl. 9.00, og det er hensigten, at vi kører derned
i privatbiler, så oplys venligst ved tilmelding om man stiller bil til rådighed. Afhængig af vind og
vejr vil vi så tage hen til det sted, hvor fiskemulighederne er bedst, og vi håber på at se en masse
friske havørreder på land. Det forventes, at vi er hjemme igen omkring kl. 17.00.

Klubaften
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 er der fluebinding i klublokalet. Her får du lejlighed til at udveksle
idéer om de rigtige fluer til åen.
Husbestyrer (booking, nøgler m.m.) Anker Knudsen, Deltavej 49, Aalborg. Tlf. 60 89 09 61

Melgaard & Burmester

Tilmelding kan ske til:
Lars Bølling, telefon 98113550 eller endnu bedre over e-mail: Lab76@stofanet.dk

