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28. ÅRGANG

Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa

En kold sæsonstart

Leder

Tanker om NL i fremtiden

Sæsonen er i gang. Fiskeriet
ved sæsonpremieren viste
ikke de store fangster, forventningerne i forhold til
sidste års gode grønlænderfiskeri, blev ikke indfriet, og
det sætter måske sidste års
fiskeri i relief - Det var
væsentligt anderledes med
flere fisk end de foregående
år - Vi kan så undre os over, hvorfor fiskeriet sidste år var så godt, her ved månedsskifte ser det
dog ud til at der er kommet gang i fiskene, men
heldigvis er lystfiskeri så uforudsigeligt, at det
kun gør det endnu mere spændende at være lystfisker.
Vi har overstået generalforsamlingen, og bestyrelsen er gået i gang med arbejdet. Bestyrelsen
ser tilbage på generalforsamlingen med tilfredshed. Forsamlingen fandt ingen anledning til at
kommentere beretningen, der derfor blev
enstemmigt godkendt, hvilket er en fuldtallig
opbakning til det arbejde og de dispositioner,

Dødsfald
Torben Eriksen, Jens Larsen og Bent
Andersen er ikke mere.
Det var med sorg at vi i bestyrelsen
modtog meddelelserne om at vore medlemmer Torben Eriksen, Jens Larsen og
Bent Andersen ikke er her mere.
Alle var de kendte som aktive lystfiskere, gode kammerater, og mangeårige medlemmer af foreningen. De har
gennem deres lange medlemskaber
været med til at påvirke foreningen
gennem deres deltagelse i forskelligt
arbejde og sætte deres præg på udviklingen.
Jens Larsen var medlem i 13 år, Bent
Andersen nåede at være medlem i 24 år
og Torben Eriksen opnåede hele 62 år
som medlem af Nordjysk Lystfiskeriforening.
Tre gode fiskekammerater er gået bort.
Æret være mindet af Torben Eriksen,
Jens Larsen og Bent Andersen.
Hilmar Jensen
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som bestyrelsen har lavet i det forgangne år.
Efter fremlæggelsen af regnskabet udspandt der
sig en god og omfangsrig debat. Det grundlæggende i debatten, var en berettiget bekymring for
den anstrengte økonomi, det manglende antal
medlemmer, og dermed manglende indtægter.
Der er ingen tvivl om at økonomien har en stor
plads i bestyrelsesarbejdet, og den vil også blive
en stor del af det fortsatte arbejde. De fastlagte
strategier skal følges, og alle udgifter skal vurderes, men vi har alle en fælles opgave. Den består
i at skaffe flere medlemmer til foreningen, og
gøre hvad vi hver især kan, for at fastholde os der
er her. Tilskud fra Folkeoplysningen gives blandt
andet ud fra, hvor mange unge medlemmer vi
har.
På generalforsamlingen blev der søsat en ide
med guider for nye medlemmer. Bestyrelsen har
taget ideen til sig, og du har nu mulighed for at
melde dig, som guide på netop den strækning af
fiskevandet, du ønsker. Guideordningen kan
være et af de redskaber, der skal til for at fastholde nye medlemmer, den kan være med til, at
nye medlemmer hurtigere får et kendskab til åen,
og dermed ikke skal bruge de første år på at lære
de forskellige strækninger at kende, og måske
løber trætte i denne øvelse. En anden indsat der
er med til at fastholde og skaffe nye medlemmer,
er meldinger om fangster, vi ser, at hver gang der
kommer en god fisk på vor hjemmeside, stiger
interessen for at blive medlem. Der er derfor
ingen grund til at holde sig tilbage med at indsende fangstoplysninger - Du har jo fanget fisken
-.
På bestyrelsens vegne
Hilmar Jensen

Medeforbudet
Vi har et medeforbud hvilket fremgår af vore
særbestemmelser. Det har givet anledning til forskellige fortolkninger om sluttidspunkt, var det
den 1. eller 2. maj man måtte starte. Derfor har
vi i bestyrelsen præciseret dem sådan, at de nu
er:
• A
 f hensyn til den udtrækkende smolt er medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i perioden
fra den 15. marts til den 30. april, begge dage
inklusive. Forbuddet gælder for NL’s fiskevand i Lindenborg Å.
Det betyder i sin enkelthed, at fra maj måned, må
man igen medefiske.

Antallet af medlemmer i NL falder hvert år med
20 - 30 medlemmer. Fiskeforeninger opløses.
Faldende medlemstal er en generel udvikling for
danske lystfiskeriforeninger. Foreninger der tidligere havde lange ventelister oplever nu drastiske fald i medlemstallet.
NL har de seneste mange år forsøgt, at vende
udviklingen gennem fastholdelse af kontingentniveauet og forsøg med nye tiltag, men udviklingen er ikke vendt.
Vi er derfor kommet i en situation hvor vi må
tænkes anderledes og i gang sætte tiltag, der
væsentlig kan forbedre foreningens fremtidige
muligheder for overlevelse.
NL er kommet rimeligt i gang med et ungdomsarbejde, der forhåbentlig i fremtiden sikre kontingent betalende medlemmer. Bestyrelsen
arbejder målrettet med at fjerne alle unødvendige udgifter. Skal vores hytter være forsikret?
Kan bestyrelsen reduceres til 5 medlemmer?
Skal der udgives blade? Osv.
En stor post i regnskabet er lejebetalingen for
fiskevandet. Udgifterne til fiskevandet har været
stigende gennem mange år. Det står ikke mål
med udviklingen i antallet af medlemmer. Derfor
står vi nu i et dilemma.
Lindenborg å rangerer i lystfiskerkredse ikke
som en af de klassiske og attraktive åer, i sammenligning med åer som Skjern, Karup, Gudenåen og Storåen. Men vores lejebetaling ligger i

nogle tilfælde på niveau med eller over disse åer.
For sammenlignelige åer i det nordjyske, betaler
NL en meget høj lejebetaling. Ved mange åer i
det nordjyske betales, der faktiske ikke for fiskevandet. Betalingen sker gennem vedligeholdelse
af spange og eksempelvis lodsejerfester mv.
En del af kontrakterne er forhandlet for de kommende år, men der er også kontrakter der skal
genforhandles i år. Vi er derfor nød til og forhåbentligt med lodsejernes velvilje nød til, at nedsætte lejebetalingen væsentligt for kommende
lejeperioder. Bestyrelsen arbejder med forskellige modeller for hvorledes, dette vil kunne ske.
I min opfattelse er NL på vej mod en eksistenskrise, derfor er vi nød til, at handle nu. Det kan
medføre, at NL er nød til, at takke nej tak, til
fiskevand, vi tidligere har lejet. Jeg håber det
ikke, men i mine øjne er det foreningens overlevelses muligheder der er på spil. NL har i rigtig
mange år haft et godt og venskabeligt forhold til
vores lodsejere og jeg håber ikke, at vores forsøg
på, at vende udviklingen for foreningen ”stikker
en pind” i hjulet for dette gamle og gode venskab. I de forgange forhandlinger oplevede vi
faktisk stor imødekommenhed og forståelse. Jeg
ved, at dette kan lykkes.
Faktum er, at NL er reduceret fra over 800 medlemmer til omkring 300 medlemmer, derfor er vi
nød til tilpasse alle forhold i foreningen.
Claus Rasmussen

”Bette Sigurd”
”Bette Sigurds” fortjenstpokal uddeles hvert år
til et medlem, der i foreningens tjeneste har ydet
en indsats der er blevet lagt mærke til, og som er
ud over det almindelige.
Igen i år er det en person de fleste af os kender
og møder. Ikke mindst ved besøg på Kontoret.
Kenneth Jensen eller ”Dyrepasseren” som han
kaldes, er dette års modtager.
Kenneth har om nogen været med til at gøre
fangsterne i åen kendt for alle der følger med på
vor hjemmeside, samtidigt har han sikret, at
mange flere fisk, end dem han selv fanger, kommer frem i lyset, og bliver bragt til omverdens
kendskab. Han har endvidere været en af vore
aktive ”klippere”, og har i år udvidet dette arbejde til også at have været instruktør for nogle af
vore yngre medlemmer i dette hjælpsomme
arbejde. Han har også indviet os i egne fiskemetoder. I forbindelse med tagarbejdet på Michelsen var han en af dem der lagde kræfter til. Derud
over har han trofast mødt op og deltaget i arbej-

det på åens dag, hvem husker ham ikke som stolt
roergænger da Palsgårds bro blev påsejlet og
efterfølgende måtte udskiftes.
Kenneth modtog herefter pokalen under stort
bifald fra forsamlingen.
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Mit fiskeri i 1960
Mange ældre husker nok 1960 som året, hvor
Danmark vandt sølv i fodbold ved OL i Rom,
ikke mindst vores målmand Henry From som
klarede et straffespark efter at havde distraheret
den Ungarske skytten, ved at gå langsomt hen til
den ene målstolpe og sætte sit tyggegummi der.
Nå, dette skal ikke dreje sig om fodbold, men om
hvordan jeg fiskede i 1960, jeg var den gang 12
år, og havde en onkel som var meget ivrig lystfisker, jeg havde ikke selv nogen fiskestang, men
jeg byggede selv en af noget bambus (lys bambus), øjerne havde jeg fra en knækket fiskestang
som jeg havde fået, jeg fik et fiskehjul i julegave,
det var et DAM 403 som jeg stadig har.
Til daglig fisker jeg i Lindeborg å, hvor jeg er
medlem af NL (Nordjysk Lystfiskerforening),
den gang fiskede jeg i Øster Å, og ikke mindst
Limfjorden. Grejet som jeg fisker med i dag, er
grej til flere tusinde kroner, i dag har jeg grej som
passer til alt fiskeri både til hav, kyst, sø og åen,
det er med åerne blevet til, en del fiskestænger og
hjul da jeg ikke nænner og smide noget væk eller
sælge det. I dag kommer der nye stænger og hjul
på marked hvert år, og man skal jo helst være
med på det nye hele tiden, nu sidder jeg så her
som 62årig, og tænker tilbage på den gang jeg
var 12 år, og fiskede med min bambusstang, da
fangede jeg også en del fisk, så hvorfor ikke prøve om det stadig kan lade sig gøre, og fange en
havørred på en bambusstang?
Jeg har fået fat i en
Tonkin bambus (som
er en mørk bambus),
den har jeg delt i 3
dele, de 2 af stykkerne har jeg hulet ud
lige så forsigtig med
min boremaskine i
enden, så de danner
et ferrule (samling)
hvor jeg kan sætte
bambussen sammen
(se billedet), som
man kan se af billedet, har jeg viklet noget stærkt isoleringsbånd
omkring stangen, for at den ikke skal revne.
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Herefter sætter jeg
øjer på, de har først
fået noget stærk lim,
derefter har jeg viklet
noget stærk kinesertråd rund om dem,
hvorefter der er kommet noget stærkt isoleringsbånd, til sidst får det hele en gang lak.
Nu mangler jeg bare
og monter hjulet fra
dengang jeg var barn,
dog har jeg kørt
noget nyt snøre på,
det er en 0,50 tager
18,5kg, samme snøre
som den gang, en
monofil eller som vi drenge kaldte det den gang
en nylonsnører, i dag findes der et hav af monofil
og fletliner, det samme gælder for kroge, den
gang var der ikke det store udvalg, og det var i
hver tilfælde ikke noget jeg havde den store forstand på, der blev bare monteret et par kroge som
man lige havde ved hånden, da jeg netop også
har et par stykker af
dem liggende, bliver
de monteret, på billedet kan man se de
kroge jeg bruger i
dag når jeg ormefisker, og så de 2 kroge
jeg nu vil bruge på
min bambusstang.
Nu mangler jeg så bare og montere en prop, på
billedet kan man se de propper jeg går med i dag,
det er propper jeg laver i vinter pausen. Ved Lindenborg Å er jeg kendt under navnet ”Dyrepasseren” det er fordi jeg arbejdede som i dyrepasser i Aalborg Zoologiske Have igennem 44 år,
inden jeg for et par år
siden gik på efterløn,
jeg har derfor også
skrevet ”Dyrepasseren” på mine propper
samt årstal, jeg laver
nye hver år, når jeg så

fanger en havørred på 5 kg eller der over, bliver
proppen taget fra og der bliver skrevet dato,
klokkeslæt og kg på proppen, så bliver den lagt
til side. Nå, men jeg er nok engang heldig med,
at jeg har et samlergen, for jeg har stadigvæk min
prop fra 1960, det er den man kan se i midten af
billedet, den skal prøves nu, og som man kan se
er det en temmelig stor prop.
Når jeg skriver artikler og fortæller om ormefiskeriet glæder, gør jeg altid opmærksom på, at
man skal have en så lille prop på som muligt, når
det er havørreder vi går efter, da de i 9 ud af 10
tilfælde spytter ormen ud ved den mindste modstand, men alt dette viste jeg ikke som 12 åring,
så nu må vi se om jeg kan fange noget med min
stang al la 1960.
Nu er jeg så klar til og afprøve det hele nede i
Lindeborg Å, her er jeg taget til det vi kalder
Sejlflod stykket.

Netop den dag hvor jeg ville afprøve mit ”1960”
grej, var man i gang med og slå grøde i åen, men
det lykkedes at fiske mellem grødeklatterne,
efter ½ times fiskeri fik jeg min første fisk i på
land, da jeg som 12 åring i 1960 ingen net havde
dengang, blev de simpelthen trukket op over
kanten og ind på land, dette kunne lade sig gøre
fordi vi dengang gik med en nylonsnøre 0,50
mm, og det var præcis det jeg netop gjorde igen
i dag, da fisken lå på land viste det sig og være
en regnbueørred på 42cm.
Efter nok en 1 times fiskeri var der igen noget der
bed på mine orme på de gl. kroge, der var lidt
mere tyngede i denne fisk så jeg blev lidt pivet,
ture ikke trække den ind over kanten, jeg brugte
mit net, denne gang var det en havørred på 52cm,
alt i alt en rigtig sjov og god dag.
Men skal jeg tage stilling til mit grej fra 1960, og
så det grej jeg bruger i dag, så vil jeg godt nok
ikke bytte, udviklingen har da heldigvis gjort, at
grejet vi går med i dag er fantastisk, men jeg
ville som også bare vise, at man ikke behøver alt
det dyre grej for og have en god dag ved åen,
eller hvor man nu fisker.
Knæk og bræk - ”Dyrepasseren”

FFD støtter rugekasser
Lystfisker Foreningen for Skive og Omegn har
fremsendt en ansøgning om tilladelse til udlægning af rugekasse i et tilløb til Karup å, til brug
for undervisning af unge lystfiskere. Ferskvandsfiskeriforeningen fandt at den forelagte ansøgning ville være med til at skabe interesse for det
grundlæggende i al naturpleje og bestandsvedligeholdelse, nemlig tingenes oprindelse. FFD finder generelt at der er et stort behov for at gøre
unge mennesker bekendte med fiskene og deres
livsbetingelser. FFD er meget interesseret i at der
skabes mulighed for, at forskellige lystfiskeriforeninger kan give deres unge medlemmer en indsigt i fiskebiologi, der går ud over hvad der kan
opleves ved fangst af fisk.
Det er vigtigt for FFD, at unge mennesker får
mulighed for at lære hvilke former for naturpleje, der har indflydelse på de forhold fiskene lever
under, og hvordan fiskenes udvikling sker. Det er
FFDs opfattelse, at netop rugekasser kan give en
mulighed for meget enkelt og overskueligt, at

følge med i hvad der sker fra stadiet som rogn og
frem til den udklækkede yngel. En enkelthed og
overskuelighed der ikke findes ved almindelig
klækning i naturlige gydebanker.
Ferskvandsfiskeriforeningen har derfor anbefalet, at det forelagte projekt blev gennemført med
fokus på læring af unge mennesker i fiskenes
fundamentale biologi. Et sådant projekt ville
samtidigt kunne være med til at tiltrække nye
unge lystfiskere, og give dem en sund naturinteressant fritidsinteresse, og være med til at styrke
deres interesse for medvirken i de forskellige
gydegrus- og vandløbsrestaureringsprojekter der
foregår rundt omkring.
Desværre er projektet blevet afvist uden faglig
begrundelse. Som I måske er bekendte med foregår der en debat på forskellige lystfiskerfora,
hvor ikke mindst modsætningerne mellem initiativtagerne og DTU i Silkeborg har en central
plads.
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Nyt bestyrelsesmedlem

Laksefiskeri i Norge

Mit navn er Thomas Østergaard, jeg er 45 år gammel,
selvstændig optiker. Bosat
i Storvorde, gift og har 2
børn, hvoraf den ene bruger NL 1917 meget.
Jeg har fisket i ca. 12 år de
11 af dem med flue, (efter
Per Bruun havde ”drillet”
mig i gang med fluefiskeriet). Per mente, at når man fik den første gode
fisk på flue, var man solgt… han havde ret.

Fra Erik Mørch Sørensen har vi modtaget denne artikel fra en af de ture til Norge, som han
har deltaget i. Samtidig afleverede han et glas
med præparerede dybhavsrejer. Dem havde han
gemt fra dengang. De blev præpareret i1960.

Jeg nyder de mange gode timer ved åen, både
dem med fluen i vandet, men i høj grad også dem
der går på broen med fiskesnak, med andre medlemmer.
Jeg ved ikke meget om bestyrelsens arbejde,
men kunne godt tænke mig at lære mere om det,
ved selv at være en del af bestyrelsen, da jeg
synes det vigtigt at bevare en aktiv forening.

Fiskekrogen
Laksefiskeriet i Norge står for mange lystfiskere
som en ret dyr sport, som man helst skal op
omkring og helst nord for polarcirklen for at
drive. Men fire aalborgensiske lystfiskere er lige
vendt hjem fra en særdeles vellykket sommerferie i Norge hvor udbyttet rent fiskemæssigt var
seks laks, hvoraf den største vejede 21 pund, og
andre lå i en vægtklasse omkring de 10 pund. Og
så var de endda ikke længere borte end i Sydnorge, 20 km fra Larvik.
De fire var vaabenhandler E. Michelsen, vognmand E. Carlsen og æggrosserer E. Sørensen
samt dennes voksne søn, E. Sørensen.
Fiskeriet foregik i elven Lågen i nærheden af
Holmen foss, hvor fiskeriet i forsommeren i
tiden fra 1/6 til 4/7 er lejet ud udelukkende til
sportsfiskere til priser, der er fuldt på højde med
de andre norske laksevande. Efter denne tid regner man med, at laksen er nået op på standpladserne og især, at den har mistet bidelysten og i

Pokalfisk
Årets pokalfisk fortsætter med at være i den store ende.
Største havørred var fanget af Jan Skall Sørensen
den vejede 9,55 kg og målte 91 cm.
Andenpladsen gik til Per Bruun med en fisk på
8,20 kg og 85 cm.
På tredjepladsen kom Niels Peter Arildskov med
en fisk på 6,76 kg og en længde på 82 cm.

Udvekslingskort
Det er Lars Bølling der står for at koordinere
brugen af vore udvekslingskort til Ikast Sportsfiskerforening, Sportsfiskerforeningen Salar, Pirken, Lystfiskeriforeningen Binderup Aa, Brønderslev Lystfiskeriforening, Randers Sportsfisker Klub, Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Aalborg Sportsfisker Forening.
Til sammen er der næsten tale om 200 kilometer
åbred du kan gennemfiske. Se mere om foreningerne på deres hjemmesider.

Artikel i Aalborg Stiftstidende, august 1960.

hvert fald kun undtagelsesvis vil lade sig lokke
af levende eller kunstig agn. Resten af laksesæsonen driver lodsejerne så erhvervsmæssigt laksefiskeri med garn, idet de samtidig giver lystfiskere lov til at fiske laks imod at de afleverer
fangsten eller, såfremt at de ønsker at beholde
den, kan købe den til halv dagspris.
Det var denne form for laksefiskeri de fire aalborgensere drev, idet de var der i tiden 23/7-2/8,
og medens mange, også danske, lystfiskere har
måttet ærgre sig over svigtende fiskeri på grund
af lav vandstand med klart vand, så var de så heldige at komme lige efter en regnvejrsperiode
med "flom" og høj vandstand, der havde givet
fornyet opgang, og de var endda så heldige, at
vandet igen var faldet til normal vandstand, så at
der var ønskeforhold for fiskeriet. Resultatet var
da også de ovennævnte seks laks, hvoraf Sørensen jun. tegnede sig for kæmpen på de 21 pund.
Fiskeriet foregik fra båd. Den foretrukne agn var
præserverede dybhavsrejer, som den stedlige
købmand havde en rivende omsætning af. De
havde lejet en komfortabel fiskerhytte for 25 kr.
i døgnet, og båd kostede 5 kr. om dagen. Hele
turen kom til at koste 286,50 kr. pr. deltager,
hvori inkluderet toldfri snaps på færgen.
1556579
Erik Mørch Sørensen

Nye udvekslingskort
Vi har indgået aftale med Aalborg Sportsfisker
Forening om udvekslingskort. Det betyder at du
nu har yderligere 7 kilometer fiskevand du kan
prøve at fiske på. ASF har fiskevand ved Lerkenfeld å.

Vinder af gratis medlemskab
I forbindelse med fangstregistreringen udlovede
vi igen et års gratis medlemskab, udtrukket
blandt dem der indsendte oplysninger om fang-

ster. Den udtrukne vinder blev Dan Brock Faber.
Til lykke Dan og tak for indberetningen

Mailliste
Under punktet For medlemmer på hjemmesiden
finder du NL-mail, indtast de nødvendige oplysninger og du er på listen, du vil så løbende blive
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opdateret på hvad der sker i foreningen. Information via mail er med til at mindske omkostningerne til porto.
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Foreningens særlige bestemmelser

Fangstregistrering

Særbestemmelser for fiskeri for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening:

Vi har i år fortsat med fangstregistrering, og kan
med tilfredshed se, at alle foreninger langs åen
nu er med i et fælles projekt, om at følge med i
fangsterne. Vort ønske er ikke, at snage i hvor
mange fisk den enkelte fanger, eller hvor de fanges, men vi har behov for nogle tal, der gør at vi
kan følge med i udviklingen. Det er der behov
for, hvis vi på et tidspunkt skal kunne dokumentere, at der skal ske en særlig indsats med restaureringsarbejdet og bestandsophjælpningen.
Fangststatistikken er de eneste sikre tal der findes på, hvor mange fisk der er i åen.

•

Fra Ladefogeds bro („Slusen” ved Gudumholm) til åens udløb i Limfjorden, er mindstemålet for alle ørredarter - undtaget regnbueørred - 40 cm. Nedgængere er fredet fra
16. januar til 14. marts.

•

Af hensyn til den udtrækkende smolt er
medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i
perioden fra den 15. marts til den 30. april,
begge dage inklusive. Forbuddet gælder for
NL’s fiskevand i Lindenborg Å.

•

Det er ikke tilladt medlemmer af NL at
garnfiske i Langerak (fra Aalborg Portland
til Egense).

•

Alt fiskeri skal foregå fra åbredden. Vadefiskeri er dog tilladt fra åens østside på strækningen fra „højspændingen” og nedstrøms.

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.

•

•

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.

•

Eventuelle henvisninger fra lodsejerne skal
følges.
•

Færdsel over marker/dyrkede arealer, gårdspladser og igennem haver er ikke tilladt.

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.

Årets resultat af de indberettede oplysninger har
været at:
66 % af de fangede fisk havde en længde på 40
til 49 cm.
23 % var på 50 til 59 cm.
6 % var på 60 til 69 cm.
4 % var på 70 til 79 cm.
og 1 % var over 80 cm
82 % af samtlige fangster er i størrelsen 40 til 54
cm.
12 % i størrelsen 55 til 69 cm
og 6 % er større end 70 cm.
I alt ligger 92 % af alle fangsterne i størrelserne
40 til 64 cm.

De medlemmer der har indberettet fangster, har i
gennemsnit fanget 4 fisk hver.
Det spænder over:
28 % der ingen fisk har fanget,
52 % der har fanget fra 1 til 5 fisk,
10 % der har fanget fra 6 til 10 fisk
og 10 % der har fanget mere end 10 fisk.
At det er de aktive der fanger fiskene viser opgørelsen, idet 22 % af medlemmerne har fanget 75
% af fiskene. Det svarer godt til tallene fra andre
vandløb, hvor niveauet er omkring det samme,
nemlig at ca. 20 % af medlemmerne fanger ca.
80 % af fiskene.
Det er meget positivt at der har været en stigning
på 34 % i antallet af de foretagne indberetninger,
og der har været en stigning på 70 % i antal af
indberettede fisk.
Vi har med andre ord haft en fantastisk udvikling
i indberetninger, vi mangler måske bare din.
På baggrund af den modtagne mængde indberetninger kan vi klart danne os et realistisk billede
af, hvor mange fisk der fanges. Hvis vi ganger
tallene op til at omfatte alle seniormedlemmer,
får vi et estimeret tal på 1092 fangede havørreder
i 2012. Så sæsonen har ikke været så ringe endda.

Særbestemmelser m.h.t. kontrol af Nordjysk Lystfiskeriforenings
medlemmers udøvelse af fiskeri ved foreningens fiskevande:
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 de oven for 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
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Tal fra statistikken
Hvordan ser fangsterne så ud i forhold til tidligere? Når vi sammenligner med den eneste
kendte fangstregistrering der foregik i perioden
fra 1988 til 1992, har der været en positiv udvikling. Fiskene er blevet større.
I den omtalte femårsperiode var de 71 % af fangsterne mellem 40 og 49 cm. I de sidste to år har
de kun været på 67 %. Fra 50 til 59 cm var de
tidligere 23 % nu er de 19 %. Den sidste størrelse fra 60 cm og op, var i femårsperioden på 6
% af fangsterne, de sidste to år har de udgjort 14
% af fangsterne. Vi fanger dokumenteret større
fisk i åen end tidligere. Meldingerne har ellers
været at man fangede større fisk tidligere.
De fisk vi fanger er, af en god og reproduktiv
bestand i åen. Det skal gerne fortsætte med at
være sådan.
I et forsøg, på at få undersøgt nogle af bemærk-

ningerne fra en af foreningerne om manglende
fisk på tidligere fiskerige strækninger, blev taget
kontakt til Finn Sivebæk fra DTU Aqua, som
besigtigede forholdene. Undersøgelsen viste, at
forholdene er optimale, og at fiskene er der. Til
gengæld viste syn af brinkerne ingen tegn på
aktivitet, eller sagt på en anden måde - Man fanger ingen fisk hvis man ikke fisker efter dem -.
Man kan måske også brugen denne lille tænkning om en ond cirkel. ”Når vi ikke fanger ret
meget, fisker vi færre timer, og så fanger vi mindre. Når fiskene så trækker op i åen, så er vi ikke
ved vandet for at fange dem, og så fanger vi slet
ingen fisk”.
Vi vil fortsætte med registreringen og har en tro
på at endnu flere indsender statistikken næste
gang. Vi har det forfængelige håb, at vi kan få
alle med.
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NL-fluen
Overfladefluer til havørred
I skrivende stund er der længe til gensynet med
sommerens blanke havørreder, men inden man
ved af det, oprinder dagen, hvor du sidder højt på
den græsklædte skrænt, hvorfra du har det perfekte udsyn over åens bedste sving. Sol og drivende hvide skyer - grøden står allerede så højt,
at affiskning af de smalle strømrender vil volde
problemer for selv den mest rutinerede fluefisker. Så skal der fiskes med overfladefluer!
I virkeligheden er det en form for tørfluefiskeri,
men affiskningsteknikken er lidt speciel, da der
kastes tvær- eller nedstrøms og fluen efter et kortere frit drev streames ind i et par korte ryk. Det
er ofte ganske smalle strømrender der affiskes,
og fluen løftes af vandet, lige inden den får fat i
grødebræmmen. Fluelinen er flydende, mens
forfanget kan være alm. nylon, FC eller et intermediate poly-forfang. Når det sidste bruges kan
man opnå, at fluen dykker, når linen strammes
op. Når linen igen slækkes popper fluen op. Dette trick gør det meget svært at være vrangvillig
ørred. Mange korte kast – stor koncentration og
masser af fisk. Det var i hvert fald, hvad undertegnede oplevede i juli sidste år i en mindre lokal
å. Metoden vil helt sikkert være opskriften på en
masse aktion på f.eks. Volsted-stykket eller længere oppe ad åen.
Til fiskemetoden vil jeg anbefale to mønstre,
begge af hjortehårstype – og begge oprindeligt
vårflueimitationer. Vårfluer ses ofte svømme/
skøjte hen over vandoverfladen, både som klæk-

kende puppe og som ”voksen”. Dette forhold ligger til grund for fluen Streaking Caddis, der som
de fleste hjortehårsfluer flyder tilstrækkeligt
godt til ikke at synke, selv om den trækkes gennem vandet. Jeg binder fluen i naturlige vårfluefarver, (brun, oliven og grå mm.), men også i sort
og orange for provokationens skyld. Kroppen er
en fin dubbing, (Flyrite e.l.), og der skal efterlades god plads til vingen og hovedet. Vingen et
bundt ”hairstackede” hjortekropshår og ”hovedet” nogle flere hjortehår indbundet a la muddler. Da fluen ofte tages af en bækørred, binder
jeg alle mine Streaking Caddis-fluer på modhageløse kroge. I forhold til den mere og mere
sjældne bækørred går de fleste moderne lystfiskere vel efterhånden ind for C&R. Dette kunne
måske være noget, der kunne indføres i NL’s
vedtægter i nærmeste fremtid?? Tiemco’s
2499SP-BL krog i str. 10 – 6 er fortrinlig. Jeg
bruger efterhånden også altid denne krog på
mine mindre havørred-rørfluer. Man mister
bestemt ikke flere fisk uden modhager!
Den anden flue til overfladefiskeri efter sommerørrederne er en videreudvikling af Goddard
Caddis eller G&H Sedge. Inden et besøg i en
nordsvensk storørredelv faldt jeg over en hjemmeside, hvor en hjortehårsflue ved navn LL Caddis var grundigt beskrevet. Læs her: http://
ammarnasfvo.se/flugor-flugbindning/ll-caddis/
Under opholdet fik jeg så den store fornøjelse at
være vidne på 1. parket til en voldsom storørredfight på #4-grej. Målet var en af elvens store

stallinger – fluen var en hjortehårs-vårflue, men
byttet blev en ørred af virkelig grov kaliber, der
efter adskillige angreb dybt i backingen til slut
gik af med sejren. Jeg har ændret lidt på den
svenske flue fra hjemmesiden – bl.a. har jeg tilføjet 2 eller 4 gummiben, og hovedet er lavet af
cylinderskum i mangel af de nævnte frigolitkugler. Også denne flue kan bindes i valgfri farver. Den ser godt ud i brogede udgaver, hvor man
bare skifter farve for hvert nyt bundt hjortehår,
der bindes ind. Denne flue binder jeg på den
fabelagtige Partridge CS42 MW ”Bomber Salmon” Stealhead Dry Fly (str. 8). Det er en krog
beregnet til store laksetørfluer, så til dette formål
findes ingen bedre. Da fluen er i overstørrelse i
forhold til en naturlig vårflue, så er det ikke så
ofte bækørrederne, der hugger, og desuden er
den mit fluevalg i skumringen og om natten, så
modhagen får som regel lov at blive. Den fiskes
som en normal buleflue - måske lidt langsommere og med indlagte pauser.
Som beskrevet i den svenske artikel, er helt lyse
farver gode i klart vejr og sort fungerer godt om
natten. En rød eller orange version kan være
effektiv i skumringen. Det samme gælder for den
lidt mindre Streaking Caddis.

Streaking Caddis
Krog
Tiemco’s 2499SP-BL krog i str. 10 – 6
Bindetråd: Lidt tykkere – f.eks. Benecchi 0/10
– 0/8
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Krop
Fin dubbing i ønsket farve – evt. en rib eller en
lille tag i grøn, der imiterer æglæggende vårflue.
Vinge og hoved
Hjortekropshår i ønsket farve – vingen skal ligge
hen over kroppen og stritte mindst muligt, hvilket kan drille. Der kan pyntes på den færdige flue
vha. sprittusch, hvis man har lyst.

LL Caddis variant
Krog
Partridge CS42 str. 8
Bindetråd: Lidt tykkere – f.eks. Benecchi 0/10
– 0/8
Vinge/krop
Hjortekropshår i ønsket farve.
Hackle
Hane i ønsket farve. Klippes ned over og under,
så benene stritter til siderne. Dertil kan man tilføje gummiben.
Hoved
et stykke cylinderskum, der indbindes bagudrettet og bøjes frem og nedbindes. Det overskydende klippes af, så der fremkommer en lodret/let
fremad-skrånende flade – a la poppers. Der kan
påmales et øje.
Knæk og bræk – det er et umanerligt spændende fiskeri.
Brandt
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Aktiviteter

En dejlig sommerdag

Her har du listen over nogle af de aktiviteter der på nuværende tidspunkt er planlagte indtil næste nummer
af NL-fiskeren udkommer. Når der kommer yderligere aktiviteter vil vi bringe dem på hjemmesiden og
via mail, og ved opslag i hytterne. Se hele aktivitets kalenderen på www.nl1917.dk

Maden var hurtigt overstået og bilen pakket, hurtigt går det af sted til åen, ikke som så mange
andre gange før til Storvorde eller Det flade, men
op til Skørping Holme, op på de øverste stykker
af vort fiskevand, hvor åen har sine naturlige
sving, og chancen for en bækørred stadigvæk
eksisterer. Måske er de første havørreder nået
herop.
Bilen parkeres på p-pladsen der ligger et godt
stykke fra åen, ved det gamle savværk og vandreturen går gennem den smukke, duftende skov,
forbi de små parceller der bliver brugt som små
urtehaver, videre over de græsbevoksede pletter
i hvor der endnu er enkelte kvier veltilpas æder
af det saftige græs, hvor ville det være dejligt,
hvis der flere steder langs åen var mulighed for
at kvæget kunne græsse. Det vil betyde meget
bedre adgangsforhold langs åen. Videre over den
noget bløde eng - der lå den, åen - bugtende sig
smukt gennem engene, nogle steder doven og
fladvandet, andre smal og brusende.
Mens grejet pakkes ud, stangen samles og hjulet
monteres, kan man næste falde i staver, sceneriet
nydes sammen med en lille tår fra termokanden,
det blev til fluestangen, de små lyse fluer fra vinterens fortvivlede forsøg ved fluestikket skulle
prøves.
Solen kastede sine stråler ned mellem bakkernes
træer på den modsatte side, hist og her viste ringe
i vandet, der var ved at komme liv i fiskene.
Den første går uden andet end enkelte beskedne
nap, de var vist kræsne i dag, eller også er det
mine evner med det lette grej, flueskift på flueskift farveskift, andre størrelser, flydende synkende, tiden gik intet sker.
En ny tår fra termokanden, en ny bid brød, videre gik det. Alle de steder hvor det så spændende
ud blev gennemsøgt igen - Var der noget der? -

Torsdag den 14. marts kl. 19.00

Søndag den 1. september

Grejauktion

Nedre Ryå

Vi byder velkommen til NL’s traditionsrige auktion over brugt fiskegrej. Arrangementet finder
sted torsdag d. 14. marts kl. 19.00. Effekter kan
indleveres til ”auktionsbanden” fra kl. 18.00.
Vi håber der igen i år vil møde talrige medlemmer frem. Medlemmer, som helt sikkert vil få mulighed
for at gøre en god
handel.
Der er mulighed for
at købe øl og vand til
rimelige priser.
Vel mødt til garanteret hyggelig aften i
vores klublokale i
Tofthøjvej 41a i
Storvorde.

Fiskekonkurrence i Sportsfiskersammenslutningen Nedre Ryå. Se nærmere på hjemmesiden når
vi nærmer os tidspunktet
Søndag den 6. oktober kl. 9.00

Fisketræf
Søndag den 6. oktober klokken 9.00 har du
mulighed for at komme til fisketræf. Vi starter
ved Lindbo, hvor bestyrelsen er vært med rundstykker og kage til din medbragte kaffe.

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00

Klubaften for nye medlemmer
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 mødes alle nye
medlemmer i klublokalet.
Her vil der være en gennemgang af foreningens
fiskevand, med gode råd om hvor og hvordan der
fiskes.
Der er også mulighed for at få svar på de spørgsmål der måske allerede har rejst sig i forbindelse
med fiskeriet og medlemskabet.
Tilmelding til nl.formand@gmail.com
Torsdag den 23. maj kl. 19.00

Lodsejerfest
Lørdag den 25. maj kl. 9.00

Åens dag
Det er dagen hvor du har mulighed for at hjælpe
til med praktiske opgaver.
Kom og vær med i nogle aktive og hyggelige
timer, hvor det ikke kan undgås at der slipper
nogle gode råd om fiskeriet ud.
Tag lidt værktøj med og mød op.
Vi starter i Lindbo kl. 9.00

Herefter er der frit fiskeri, og mulighed for at
snakke med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Vi regner med at der dukker medlemmer
op, som gerne vil fortælle om deres metoder, og
vise eventuelle nye medlemmer nogle fiduser.
Klokken 14.00 vejer vi så de fangede fisk. Den
største fisk og fisker får sit billede hængt op i
Lindbo til fremtidig beskuelse.
Denne dag har du som medlem mulighed for at
tage en gæst med gratis. Der udleveres et gæstekort til gæsten i Lindbo.
Vel mødt bestyrelsen

En større flue blev sat på, sort vinge, sølvkrop og
blåt hackle. Lige der ovre i kanten. Bid - endelig
var den der, selvfølgelig kunne man sige, netop
der, selvfølgelig på det mest besværlige sted.
Efter nogle livlige rusk tog den på vej. Først op
ad så ned ad gik det, linen forsvandt af hjulet så
det var en lyst, kun med besvær kunne jeg følge
efter, endelig var det slut, langsom og sejt gik det
tilbage i små træk, stille og roligt kom linen tilbage på hjulet. Fisken blev i vandet kun vilde
plask mod halen var de synlige tegn.
Efter få minutters kamp, der føltes meget længere, var enden nær. Den flotte fisk viste sine
gyldne og plettede sider, nettet frem, forsigtigt
ingen hastværk. Nogle kraftige slag med halen
som ville den sige, du får mig ikke, sendte den
midt ud i åen. Endnu gik minutterne, den nye
korte fight er ovre, et nyt forsøg, sagte gled den
flotte fisk over nettets kant, op på land.
Prægtig i sit farvespil de fine pletter, fed og velnæret. Tænderne begyndte næsten at løbe i vand,
jeg kunne allerede fornemme smagen af den tilberedte fisk. Tilberedt uden alskens moderne
krydderier, men kun med fiskens egen smag og
et enkelt drys salt.
Det er sådan en dag at lysten til at tage hjem udebliver, men der er en dag i morgen, så et enkelt
træk, og grejet pakkes, nydelsen af turen over
engene og gennem skoven får en ny dimension,
en sådan dejlig aften får en til at glemme de talrige ture uden fisk, hvor grøden driller, hvor vandet er for mørkt, for grumset, for højt, for lavt, ja
hvor alle undskyldningerne er i brug. Det er også
sådan en aften, hvor man nyder den ensomhed
der findes på vore øverste stykker, heldigvis er
der ikke mange der fisker heroppe, gennem tiden
er det lykkedes at overbevise dem om, at det er
svært at færdes her. De skulle bare vide.

Søndag den 10. november kl. 12.00

Sæsonafslutning i Lindbo.
Vi afslutter sæsonen og pakker grejet sammen på
bedste vis ved at mødes i Lindbo. Der bliver serveret gule ærter. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag den 10. november kl. 12.
Mandag den 18. november

NL-fiskeren deadline
Lørdag den 7. december

NL-fiskeren udkommer
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Status
Her godt 1 måned inde i sæsonen, kan det være
på sin plads at lave en lille status, på hvordan
indledningen på 2013 har været, og der er ingen
bedre mulighed for det, end ved at besøge ”Kontoret” ved Sejlflod. Kontorbestyrerne Kaj og
Kenneth var dog ikke at finde, de havde forladt
den gasopvarmede hytte, og forlystede sig med
fiskeriet lidt nede af åen, og det med at bringe
endnu en af deres mange fisk på land, denne
gang var det dog en nedgænger omkring 50 cm,
der blev genudsat. En efterfølgende snak med
dem bekræfter ordene med at ”du fanger ingen
fisk, hvis du ikke fisker efter dem” Det viste sig
også tydeligt efterfølgende, næsten for hver
anden meter, var der fisk som nappede til agnen.
Deres status på sæsonstarten var entydig. Der er
godt med fisk i åen, både under og over målet.
De sidste dage har der af en eller anden grund,

været flere nedgængere end i starten. En enkelt
nyopstegen rognfuld fisk har der også været
blandt de fangede fisk. Den megen frost har gjort
fluefiskeriet umuligt fordi specielt topøjet fryser
til, fletlinerne kan ikke bruges, så nylonlinerne er
fundet frem igen, regnorm og ikke mindst muslinger har vist sig som gode agn, en lille klump
rogn kan grønlænderne heller ikke stå for. De er
heller ikke i tvivl om at deres succes skyldes, at
de fisker på en fast strækning af åen. Det duer
ikke at fare op og ned af åen for at finde en fisk,
et målrettet fiskeri, gentagne gange på den samme strækning, gør at du lærer stykket at kende og
ikke mindst, hvordan det skal fiskes.
Andre meldinger om sæsonstarten viser noget af
det samme billede, de første dage var træge, men
det har ændres sig det sidste stykke tid.

Foreningens adresser

www.NL1917.dk

Formand
Hilmar Jensen
Nibevej 101, 9200 Aalborg SV
Tlf. 40 29 68 81
e-mail: nl.formand@gmail.com

Forretningsudvalg
Hilmar Jensen,
Torben V. Petersen
Torben B. Jensen

Kasserer
Torben Valsted Petersen
Hvolgården 36, 9310 Vodskov
Tlf. 72 69 02 61
e-mail: nlkasserer@gmail.com
Næstformand
Torben Burchardt Jensen
Sønder Tranders Vej 48, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 30 98 77 01
e-mail: tbj@gtilogistics.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bølling
Karen Palsgårds Vej 8, 9280 Storvorde
Tlf. 98 11 35 50
e-mail: lab76@stofanet.dk
Dennis Deleuran
Knøsgaardsvej 48, 9440 Åbybro
Tlf. 26 17 81 34
e-mail: dorisdeleuran@gmail.com
Peter Birch Christensen
Kridtbakken 3, 9520 Skørping
Tlf. 61 65 83 45
e-mail: fluepiskeren@hotmail.com
Peter Hjort Jensen
Stentoften 28, Rebild, 952 Skørping
Tlf. 98 39 29 74
e-mail: peterhjorth73@mail.tele.dk
Thomas Østergaard
Nørkærsvej 16, 9280 Storvorde
Tlf. 98 32 63 62
e-mail: ugilt@stofanet.dk
Claus Rasmussen
Vejerholm 29 C, 9200 Aalborg Ø
Tlf. 98 15 16 50
e-mail: clausrasmussen63@gmail.com
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Aktivitetsudvalg
Peter Birch Christensen
Claus Rasmussen
Thomas Østergaard, Lars Bølling
Dennis Deleuran, Peter Hjort Jensen
Åplejeudvalg
Peter Birch Christensen, Thomas Østergaard
Lars Bølling, Torben Valsted Petersen
Junioransvarlige
Thomas Østergaard, Kaj Iversen
Junior, Søren Østergaard
Junior, Anders Christensen
Michael L. Jensen, Peder Lisberg
Opsynsmænd * og kontrollanter
Hilmar Jensen*
Claus Rasmussen*
Torben Burchardt Jensen*
Lars Bølling*
Kim Andersen
Dennis Deleuran
Peter Birch Christensen
Torben V. Petersen
Arne Sørensen
Jørgen Brandt
Knud Erik Petersen
Poul Sørensen
Dan Sloth
NL-fiskeren og Hjemmeside
Hilmar Jensen (ansvarshavende redaktør)
Deadline 2013
Nr. 2 - 19. november

Udsendelse
8. december

Klublokale
Tofthøjvej 41 a, Storvorde.
Husbestyrer (booking, nøgler m.m.)
Lars Bølling, tlf. 98 11 35 50
Artikler i NL-fiskeren er ikke nødvendigvis et
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
Torben Valsted Petersen
Hvolgården 36
9310 Vodskov

Lidt stemning fra generalforsamlingen
og premieredagen

Mailliste og Facebook
Under punktet For medlemmer på hjemmesiden finder du NL-mail, indtast de nødvendige oplysninger
og du er på listen, du vil så løbende blive opdateret
på hvad der sker i foreningen.
Se også vor profil på Facebook.

