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Leder
Nogle betragtninger
En lang vinter er endelig
gået. Nu er sommervejret kommet. Vandstanden i åen er meget lav,
men de første sommerfisk er kommet op. Nu
skal der fiskes løs.
Grøden er ringe på grund af det kolde forår, så
mulighederne er til stede for et spændende fiskeri. Det bliver spændende, om Amtet har ændret i
grødeskæringsplanerne for det midterste stykke
af åen, således at vandet kan strømme frit uden
den sædvanlige ophobning sommeren igennem.
Det virker, som om miljøafdelingen allerede har
mistet pusten og er ved at indstille sig på den nye
situation, som opstår ved årsskiftet. Det virker
besynderligt, at et stort gylleudslip ikke kan få
lidt omtale på Amtets hjemmeside! Det kunne
man godt forvente. Amtet er jo tilsynsmyndighed for åen, og det betyder vel, at der føres tilsyn,
og at resultaterne af dette tilsyn er tilgængelige
for borgerne.

Nordjysk Lystfiskeriforening er ikke tilsynsmyndighed. Foreningen lejer fiskeretten af
lodsejerne, men det betyder ikke, at foreningen
herved bliver en slags tilsynsmyndighed over for
lodsejerne. Der er i dette land myndigheder, som
har autoritet til at føre tilsyn med, hvordan love
og regler forvaltes af borgerne. Hvis man som
almindelig borger iagttager brud på love og regler kan man bruge sin borgerret og henvende sig
til myndighederne angående forholdet. Samme
myndigheder må så vurdere det videre forløb i
sagen.
Foreningens formål er at skaffe fiskevand til
medlemmerne. Det gøres efter bestyrelsens
opfattelse bedst ved at føre en fornuftig og afbalanceret politik over for alle berørte parter ved
åen. Der kan være medlemmer, som er uenige i
denne politik. De har generalforsamlingen til at
fremføre deres kritik på.
En afdød dansk politiker udtalte engang, da der
var medlemmer af partiet, som følte, at partiet
ikke førte den rene og eneste rigtige politik:
”Man skal passe på ikke at løfte fanen så højt, at
fødderne ikke kan nå jorden”.
En foreningspolitik, som ikke sikrer fiskevandet,
er efter bestyrelsens opfattelse en gal politik.
SB

Gylleudslip

Tilmelding af pokalfisk

Natten til fredag d. 28. april skete der et stort
udslip af gylle fra en svinefarm ved Støvring.
Skønsmæssigt løb en million liter gylle ud med
retning mod Lindenborg Å ved Gravlev syd for
Støvring. Beredskabsvæsenet spærrede Gravlev
Bæk og pumpede vand og gylle op. Vurderingen går på, at udslippet ikke får den katastrofale
følge for åen.
Bestyrelsen i NL har fulgt sagen tæt. Den første
inspektion blev udført allerede fredag aften ved
vejbroerne over åen på det nederste af åen.
Lørdag blev foretaget en ny inspektion. Søndag
blev foretaget iltmålinger ved alle vejbroer fra
Egensebroen over Cykelbroen til Buderupholmbroen. Alle steder var iltmængden helt i top og
der var ingen synlige tegn som fiskedød, film på
vandet eller lugtgener fra vandet.
Igen d. 6. maj blev åen kontrolleret i forbindelse
ned Åens Dag. Der var intet tegn på forurening.
Tilsyneladende er åen sluppet utroligt heldigt fra
det store udslip. Men der skal stadigvæk holdes
nøje øje med udviklingen. Der kan sagtens opstå
gener, når der kommer store regnmængder, som
kan vaske den forurenede eng igennem.
Så den hellige grav er endnu ikke vel forvaret!
SB

Tilmelding af pokal for 2006 skal ske til:
Poul Naundrup Pedersen
Vårstvej 21
9260 Gistrup
Tlf. 98 32 35 62
email: pnaun@infor.dk
senest 14 dage efter fangsten. Husk at anføre
mindst et vidne (medlem af NL).
Tilmeldingen må meget gerne være ledsaget af
fotos – digital eller papir – og en beskrivelse af
agn.
Et indlæg om fangsten til NL-fiskeren/NL’s
hjemmeside vil blive modtaget med kyshånd.
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Færdsel ved åen –
oprydning ved åen
og i hytter
Her ved sæsonens start skal der lige mindes om
færdselsreglerne ved åen: gå langs med åbredden. Parkering kun på de afmærkede pladser.
Aldrig i indkørsler til marker.
Efterlad intet i naturen og tag affald med hjem.
Efterlad intet i hytterne

Åens dag
Den 6. maj kom med det flotteste sommervejr,
som kunne ønskes til en dag med udendørs aktiviteter langs Lindenborg Å. 17 glade og arbejdsivrige medlemmer var mødt til morgenkaffen og
basserne.
Hilmar Jensen fordelte opgaverne til mandskabet: 4 nye spange til det øverste stykke på Skørpingholme – opsætning af markeringsstokke ved
nogle gangbroer, som kan være svære at finde i
de mørke timer. Shelteret oprettet efter januarstormen i 2005.

Et andet sjak udlagde en ny gangbro på Karelen – ordnede gangbroerne i Karens Hul – 2 nye
gangbroer til Mejerihullet.
På Lindbo blev der lavet ny stern og tagrende på
østsiden af huset – nyt værkstedsbord indrettet i
garagen og så endelig den almindelige rengøring
af området og græsslåning.
Det blev en travl dag med flotte resultater.
Dagen sluttede med pølser og hyggeligt samvær.
Tak til alle, som mødte op.
SB

Store kræfter skal der til, når gangbroer skal rettes ind.

Lykkeligst at hvile på, er fuldendte gerninger.

En tur til laksevandet…. gratis!!!
Nordjysk
Lystfiskeriforening udveksler 4 fiskekort
med Ikast Sportsfiskerforening. Her kan du prøve
nogle af Danmarks bedste
fiskevande ganske gratis.
Du skal blot reservere dine
fiskedage hos formanden.
Princippet for tildeling
af fiskekort: først til mølle……, men skynd dig.
SB

Ikastforeningens fiskevand.
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Kysttur den 26. marts
Søndag d. 26. marts var der arrangeret kysttur
til Djursland. Normalt er slutningen af marts et
godt tidspunkt for fiskeri i Kalø Vig, Begtrup
Vig m.fl. og til tider kan man opleve fantastisk
fiskeri på flotte blankfisk med løse skæl og rosarøde flanker.
Desværre ville skæbnen at vinteren blev hård i år
og først slap sit tag i slutningen af marts. Fiskeriet på Djurslands kyster var ikke engang på nippet
til at vågne op til dåd. Da vejret så samtidig var
helt elendigt besluttede vi at styre køretøjerne til
Mariager Fjord, som altid er god for en fisk eller
2 uanset årstiden.
Allerede fra morgenstunden af var jeg på nippet
til at aflyse turen pga. den vejrmæssige situation. Et par telefonopkald til de øvrige deltagere
afgjorde dog situationen. Der skulle fiskes. Godt
så!
Efter en kort rådgivning besluttede vi at køre på
sydsiden af fjorden. En hård østlig vind besværliggjorde valget af fiskeplads, men til slut blev vi
enige om at forsøge os ved Silleborg Hage, som
ligger på vestsiden af Mariager by. Her var der
mulighed for at vi kunne finde blot en lille smule læ for den kolde vind. En i øvrigt spændende
plads med varieret bund og dybdeforhold.
6 mand stærk havde trodset de barske forhold, og
var mødt op til en hyggelig fiskedag. Nu skulle
tiden så vise om vi kunne stå distancen.
Vi fik fordelt os med god rum imellem, og startede fiskeriet. En hård vind direkte ind fra højre
umuliggjorde fiskeriet med fluestangen, men jeg
er meget stædig og vedholdende når den side
vender til og fluestangen kom i aktion. En pinkfarvet glimmerreje havde fundet vej for enden
af forfanget og snart susede den faretruende tæt
forbi mit hoved - frem og tilbage og ud i bølgen.
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Efter blot 10 minutters fiskeri bliver jeg belønnet
for min stædighed. Fluen bliver taget helt ude i
enden af kastet, som ligger skråt på kysten, og
min spinkle klasse 6 bukker resolut da jeg sætter
krogen. En stor kobberfarvet ørred vælter rundt i
overfladen. En nedgænger har nappet fluen, hvilket er meget normalt i Mariager fjord på denne
årstid. Et jævnt pres på fisken og efter 2 min.
glider den ind i kanten hvor jeg med hjælp fra
Daniel - en anden stædig fluefisker, kan løsne
krogen og sætte fisken tilbage i bassinet. Fingrene er kolde som is, men nu har jeg fået blod på
tanden. Efter en halvtime er det tid til kaffen.
En af de andre har også fanget en nedgænger.
Men ellers ingen ting. Vi genoptager fiskeriet,
men kulden har fået tag i mine fingre og snart
er de følelsesløse og det er svært at holde på den
tynde skydeline. Mere kaffe og et stykke brød,
men løbet er kørt. Når først man bliver kold er
det svært at få varmen igen, og jeg opgiver foretagendet efter endnu en tur i det kun halvandengrader kolde vand. En anden fisker som er med
på turen har også fået en nedgænger, men vi har
fået lysten styret og indstiller fiskeriet klokken
15. I alt 3 fisk blev det til, men alle fik de friheden igen med ønske om gensyn til sommer.
Alt i alt en rigtig hyggelig tur, hvor man fik lejlighed til at møde andre ligesindede. Det gør vi
helt sikkert om igen, og håber så bare at vejret er
mere med os næste gang.
Dennis Deleuran

Mens vi venter på opgangen
Efter en sæsonstart hvor mange har klaget over
manglende grønlænderfiskeri, er det tid til at se
frem mod et forhåbentlig bedre fiskeri når opgangen starter, traditionelt til grundlovsdag.
Mange bruger tiden til en tur til kysten, hvor
ikke mindst Mariager fjord, er stedet der tiltaler
mange af foreningens medlemmer.
Det var under en af mine ture til fjorden at et af
tidens meget brugte ord dukker op på nethinden,
ordet egenkontrol. De fleste forbinder det nok
med tidens mange sager om manglende fødevarekontrol.
Mine tanker var mere sat i gang af først de lystfiskere jeg så fiske i fredningsbæltet ved Villestrup
å, og senere dem jeg så fiske i fredningsbæltet
ved Kastbjerg å. Hvordan kan vi lave vrøvl over
andre fiskeres brug af garn, der ikke er lovlig sat,
når vi ikke engang selv kan lade være med at
fiske langt inde i et fredningsbælte.
Det er også et ord, vi kan bruge i vor daglige gang
langs Lindenborg Å. Egenkontrol er vel det samme som ens egen evne til at overholde de regler,

der gælder for medlemmernes færden langs åen.
Desværre og i stigende grad, er oplevelsen langs
åen blevet en anden, stykker af fiskeline, enkelte
endda med en krog i enden, tomme ormedåser,
ligger smidt alle vegne - ja selv pizza emballage
og colabægre, dåser flyder rundt omkring, sammen med den drivende grøde, gør ikke altid turen
langs de nedtrampede åbrinker på visse strækninger til en god oplevelse.
Lystfiskeri er en skøn hobby. Derfor skal vi som
lystfiskere være de første til at ændre på unoderne.
Vi er stadigvæk gode fiskekammerater, der driver vores fælles hobby med gode lystfiskeretik,
hvor hensynet til naturen, fiskene og sammenholdet vejer tungere end fisken i enden af snøren.
Også når vi sørger for at tage det med hjem som
vi har bragt med ud til åen, egenkontrol. Når man
nu ikke fanger fisk, kan posen der var medbragt
til at transportere fangsten hjem i, lige så godt
bruges til at tage affald med hjem.
Hilmar Jensen

Møde for nye
medlemmer

Gæstekortet

17 nye og gamle medlemmer deltog i foreningens forårsmøde for nye medlemmer. Mødet har
det formål at guide de nye medlemmer en tur
langs åen inden sommerens aktiviteter starter.
Samtidig er det også en lejlighed, som bestyrelsen bruger til at sætte ord på hvilken pragtfuld
oplevelse det er at fiske ved Lindenborg Å. En
oplevelse man selv er med til at skabe ved sin
adfærd.
Mange af de gode fiskepladser bliver på denne
aften vist for de nye, med en forklaring på hvorfor der netop på disse steder altid er mange lystfiskere, også med kommentarer på hvem det er
de kan møde på de forskellige steder.
Vor færden langs åen berøres også med en løftet
pegefinger om, at vi skal overholde de forskellige regler, der findes om parkering.
De forskellige aktiviteter, fluebinding, kast, grejauktion og ture fik også reklamespot.
Der blev en hyggelig aften med megen snak, der
forhåbentlig giver de nye medlemmer en lyst til
at fiske langs hele vores fiskevand.
Hilmar Jensen

Pris: kr. 75,00.
Betaling: Girokonto 648-2511 eller check. Det
skal bemærkes, at ved indbetaling på giro kan
der gå op til 1,5 uge fra indbetalingen, til kassereren får oplysninger herom. Der kan på eget
ansvar afleveres kontanter i kassererens postkasse på privatadressen.
Bestilling: Pr. e-mail eller brev til kassereren
(kraner.kraner@get2net.dk). Ved bestillingen
skal oplyses navn, medlemsnummer, indbetalingsform og antal gæstekort. PS. Du behøver
ikke at skrive, hvornår du skal bruge kortene
– det kan du nemlig først - når du får det med
posten.!!
Kortet bliver sendt til den adresse, som er opført
i medlemskartoteket.
Ekspeditionstid: Minimum 14 dage, fra betalingen er kassereren i hænde. Det vil sige, at ved
indbetalinger via giro kan der gå mere end 3 uger
før kortet fremsendes.
Regler: Reglerne for anvendelsen af gæstekortet, er påtrykt kortet – resten er sund fornuft og
god lystfiskerånd.
Udover denne lidt besværlige fremgangsmåde,
vil der blive solgt gæstekort ved NL’s arrangementer. Her kan du købe alle de gæstekort,
du ønsker, og bruge dem næsten lige, som du
ønsker.
Du kan også købe kortet hos formanden!
5

Ryå nyt
Ryå har gennem de seneste år udviklet sig til et
godt havørredvand, åen omtales nu på lige fod
med andre havørredvande i diverse fisketidsskrifter. Massive udsætninger, nedlæggelse
af
spærringer,
udlægning
af
gydegrus og ikke
mindst ændrede
fredningsbestemmelser i Nørredybet, vil helt
sikkert gøre åen
spændende i årene fremover.
Hvem der lige fik
idéen til at opstarte Sammenslutningen Nedre Ryå, har jeg
ikke kunnet opspore, men det
var vel i bund og grund Brønderslev-folkenes ønske om at nå fjorden, som
var den drivende kraft. Opgaven syntes næsten
umulig, ca. 40 km åbred, mange steder opdelt i
utrolig små parceller, som ofte igen var forpagtet ud, gjorde at opgaven simpelthen var for stor
for Brønderslev foreningen alene. Møder blev
afholdt med Nordjysk Lystfiskeriforening samt
Lystfiskerforeningen Pirken, og i 1975 var Sammenslutningen Nedre Ryå en realitet.
Fra starten havde man store planer for Nedre
Ryå, åen skulle hurtigst muligt omgøres fra
et geddevand til et havørredvand. Jeg kan her,
over 30 år senere, sidde tilbagelænet og smile
lidt over, hvor naive vi var. Åens grumme gedder skulle straks udryddes, flåder med elfiskegrej
blev søsat, det var i maj måned. Enkelte gedder kom op, men det var selvfølgelig en håbløs
opgave i det dybe vand. Jeg husker, at vort tidligere bestyrelsesmedlem Orla Hjortshøj stod med
elektroden, da en tyk og sølvblank havørred på
vel 7-8 kg pludselig væltede ovenud af vandet,
vi så alle fisken, og kort tid efter pakkede vi lidt
flove grejet sammen. Man skal selvfølgelig ikke
gribe ind i naturens orden, man kan det heller
ikke, og gudske tak og lov for det.
Vi havde for mange år tilbage, kortvarigt et
bestyrelsesmedlem i sammenslutningen, som
havde haft sine drenge- og ungdomsår på en gård
nedstrøms Toftegård bro. Han kunne fortælle, at
han hvert år fik ca. 20 havørreder på blink og
spinner, og det mange år før man begyndte med
udsætninger. Han kendte selvfølgelig åen ud
og ind, og var dygtig til at huske hvor han sidst
havde haft fangst. Det fortæller jo bare, at åen
fra de tidligste tider havde haft sin egen havørredstamme.
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De ændrede fredningsbestemmelser i Nørredybsrenden har slevfølgelig givet åen et stort
løft. Miljøforbedringer hele vejen gennem vandsystemet samt massive udsætninger har været
en nødvendighed for at tilfredsstille det øgede
fisketryk.

Ryå-konkurrencen. Altid 1. søndag i oktober.

I det følgende vil jeg komme ind på det fiskefysiske i Ryåen. Der bliver hvert år elfisket i Ryå.
Alt materialet bliver indlagt hos dambruger Peter
Holm i Lundby.
Udsætningstallene er stort de samme år efter år. I
2005 blev der udsat 14.800 stk. yngel. 14.800 stk.
halv års fisk. 18.200 stk. 1 års fisk samt 26.000
stk. smolt, det er vist ikke så ringe endda. For
midler fra fiskeriministeriet blev der i Lindholm
å udsat 12.500 stk. smolt, yderligere er der udsat
både yngel og smolt i Stae bæk samt i Østerå.
Brønderslevforeningen har været rundt i hele
vandsystemet og optælle gydegruber, man nåede
frem til 90, hvilket svarer til mellem 25 og 30
liter rogn. Nu vil jeg ikke trætte den tålmodige
læser med mere historie og statistik, vi må over
til den virkelige verden.
Haldagerbro opstrøms.

Ryå mod fjorden. Et mægtigt fiskevand.

For nogle år tilbage havde jeg et indlæg, hvor jeg
opdelte åen i 3 zoner, og det syntes jeg ikke, at
vi skal ændre på.
Zone 1: Fra udmundingen i fjorden op forbi
Hald-ager bro og så langt man nu kan gå inden
tagrør umuliggør fiskeriet. En populær strækning, hvor der fanges rigtig mange havørreder,
hovedsagelig på spin. Her møder man utålmodige fisk, ofte i bidehumør, fisk som hovedsagelig ikke har bestemt sig for at vandre videre op i
åen. Bedste fangstperiode får man i forbindelse
med en strømvending. Området er også kendt for
et godt aborrefiskeri, især i forbindelse med en
længerevarende lavtvandsperiode.
Ryå - nedenfor Rævhede.

Ryå ved Toftegård bro.

mere bundvegetation, reelle standpladser opstår,
havørreden sagtner farten, bliver mere opmærksom og dermed mere agressiv. Lokalkendte, samt
erfarne Brønderslev-folk, gør ofte fine fangster i
dette område. Man kan også køre til åen fra østsiden ad en vej som hedder Tueengvej.
Zone 3: Fra Toftegård bro og opstrøms til Rendbæk bro, den hvide bro, og et stykke videre
opover. Her møder man også havørreden, især
efter regn og dermed lidt højt og mørkt vand.
I perioder med lavt sommervand vil jeg ikke
anbefale at fiske efter havørreder her, da må man
nedenfor Toftegård bro.
På NL’s generalforsamling blev jeg mødt af et
medlem som fortalte, at han i sæsonen havde
været otte gange ved Ryå, og havde haft havørreder på land alle gange.
Jeg håber, at NL’s medlemmer med dette indlæg
har fået et lille „kick” til at besøge Ryåen.
Knæk & bræk
Jens Schou

Zone 2: Vi laver et godt spring op i åen, helt op
til Rævhede auto, her går der en markvej ned til
åen oppe fra landevejen, nede ved den lille skovtykning er parkering tilladt. Området fra Rævhede auto ned forbi Aabybro og videre ned forbi
Skeelslund, vil jeg betragte som uinteressant for
havørredfiskere, gennemgangsvand samt problemer med tagrør. Tilbage til Rævhede auto
og opstrøms til Toftegård bro, se her ligger åens
guld. Det er min erfaring, at når havørreden har
besluttet sig for at gå op i åen for at blive der,
ja så går det rask de første 5 til 6 dybe km. Ved
Rævhede auto området bliver åen lavere og med
En tam Skarv. Eller så forædt, at den ikke kan
flyve. Der er fisk i Ryå.
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Pokalfisk 2005
Årets top tre:

Et godt tilbud til jer,
som bor langt væk
Medlemmer af foreningen, som bor langt fra Lindenborg Å, har mulighed for at kunne overnatte
i Lindbo. Der er plads til 2 i det lille rum, som
er udstyret med køjesenge. Der er 2 kogeplader
i køkkenet, men ellers skal man selv medbringe
alt til opholdet (sengetøj og køkkengrej).
Man skal reservere hytten hos formanden. Tildeling af pladser efter princippet: Først til mølle…

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

Ved ændring af adresse skal man skriftligt henvende sig til kassereren. Ellers kan du risikere at
forsvinde i systemet. Husk det endelig. Der kommer ved hver udsendelse af NL-fiskeren blade
tilbage, som postvæsenet ikke har kunnet finde
adressen på.

Bredvedligeholdelsen
Torsdag den 8. juni 2006 kl. 19.00 i Lindbo er
der møde for alle interesserede medlemmer, som
vil give en hånd med vedligeholdelsen af åbredden. Maskinparken vil blive gennemgået og reglerne for vedligeholdelsen vil blive gennemgået.
Interesserede medlemmer vil få udleveret en
nøgle. Så kan redskaberne benyttes, når lysten
eller irritationen griber en.
Mark Høgh Leth får pokalen for næststørst havørred: 79 cm og 6,0 kg.

Grejauktionen
Denne aften var ganske pænt besøgt. Der var
mange fine ting under hammeren. Budene var
nok lidt for lave set fra sælgernes side. Til gengæld virkede køberne meget tilfredse. En fin
aften. Mange tak til ”Auktionsbanden” for en
dygtig ledet aften.

Niels Peter Arildskov får pokalen for tredje størst
havørred: 79 cm og 5,9 kg.
Desværre blev der byttet rundt på et par billeder
i sidste nummer af NL-fiskeren, så hermed bringes de igen, med rette vindere.
Vi beklager fejlen (red).
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Fisketur til Blokhus Fiskepark
Søndag d. 24. september inviterer Jægeren og Lystfiskeren alle NL’s juniorer
samt forældre til en hyggelig dag i Blokhus Fiskepark.
Dagen starter kl. 9.00 med rundstykker og saftevand, og kaffe til de voksne.
Herefter starter vi fiskeriet i fiskeparkens dejlige omgivelser.
Kl. 12.00 er det slut med at fange flere fisk. Til gengæld er der røde pølser og
sodavand, og en hemmelig præmie til den, som har fanget den største fisk.
Tilmelding til arrangementet skal ske hos Jægeren og Lystfiskeren i Maren Turis
Gade 6 – 9000 Aalborg.
Her får man udstedt sit deltagerbevis.
Husk det er ganske gratis at deltage og alle under 18 år er velkomne.

Gavekort til havørreder over 5 kg
Som noget nyt i år udsteder vi gavekort på 300 kr. til havørreder på 5 kg eller
derover fanget på NL’s fiskevand i Lindenborg Å eller Ryå.
Fangsten skal dokumenteres med billede, hvoraf længde eller vægt fremgår og
bekræftes af mindst 1 vidne.
Gavekortet afhentes i butikken hos Jægeren og Lystfiskeren. Knæk og bræk!

MAREN TURIS GADE 6

9000 AALBORG · TLF. 98 13 94 00
www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk
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Så er det nu!! Årstiden, som en meget stor del
af NL’s medlemmer med længsel har ventet på,
har nu indfundet sig. Der findes medlemmer, der
for længst har afpasset ferie-ugernes placering
med grødeskærings-perioderne, solunar-tabeller og de uger, som erfaringsmæssigt har massiv
opgang af store havørreder. Det er ikke nærværende blads primærstof at analysere yderligere
på psykologien bag en sådan form for ferieplanlægning – ej heller at give udtryk for medfølelse
rettet mod kvindfolkene derhjemme! (De har jo
valgt selv!). Nej, kan undertegnede med disse
linier give anledning til bare en svag stigning af
den om-sig-gribende fiskefeber, så vil det være
fint.

fungerede ganske udmærket. Så var det, at jeg
kom til at købe Mikael Frödin’s video: ”Moderna Laxflugar – att binda på tub”. På trods af det
faktum, at han er svensk, så må jeg sige, at han på
fluebindings-området længe har været mit forbillede. En rørflue bundet efter videoens anvisning
ser måske noget pjusket ud i tør tilstand – MEN
I VANDET!! Det mindste træk fra strømmen
giver fluen et liv, som ikke syntes muligt – fluen
var jo død inden den blev søsat, - men nu! I det
følgende vil jeg kort prøve at beskrive de mest
grundlæggende principper i Frödins fluebinding.
Men køb filmen – også den, hvor han binder på
kroge! De er meget anbefalelsesværdige.

Rørfluerne er i disse år på hastig fremmarch,
ikke mindst når der fiskes efter havørred ved nattetide i vores åer. Mine første rørfluer var bundet på plastrørene fra vatpinde. De kom aldrig
rigtigt til at fungere i mit fiskeri. Fluerne ville
ikke synke, og de var ikke ret holdbare. Senere
bandt jeg rørfluer på korte, tynde aluminiumsrør.
De blev fisket med løsthængende krog, så den
lange vinge ikke hægtede sig fast i krogen, og det

Krog:
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Purple Night
Sort Salar (treble tube) fra Partridge.
Rør:
FITS x-small + medium (2 – 3cm).
Bindetråd: Benecchi 12/0, sort – eller anden
tynd tråd.
Krop:
(Bagfra) 2/3 selvlysende hvid-grøn
tinsel (eller mirage-flash på hvidt
underlag) og 1/3 purple flashchenille.

Vinge:

Bløde hår (tempelhund, tanuki,
polarræv ol.) Nederst purple hår +
enkelte blå og purple Angel Hair. I
midten hvide hår + enkelte polarice Angel Hair. Øverst sorte hår +
enkelte sorte Angel Hair.
Hackle:
Purple hanesaddel.
Overvinge: Sorte hår + evt. lidt sort flash eller
nogle strå påfugle-herl.
Sider:
Junglecock.
Hoved:
Sort conehead FITS str. 1.
Bindevejledning punkt for punkt – især med
henblik på, at fremhæve Frödin’s bindestil:
• Salar-krogene er udviklet på baggrund af Frödin’s ønsker. De fås i sølv- guld- og sort finish.
Ved at ændre krogfarven, kan fluens overordnede fremtræden ændres en del. Det er dog
ligegyldigt i forbindelse med denne natflue.
• FITS-rørene findes i 4 størrelser, der to og to
passer ind i hinanden. Til rørfluer i normalstørrelse anvendes en kombination af str. x-small
og medium. Til store fluer bruges small/largekombinationen. Det tyndeste rør presses ind i
det tykkere, således at en cm af det tynde stikker ud i forenden. Det er her, at conehead’et
monteres til sidst. Der findes forskellige leverandører af sådanne rør, men det er vigtigt, at
rørene passer og ”går stramt sammen” – ellers
bliver fluen ikke ret holdbar. De eneste rør,
som jeg har gode erfaringer med, er de originale ”FITS”. De limes med super-lim.
• Selv har jeg altid brugt en halvtyk 6/0-bindetråd, men på videoens anbefaling prøvede jeg
den supertynde Benecchi-tråd. Nu bruger jeg
ikke andet. Især ved conehead-rørfluer skal
”hovedet” være lille, for at passe ind i conehead’ets fordybning.

• Lidt superlim kan styrke tinselkroppen.
• Vingen bindes ind i flere omgange. Hvert hårbundt taperes ved at trække nogle af hårene
længere ud end resten. (Det modsatte af ”når
man bruger en hairstacker”). Hårbundtet bindes så fast ovenpå – og på siderne af røret.
Næste bundt indbindes med lidt længere hår.
Der bindes igen ovenpå og på siderne. Mellem bundterne indbindes flash-fibrene – naturligvis både ovenpå og på siderne! Resultatet
bliver en bred og udpræget dråbeformet vinge,
der slutter bagude i en meget tynd spids. Og
her har man i årevis kæmpet for at lave en høj,
smal vinge, ved kun at lægge hårene ovenpå
krogen!
• Indtil nu er alle materialer bundet på det tykke rør. Alt er indbundet med et minimum af
bindetråd og overskydende materialer er tæt
afklippet foran indbindingsstedet. Der skal
nu netop være plads til indbinding af hacklet
forrest på det tykke rør. Hacklet tørnes en-to
gange omkring det tykke rør, hvorefter det
vikles ned på det tynde, hvor det afsluttes på
rørets underside med få tørn bindetråd, når det
er kraftigt nok.
• Overvingen indbindes overpå og på siderne +
evt. flash.
• Siderne indbindes – få tørn!
• Der kommes lidt superlim på bindetråden, der
efterfølgende tørnes stramt et par gange. Til
sidst presses conehead’et hårdt bagud. Brug
en tang til at trække i røret med. Det overskydende rør klippes af på nær en mm, og der
brændes en lille krave
Conehead og krog giver tilsammen en afbalanceret flue. Den brede, taperede vinge er helt enestående levende i vandet.
Jeg fisker også disse fluer med løst
hængende krog. Hvis man ønsker
at fæstne krogen, skal det tykke
rør være nogle mm længere, og så
kan krogen sættes fast dirrekte i
røret. Den del af røret, der omslutter krogskaftet, skal ikke bevikles
med kropsmaterialet.
Sælg din hairstacker – og køb en
Frödin-DVD! Og jo, - du bliver også nødt at købe den geniale
koniske FITS-nål til at fæstne røret
på under indbindingen. Efter min
mening det eneste ”rørfluestik”,
der du’r.
Knæk og bræk
Brandt
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Fluer, måneskinsarbejde
og havørred ved Lindenborg Å
Her bringes tredie del af Anders Toft Jensens
artikel. 1. del findes i NL-fiskeren 3-2005, 2. del
i NL-fiskeren nr. 1-2006.
Hvis du vil vide og læse noget mere om Lindenborg Å kan Anders Toft Jensens nyudgivne bog,
Lindenborg Å, Kultur, natur og lystfiskeri varmt
anbefales.
Du kan købe den hos foreningen eller i boghandelen.
Ved Lindenborg Å blev der under og efter 2. verdenskrig gravet store mængder tørv. Derfor er
de omkringliggende marker mange steder lavere
end vandspejlet i åen. Dette sammenholdt med
sætningsskader på arealerne og periodisk forhøjet vandstand i åen bevirker, at det er svært at
færdes. Problematikken er udbredt på mellem og
øvre del af Lindenborg Å. Gå derfor altid mindst
to sammen. Så kan den ene – i værste fald hjælpe den anden op, hvis uheldet skulle være ude.
Der findes lumske steder, hvor selv dem, der har
fisket i åen hele deres liv indimellem ryger i et
hul eller gennem den gyngende åbrink. Jeg selv
stod pludselig i vand til livet med en havørred
for enden af forfanget. Jeg kunne ikke flytte mig,
men fik ørreden i nettet. Derefter smed jeg stang,
net og fisk op på land og kravlede op af hullet.
Det skal siges, at jeg er 36 år og ved godt hel12

bred. Var det et barn eller måske et ældre medlem
i samme situation kunne det være gået værre. Jeg
gik nemlig alene og gør det ikke mere det pågældende sted. Lad være med det. Dette er ikke sagt
for at skræmme nogen væk. Men det er virkeligheden. Vi er besøgende i naturen, og må blot
affinde os med dens luner, for det er en naturlov,
at vandet søger derhen, hvor det lettest kan – de
senere år (på den mellemste og øvre del af åen)
ind på markerne i stedet for at strømme mod fjorden. At dette så er en menneskeskabt problematik er en anden side af sagen. Vi kan kun håbe på
det bliver bedre i fremtiden. På den nederste del
af åen er der faste brinker. Åen blev i slutningen
af 1700tallet delvist reguleret på nedre del og åen
er flere steder kanalagtig. Brinkerne er på nedre
del for det meste faste uden farlige bløde brinker
og derfor mere børnevenlige end højere oppe i
systemet.
Brownback variant er designet til at fiske dybt
i strømmen. Kobber er effektiv efter nedbør
med bruntonet vand til følge, hvor fiskene ikke
så nemt får øje på de mere lyse fluer. En flue
som denne fisket tæt på fiskens standplads kan
være effektiv. Fluen på billedet er monteret med
Owner Treble Tube størrelse 8. En stærk krog
med nåleøje, let indadvendte spidser og uovertruffen styrke.

Sider:
Hoved:

Fisken faldt for den sorte og hvide plasticflue. Fluen
er god i lyse nætter. Både de deciderede lyse nætter
i maj og juni måned men også senere på året, hvor
månen indimellem lyser landskabet op. Det er ørreder
i denne størrelse, der er flest af. I Lindenborg Å er
opgangen af store fisk ikke så massiv som fx ved Karup
Å og andre kendte vandløb. Dog fanges der hvert år
store havørreder. Det er fisk fra 5-8 kg med enkelte
større. Efter udsætningerne er stoppet har jeg set flere
og flere fisk, der minder om den gamle Lindeborg Å
stamme. Det er fisk, som de ældre lystfiskere har snakket meget om. Nemlig fine kompakte fisk, let gyldne
(ikke totalt sølvblanke) og med en kort afrundet snude.
Om det er et tilfælde må være usagt. Mange undersøgelser har tidligere vist, at vandløbenes naturlige
fiskebestande overlever bedre end udsatte fisk af varierende genetisk afstamning. Foto: Allan Kofoed

Brownback variant – navngivet af U. Hellemann
Forenklet udgave af et andet mønster af egen
oprindelse
Rør:
Tråd:
Krop:

F.I.T.S nr. 3
Sort UNI 6/0
Kobber Flashabou Minnow
Bodyrør, medium
Fronthackle: 2 brune hanehackler
Vinge:
Nederst naturbrun bucktail. Ovenpå et lille bundt indfarvet rødbrun
sølvræv bundet fladt. Ovenpå
dette 3 dobbeltlagte strå kobber Krinkle Mirror flash. Øverst
indfarvet rødbrun sølvræv med et
lille bundt brun tempelhund eller
tanukihår fordelt rundt om topvingen i ca. rørets længde.

Jungle cock hvis det ønskes
Sort

Fluen er enkel at binde. Kroppen er lavet som
beskrevet ved fluen Silver Stoat tail variant (se
senere i denne artikel). Derpå tørnes det første
brune hackle. Over hacklet indbindes det brune
bucktailhår med et bundt rødbrunt sølvræv over
og rundt om undervingen. Derpå de 3 dobbellagte stråler flash med en længere topvinge af
rødbrunt sølvræv. Afsluttes med et lille bundt
brune bløde hår og eventuelt jungle cock.
En anden og enkel flue har jeg allerede beskrevet for de besøgende på hjemmesiderne for NL
og SSL. Der er intet nyt under solen med denne
flue. Den er sølv og sort med et indslag af flash.
Rigtig mange fluefiskere, jeg møder, har fluer
med de farver i deres æsker. Fluen er uhyggelig
effektiv, når vandet er klart med en stjerneklar til
let overskyet himmel uden måne. Selvom historien og bindebeskrivelsen som sagt har været
bragt andetsteds, vil jeg af hensyn til læsere uden
tilgang til computer på ny bringe historien.
Silver Stoat tail variant

Fluen er her monteret med Partridge Salar X4
størrelse 9. En stærk krog med let indadvendte
krogspidser. Det bevirker, at krogen er mere
modstandsdygtig overfor sten og klipper. Derfor
velegnet til fx laksefiskeriet udenlands. Krogen
er hårdt hærdet. Nogle mener så hårdt, at den
kan knække, hvis krogen rammer en sten under
kastet. Men en høj styrke, rimelig lav vægt, nåleøje og det faktum at den fås i sølv, guld og sort
opvejer risikoen. Jeg har kendskab til mange
laksefiskere, der har taget den til sig som deres
foretrukne trekrog til laksefiskeriet. De har endnu ikke oplevet en knækket krog, og vi snakker
om laks over 10 kilo. Ved fx laksefiskeri kan man
da bruge en sølvfarvet krog i solskin og guld,
sort i mørkere vejr og om natten. Alle kroge kan
tage skade. De mere bløde udgaver får blot bøjet
spidserne på krogen og det er ligeså galt. Det
smarte ved rørfluen er, at skulle uheldet med en
beskadiget krog være ude. Så skiftes krogen blot.
En krogflue skal i værste fald kasseres.
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Silver Stoat tail variant bindes på følgende
måde:
Afklip et stykke klar plastrør på 4,5 cm. Jeg bruger F.I.T.S. plastrør tykkelse 3 til fluen. Røret
er Frödins favoritrør, hvor krogen kan fikseres
direkte i rørets bagende. Brænd en krave i rørets
forende. Afklip et stykke Mylarrør i sølv, medium, to gange rørets længde. Skub Mylarrøret
ind over bagenden på fluen og før det hele vejen
op over plastrøret indtil ca. en cm fra rørets forende. Lav nu en stram bevikling ned og op igen
til hovedet. Påfør røret lidt lak og rul derefter
den bag udvendte del af Mylarrøret op over den
beviklede underkrop. Afslut med en bevikling og
klip overskydende bort. Tørn et sort fronthackle
af hane og indbind sort bucktail i rørets længde på oversiden. Derpå et beskedent bundt sort
sølvræv lidt længere end undervingen. Ovenpå
dette tre dobbeltlagte Kringle Mirrorflash, pearl.
Overvingen er et væsentligt kraftigere bundt sort
sølvræv, der ordnes, så vingen tilspidser. Afslutningsvis indbindes fx sorte tanukihår ovenpå
hovedvingen i rørets længde. Dette bundt fordeles hele vejen rundt om hovedvingen helt ned til
midt på røret. Det giver fluen den rette profil.
Desuden børster jeg altid hårene før jeg binder
materialerne fast på fluen. Jeg bruger en stiv
aflagt tandbørste til formålet. Det giver fluen et
luftigt udseende. Vingen er sammenlagt 10 cm
lang. Det eneste minus ved fluen er Mylarrøret.
Det holder ikke til mange fisk. Det kan derfor
med fordel forstærkes med lidt epoxy eller blot
almindeligt fluelak på ydersiden af røret ligeså.
Det inderste lak lag binder nemlig blot de sammenføjede lag sammen uden at trænge ud på
ydersiden.
Skumringsfluen - Eget Lindenborg Å mønster.
Et lidt ældre men velfangende mønster til efterårsfiskeriet. Mærkværdigvis fanger jeg intet på
fluen midt på sommeren. Farverne på fluen er
sikkert for stærke til deciderede sommerfiskeri.
Ført fra september og frem har den vist sig effektiv. Meget effektiv endda. Det er ligegyldigt, om
den sidder som endeflue eller ophænger. Fisken
foretrækker i perioder klart denne flue, frem for
de andre jeg prøver sammen med den. De første
udgaver bandt jeg som krogfluer. Ofte på Partridge dobbelt Bartleet størrelse 6. Den er stadig
fast inventar i æsken. Krogfluen bindes med
burnt orange (”brændt” farve, der gør den grumset orange) polarræv som hale og undervinge.
Det vil sige, at bucktailvingen er udskiftet med
polarræv på de mindre krogfluer. Kroppen er på
krogfluen af sort uldgarn for at give kroppen fylde
og ikke Antron. Derimod har jeg valgt Antron til
røret, da det ikke bliver så voldsomt som en krop
af almindeligt uldgarn. Røret har jo en tykkere

diameter end et tyndt krogskaft. Antron lægger
sig pænt fladt på røret og er ufatteligt stærkt med
en let glans. Det er et genialt materiale.
Resten af fluen som beskrevet i mønsterangivelsen til rørflueudgaven. Rørflueudgaven bandt jeg
et par år senere. Så kan jeg selv bestemme om
fluen skal være lille eller stor. Jeg har alle mine
mønstre på alt fra små krogfluer til de største
rør. Vil fisken en aften ikke på det ene så måske
en variation i fluestørrelse giver udfaldet. Der
er ingen gyldne regler – de ørreder er og bliver
lunefulde.
Rør:
Tråd:
Hale:
Butt:

F.I.T.S. nr. 3
Sort UNI 6/0
Fl. Orange Fluoro Fibre Hanks
2 tørn gul E. Veniard. LTD Easy
Dub microchenille. Dette er en
ultra tynd chenille, der er lavet
til nymfer og andre mindre fluer.
Men chenillen er også velegnet
til fx rørfluer da det ikke fylder
for meget på røret. En almindelig tykkelse chenille, selv superchenille virker, efter min egen
mening, for klodset på det tynde
fine rør
Krop:
Sort Antrongarn
Rib:
Medium oval Largatun eller
UNI sølvtinsel
Palmerhackle: Lys purple (ligner lidt farven
magenta) hanehackle over den
forreste ½-del af kroppen. Bindes ind i fjerens tykke ende efter
uldkroppen er tørnet ved hovedet og tørnes bagud mod halen.
Bagefter tørnes ribben op over
kroppen og gennem hacklet, der
derved låses fast i spidsen på
undersiden af krogen. Overskydende materiale klippes af tæt
mod kroppen
Fronthackle: 2 sorte hanehackler en anelse
længere i fibrene end kropshacklet
Vinge:
Nederst et lille bundt orange
bucktail. Ovenpå det 2 strå
pearl Flashabou. Bagefter et lidt
større bundt lys purple polarræv. (Samme farvenuance som
palmerhacklet) Derover 2 strå
purple Flashabou lagt i løkke.
Øverst sort sølvrræv, med et
bundt sort tempelhund eller
tanukihår fordel rundet om
overvingen i rørets længde
Sider:
Jungle Cock
Hoved:
Sort
Fortsættes i et senere nummer af NL-fiskeren.
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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: 30 55 44 09
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
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9530 Støvring
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Deadline 2006
Nr. 3 – 18. august
Nr. 4 – 24. november

Forventet
udsendelse
1. september
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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
JUNI
Torsdag d. 08. 19.00
Møde i Lindbo/
Maskinpark
gennemgås
Søndag d. 11. 08.00
NL - konkurrence
Mandag d. 19. 17.30
Bestyrelsesmøde

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

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

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

NOVEMBER
Mandag d. 13. 17.30
Bestyrelsesmøde

OBS! Ved alle arrangementer i klublokalet sælges gæstekort.

Fiskekonkurrence

Melgaard & Burmester

Søndag d. 11. juni 2006 afvikles den årlige fiskekonkurrence i Lindenborg Å. Der må fiskes fra kl.
00.00 til søndag d. 11. kl. 15.30, hvor indvejningen slutter og præmierne uddeles.
Fra kl. 23.00 til kl. 24.00 lørdag d. 10. udleveres deltagerbevis til natfiskerne. Søndag morgen fra
kl. 08.00 til kl. 10.00 udleveres deltagerbevis igen. Der skal fremvises deltagerbevis for at deltage
i konkurrencen.
Konkurrencedagen vil blive yderlig omtalt på hjemmesiden og i den lokale presse.

Husbestyrer (booking, nøgler m.m.) Anker Knudsen, Deltavej 49, Aalborg. Tlf. 60 89 09 61

