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Kontingent 

 

Skulle du have glemt at betale medlems-

kontingent, kan det nås endnu.  

Vi håber naturligvis, at det skyldes en 

forglemmelse. Hvis det skyldes, at du 

ikke længere ønsker at være medlem af 

Aalestrup Lystfiskerforening, vil vi me-

get gerne modtage din udmeldelse af 

hensyn til korrekt registrering. 

 

Et godt tilbud 

 

Skulle du have en fiskekammerat, som 

kunne tænke sig at blive medlem af for-

eningen, er der lige nu et godt tilbud, da 

nye medlemmer bydes velkommen uden 

at betale indskud. Man kan altså få en 

hel fiskesæson ved en af Himmerlands 

bedste åer, samt adgang til en masse 

spændende arrangementer for kun 600 

kroner. Det er blot at rette henvendelse 

til vores kasserer. Kontaktoplysninger 

findes bagest i dette blad og på hjemme-

siden www.aalestrup-lystfisker.dk 

 

 

 … og de korte nyheder 

 

Bro-hold 

 

Der er ingen tvivl om, at vi råder over et 

stykke rigtig fint fiskevand, og for at 

medlemmernes oplevelser ved åen skal 

blive endnu bedre, bliver der nu samlet 

nogle hold, som på skift vil tage sig af 

små-opgaver langs åen. Det vil dels dre-

je sig om vedligeholdelse af de små bro-

er over bække og tilløb, og dels at fore-

tage almindelig oprydning, så adgangen 

til de gode fiskeoplevelser maksimeres 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Kunne du have lyst til at give en hånd 

med, så er du meget velkommen til at 

kontakte enten Ole eller Kenneth Ny-
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holm. Du kan finde kontaktoplysninger 

på både ”Gammelholm” og ”Nyholm” 

bagest i bladet og på hjemmesiden.  

 

Fjordtur 

 

Turudvalget trommer sammen til endnu 

en herlig dag ude i det blå. Det bliver en 

tur til enten Mariager Fjord eller Lim-

fjorden, og dagen bliver d. 19. maj. 

Vi mødes på Fiskegården klokken 8.00 

og kører herfra til den fiskeplads, som 

formodes passer bedst til dagens vind og 

vejr. Yderligere oplysninger - eller hvis 

du evt. ønsker selv at dukke op på fiske-

pladsen - så kontakt turleder Palle Baade  

på telefon: 21 - 47 63 33 

 

Nat-fiskeri 

 

Fredag d. 22. juni afholdes den årlige 

natfisketur til åen. På dette tidspunkt er 

de første træk af store opgangsfisk be-

gyndt at indfinde sig, så tag med ud i 

sommernatten og få nogle gode oplevel-

ser med hjem.  

Vi mødes på Fiskegården klokken 20.30, 

hvorefter vi kører ud og fordeler os 

langs åen. 

Ved midnatstid mødes vi igen, og så vil 

der være mulighed for at købe frisk-

grillede pølser og øl/vand. 

Kontaktperson for natfisketuren er Per 

Nielsen 23 - 68 74 95 

Lystfiskeriets dag 

 

I en del år efterhånden har der været 

afholdt Lystfiskeriets Dag på Boldrup 

Museum. Lige siden starten har det væ-

ret et samarbejde mellem bl.a. Ålestrup 

Lystfiskerforening, Boldrup Museum og 

MB – jagt og fiskeri; i år er ingen undta-

gelse. 

Ligesom tidligere er det ikke noget stort 

og hæsblæsende program; det går mest 

af alt ud på at lave et hyggeligt arrange-

ment, hvor der bliver lavet lidt grej, bun-

det nogle fluer, røget nogle ørreder og 

snakket en masse fiskesnak. 

Og så er der altså også den helt unikke 

mulighed, at alle interesserede kan få lov 

til at dyppe fiskesnøren i noget af Him-

merlands bedste ørredvand.  

Igen i år stiller foreningen sit fiskevand 
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til fri afbenyttelse og Viborg Sportsfi-

skerforening gør det samme. Man kan 

altså denne dag fiske gratis i stort set 

hele Simested å, samt i Viborgforenin-

gens vand i  

Jordbro -, Fiskbæk - og Karup å. Man 

skal blot møde op på museet og få udle-

veret et fiskekort. 

Hvert år plejer der at møde en god hånd-

fuld af de gamle garvede fra Ålestrup op 

for dels at hjælpe med at servicere gæ-

sterne, men nok mest af alt for at få en 

hyggelig dag i godt selskab. 

Jeg håber, det samme vil gøre sig gæl-

dende i år.  

 

De gæster, der kommer på dagen, deler 

sig ofte i to grupper – der er hardcore 

fiskerne, der hurtigt henter kortet og så 

af sted i bil ud til åen. Så er der familier-

ne, der vil have hele oplevelsen med. De 

prøver måske at binde en flue, er ude i 

hønsegården og grave en orm, får hjælp 

til at rigge en fiskestang til, hvorefter de 

trasker ned i museets eng, hvor ormen 

bliver badet lidt. Senere vender de så 

tilbage til museet, hvor de sætter tænder-

ne i en af de friskrøgede ørreder fra 

Abildvad. 

 

Sidste år fiskede jeg en del lige nedenfor 

museet, og det lykkedes faktisk at fange 

nogle fisk i løbet af sæsonen – endda 

sammen med skolebørn. På billedet kan 

man se en to kilos fisk, der blev fanget 

efter 20 sekunders fiskeri, lige der hvor 

stien rammer åen… man har jo lov at 

være heldig en gang i mellem! 

 

Har du lyst til at deltage, så: 

Lystfiskeriets Dag, søndag den 13. maj, 

kl. 10.00 – 16.00 

 

Gert Rubæk, Boldrup Museum 

 

Planlagte grødeskæringer 

 

Den foreløbige plan for grødeskæring i 

Simested Å er, at der skæres grøde i 

ugerne: 24-25 / 32-33 / 36-37. 

Husk, at du altid kan følge situationen 

vedr. grødeskæring via linket på forenin-

gens hjemmeside. 

På hjemmesiden finder du også et link, 

der viser den aktuelle vandstand i åen, 

ligesom du har direkte adgang til byvej-

ret i Ålestrup. 

 

Nyt fiskevand 

 

Vi har fået yderligere et stykke fiske-

vand ved Simested Å. Det drejer sig om 

en strækning på ca. 400 m - det stykke 

der på det gamle kort er markeret med 

rødt lige opstrøms Jens Andersens Bro 

ved V. Tostrup. Der må fiskes på stykket 

fra indeværende sæson. 
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Lørdag d. 3. 

marts afholdt vi 

fluebinderkon-

kurrence på 

Fiskegården, og 

det blev som 

vanligt en rigtig 

fin dag, hvor 

ivrige fluebinde-

re fra nær og fjern satte hinanden stævne 

for at konkurrere på færdigheder ved 

fluestikkene, men nok lige så meget for 

at få en hyggelig dag i selskab med lige-

sindede. 

Der var mange fine præmier at dyste 

om, og foreningen vil gerne rette en stor 

tak til alle vores rundhåndede sponsorer, 

der er med til at gøre arrangementet bå-

de muligt og attraktivt. Samtlige sponso-

rer kan ses på foreningens hjemmeside,  

og vi vil naturligvis gerne opfordre vo-

res medlemmer til at støtte disse. 

Dagen igennem summede foreningslo-

kalerne af aktivitet, der blev diskuteret 

materialevalg, bindeteknikker og vist 

også fortalt en enkelt skrøne.  

M B Jagt og fiskeri havde en stand med 

små og store fristelser til lystfiskeren, 

ligesom provianteringszonen var velbe-

søgt. Der er jo ingen grund til at standse 

en succes, så næste år er vi helt sikkert 

på banen med et lignende arrangement 

igen. 

Herunder kan man se præmiefordelingen 

til de dygtige bindere anno 2012 
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Denne vandplante er meget værdifuld 

for vandmiljøet, især fordi den tilfører 

vandløbet dynamik, sving og høller, 

strømlæ og skjul til gavn for både fisk 

og smådyr. 

 

Der er flere underarter under navnet 

vandstjerne, med ovale eller aflange 

blade, men fælles for dem alle er den 

friske lysegrønne farve og de tætte, 

kompakte puder planten danner. Jo hår-

dere strømmen er på voksestedet, jo 

tættere puder danner den, som værn mod 

strømmens kraft. På steder med svagere 

strøm bliver væksten mere diffus. 

Den vokser i alle typer vandløb, dog  

 

fortrinsvis i små og mellemstore vandløb 

ganske simpelt fordi de ikke trives på 

større vanddybder. 

Planten er meget sårbar i vintertiden 

fordi den fryser ned og rodsystemet der-

for bliver blottet med fare for at rødder-

ne skylles bort i perioder med hård 

vandføring.  

 

Vandstjerne er en af de planter der bør 

skånes under grødeskæringen, først og 

fremmest på grund af dens gode egen-

skaber for vandløbet, men også fordi den 

under hårde vintre kan have svært ved at 

etablere sig igen, og fordi den sjældent 

giver problemer for afstrømningen. 

 

 

 

Vandstjerne sammen med vandra-

nunkel. To vandplanter der tilfører 

vandløbet dynamik, og som arbej-

der godt sammen. Vandstjernen 

danner tætte puder ved bunden 

som tvinger vandet henover og ud 

til siderne, og ranunklen, der tilla-

der vandet at passere gennem og 

under, men som danner tætte fly-

deøer på overfladen hen på sæso-

nen. 
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Advokat 

Jan Poulsen 
Møderet for højesteret 

Aagade 8, 9620 Aalestrup 
Tlf: 98641811. Fax: 98642458 

 

www.advokatjanpoulsen.dk 
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og senere de 

fuldvoksne in-

sekter, men rent 

fiskemæssigt er 

det bedre med 

nogle emerger-imitationer - altså efter-

ligninger af insektet, mens det hænger i 

overfladefilmen, for her mæsker ørreden 

sig for alvor i let tilgængeligt bytte. 

Den store majflue er altid blevet brugt 

som en indikation på et rent og sundt 

vandløb, og heldigvis er der en rigtig fin 

bestand i Simested Å. Uanset om du 

fluefisker eller ej, så tag ud og oplev når 

de store majfluer sværmer. Det er beta-

gende, og det vil helt sikkert glæde dyr-

lægen ved de evige åbrinker, at majfluen 

de senere år har bredt sig, så den fore-

kommer længere og længere oppe i Si-

mested Å. 

Hver tid på året har sine højdepunk-

ter...ikke mindst når man er lystfisker. 

Og for tørfluefiskeren er det nu, det sker. 

I slutningen af maj og begyndelsen af 

juni sværmer de store majfluer langs 

åen, og hvert eneste år er oplevelsen lige 

fascinerende.  

Døgnfluerne har ufuldstændig forvand-

ling, og når æggene klækker og bliver til 

nymfer, begynder de også at blive inte-

ressante for fisk og fiskere. Under nym-

festadiet skifter døgnfluen hud helt op til 

30 gange, inden den som udvokset larve 

begynder at arbejde sig op mod overfla-

den.  

Her hænger den en tid i overfladefilmen, 

mens det voksne insekt krænger nymfe-

huden af sig, og så snart vingerne 

er tørret, letter den fra vandet. Mange 

fiskere efterligner døgnfluens nymfer, 
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Vores moderfisk - og faderfisk - havde 

fået midlertidigt ophold i et af klække-

husets store bassiner, og efterhånden 

som vi får fiskene indfanget, kan Jes 

hurtigt fastslå, om de er parate til stryg-

ning eller ej.  

Strygningen foregår af flere omgange, 

efterhånden som fiskene bliver parate til 

det. 

Heldigvis var der flere gydemodne hun-

ner, den dag vi var med på besøg.  

En gydemoden hun bliver hurtigt aftør-

ret for at forhindre, at der kommer vand 

ned i de strøgne rogn. 

Det lyder måske som en forsinket aprils-

nar for nogen - i hvert fald for redaktio-

nens udsending - men fiskeæg tåler ikke 

vand ! 

Selvfølgelig er det en modificeret sand-

hed, men fra naturens side er det sådan, 

at når æggene har været i vandet i gan-

ske få sekunder, så lukkes de af en hin-

de, der forhindrer befrugtning.  

Denne ”funktion” fra naturens side er 

selvfølgelig et værn mod fremmede lus i 

sengehalmen. Altså sikrer det et gyden-

de par, at det er deres egne gener, der 

ender under gruset i gydebanken og se-

nere tilkæmper sig en plads i vandløbet. 

 

 

 

 

 

 

Som en opfølgning på artiklen om årets 

elfiskeri, vi bragte i sidste nummer af Aa

-lyst, har vi været med på besøg hos Jes, 

som varetager opgaven med at gøre de 

få indfangede fisk til en masse levedyg-

tigt yngel, der kan tilbageføres til vand-

løbet. 

Det er altid rart at kigge på folk, der er 

rigtigt gode til det, de nu engang går og 

laver, og man fornemmer hurtigt, at Jes 

ved, hvordan fisk skal håndteres. 
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 Med nogle få strøg tømmes 

hunfisken for æg, og i en sepa-

rat skål stryges hanfiskene for 

mælk, således at man får arve-

massen spredt mellem de ind-

fangede fisk. 

Så snart æggene og mælken 

blandes, kan man begynde at 

se forandringen på æggene, og 

efter en lille ”trækketid”, tilsættes blan-

dingen en smule vand, hvorved de be-

frugtede æg besegles, præcis på samme 

måde, som hvis det var foregået ude i 

vandløbet. 

Herefter placeres de befrugtede æg i 

klækkebakker. Vandtemperaturen be-

stemmer, hvor lang tid der er mellem 

befrugtning og klækning. Normalt går 

der ca. 520 graddage, eller 2½-3 mdr. 

inden ynglen forlader banken i naturen. 

”Vores” æg var stort set alle befrugtede.  

Befrugtede æg udvikler sig til øjenæg, 

som vist på billedet her overfor         

og når det sker, er der en ny 

fisk på vej. 

Efter strygningen får foræl-

drefiskene lov til at gå og sun-

de sig en periode, inden de 

bliver bragt tilbage til åen, og 

forhåbentligt får endnu nogle 

gode sæsoner.  

Når yngelen  er vokset til livskraftige 

individer bliver disse udsat i åens tilløb, 

og hvis alt klapper, som det skal, rejser 

de en tur i saltvand og vender retur som 

gydefisk. Til stor glæde for både natur 

og fiskere. 
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Aa-lyst: 

Medlemsblad for Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. 

 

Ansvarshavende: Søren Godsk 

Lærkestien 2, Birgittelyst 

8800 Viborg 

Tlf: 98 64 19 65 

 

Redaktionsudvalget består ud over besty-

relsen af:: 

Per Nielsen - 98 51 13 13 

Jens Ø. Pedersen - 98 64 29 08 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

 

Henvendelse til redaktionen: 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

Per Nielsen - 98 51 13 13 

mail@aalestrup-lystfisker.dk 

 

Adresseændringer sendes til: 

skgodsk@gmail.com 

 

Foreningens hjemmeside: 

www.aalestrup-lystfisker.dk 

 

Artikler i Aa-lyst er ikke nødvendigvis ud-

tryk for Aalestrup Lystfiskerforenings offici-

elle holdning. 

 

Redaktionen modtager meget gerne artikler, 

fotos og gode idéer til bladet. 

Foreningens bestyrelse: 
 

Formand Søren Godsk, Lærkestien 2  

Birgittelyst, 8800 Viborg. 

98641965 - skgodsk@gmail.com 

 

Frits Broe Jensen, Nørager 

98551111 - el.frits@jensen. mail.dk 

 

Ole Nyholm, Aars 

98623934 - Ole.Nyholm@aars.dk 

 

Kenneth Nyholm, Aars 

98625962 - kndk@privat.dk 

 

Benny Jensen, Aalestrup 

98658191 - benny.jensen@pc.dk 

 

Per Nielsen, Hobro 

98511313 - perndk@gmail.com 

 

Suppleanter: 

Palle Baade  

21476333 

 

Allan Nielsen 

21446997 - urbrand.nielsen@gmail.com 

 

Lodsejerrepræsentanter: 

Steen Andersen, Spanggårde 

86692173 - steen.spanggaard@get2net.dk 

 

Henry Laustsen, Hobro 

98548186 - laustsen@waoomail.dk 

 

Kasserer: 

Ellen Godsk, Lærkestien 2 Birgittelyst 

 

Fiskeribetjente: 

Hardy Iversen - 98642066 

Poul Linde - 98551402 

Jens Ø. Pedersen - 98642908 

Anders Jensen - 20355016 

Egon Hansen - 86691732 

 

Fiskerikontrollen: 

Nykøbing Mors - 97710100 

Frederikshavn - 96207010 
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Støt vore annoncører - de støtter os! 
Aalestrup Lystfiskerforening 

Udlejning af fiskehytter 
 

De 4 hytter ligger ca. 50 meter fra Sime-

sted Å. 

De er indrettet med 2 rum. Der er 5 so-

vepladser. Et køjerum med 4 soveplad-

ser, og en opholdsstue med køkken ( der 

indeholder alt nødvendigt udstyr ), spi-

seplads, fjernsyn og én køjeplads. 

Toilet findes i hytten, og badefaciliteter 

findes i foreningens klubhus få meter fra 

hytterne. 

I klubhuset er der adgang til fryser til 

opbevaring af evt. fangst. 

 

Lejepris for 2012: 

Søndag til torsdag - 400 kr. pr. døgn 

Fredag og lørdag - 450 kr. pr. døgn 

En uge - 2200 kr. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Ellen og Bjarne Mortensen, 

Aadiget 40, 0620 Aalestrup. 

23 - 96 53 87 

Fiskekort kan købes samme sted. 

 

Andre kortsalgssteder: 
 
Aalestrup: 

Hotel Hvide Kro, Jernbanegade 7 - 98641433. 

Superkiosken, Vestergade - 98641452. 

Værksted og Pølsevogn v. Fl. Knudsen, Torvet - 
98641192 

Campingpladsen, Parkvænget - 98642386. 

Byens Kiosk, Borgergade - 98677689. 

Simested: 

Simested Hotel, Boldrupvej 75 - 98649013. 

Hvam: 

Uno-X, Hannerupvej 17 - 70105678. 

Møldrup: 

Merko, Søndergade 2 - 86691005. 

Nørager: 

Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13 - 98548490. 

Hobro: 

M.B. Jagt, Fiskeri & Fritid, Erhvervsparken 11 - 

98557028. 

Ulbjerg: 

Camping Ulbjerg, Skråhedevej 6 - 86697093. 

Viborg: 

P.H.Grej, Nørremøllevej 109 - 86622113. 

Ja-Fi, Lundborgvej 2A - 86600036. 

Ålborg: 

Almas, Aalborg Maskinforretning, Gugvej 138 - 

96330300. 

 

Og på www.dagkort.dk 


