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Fluebinding 

 

Vinterens fluebinding på Fiskegården er 

i fuld gang, men du kan stadigvæk sag-

tens nå at være med. 

Vi binder hver torsdag kl. 19.00 frem til 

d. 18. december, hvor der er juleafslut-

ning. 

Fluebindingen koster 250 kroner til dæk-

ning af materialer. Juniorer deltager for 

halv pris. 

Underviser til de fleste fluebindingsafte-

ner vil være Søren Glerup, men der duk-

ker sikkert også en gæstebinder eller to 

op undervejs. Alle er velkomne ;o) 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling i Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. Generalforsamlingen finder sted 

på Fiskegården torsdag d. 20. november 

2014 klokken 19.30.  

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde seneste torsdag d. 13. november. 

 

Dagsorden:  

1:   Valg af dirigent 

2:   Formandens beretning 

3:   Regnskab 

4:   Indkomne forslag 

5:   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

6:   Valg af lodsejerrepræsentant 

7:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8:   Valg af revisor 

9:   Valg af revisorsuppleant 

10: Eventuelt 

12: Uddeling af pokaler 

… og de korte nyheder 
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Forurening 

 

Jeg blev kontaktet af et medlem af for-

eningen søndag den 16. september, der 

oplyste, at der drev og lugtede stærk af 

dieselolie på Restrup stykket. 

Jeg tjekkede først åen ved Ågadebroen i 

Aalestrup, hvor det begyndte at drive 

med dieselolie. Derefter gik turen til 

Restrup, hvor der stadigvæk drev med 

dieselolie. Jeg kørte herefter til Gl. Si-

mested bro, hvor jeg kunne konstatere at 

åen var fri for dieselolie. Tilbage til Re-

strup, hvor det stadigvæk drev med die-

selolie. Jeg kontaktede herefter alarm-

centralen og der kom herefter personer 

fra beredskabsstyrelsen. De fik ret hur-

tigt fundet stedet, hvor dieselolien kom 

fra, og der blev udlagt en flydespærring 

ved Ågadebroen. 

Uheldet skyldes flytning af diesel fra en 

tank til en anden uden opsyn, hvorved at 

dieselolien løb over, og via en gammel 

kloakledning løbdieselolien ud i åen 

Heldigvis flyder dieselolien ovenpå, og 

der ser ikke ud til at der sket skade på 

fiske- og dyreliv. 

Der gik dog en uges tid, inden lugten var 

helt væk. 

     

 Jens Østrup 

Pokaler 

 

Som beskrevet sidste år, vil pokaler og 

lodtrækningspræmier i år blive uddelt 

mellem de fangstrapporter, der er indle-

veret til hjemmesiden. Ellers skal fang-

sterne meldes til formanden inden gene-

ralforsamlingen. 

Broer 

Ved den seneste arbejdsdag fik vi med 

flittige hænders hjælp fremtryllet en del 

nye broer, som lige nu ligger opmagasi-

neret og venter på nye steder at gøre 

gavn. 

Derfor vil bestyrelsen meget gerne have 

henvendelser fra jer, hvis I på jeres ynd-

lingsstrækning langs åen synes, der er 

steder, der godt kunne trænge til en ny 

bro, eller hvis der er blevet steder, hvor 

passage er blevet vanskelig ved bække 

og tilløb, og det måske kunne være en 

løsning med en ny overgang.  

Der, hvor broerne ligger nu, gør de ikke 

meget gavn ;o) 
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Hverrestrup bæk 

 

Efter bestandsanalysen i år stod det 

klart, at den lille Hverrestrup bæk, eller 

Simested bæk som nogen vil kende den, 

var i en dårlig stand. Bækken har tidlige-

re produceret masser af yngel, men var i 

år næsten tom for ørred. Den åbenlyse 

grund var tilgroning af planten Dueurt. 

Ålestrup Lystfiskerforening har en god 

kontakt til Naturefterskolen i Ålestrup 

og de unge mennesker fra Fiskelinien 

tilbød straks at hjælpe bækken på ret 

køl. Planen var at de skulle se på sagen 

og rydde fra landevejen og nedaf så 

langt de kunne nå efter skole, men inden 

aftensmaden trak på skolen, var hele 

bækken ryddet for Dueurt. Der er blot-

lagt en del grus, men efterårets opgang 

må vise om den fine indsats skal følges 

op af udlægning af nyt grus. Tak for 

indsatsen til drengene fra Fiskelinien. 

 

 

 

Halvårs udsætninger 

På grund af bestandsanalysen tidligere 

på året blev der ikke udsat yngel i åen i 

år. Det ville have forstyrret den reelle 

bestand af naturlig yngel. I stedet er vor 

tildeling af ½ års ørred opjusteret tilsva-

rende, og derfor blev der 26. september 

sat 2350 stk. ½ års ørred ud i åen op-

strøms for Døstrup. Som altid tog de 

små ørreder godt i mod friheden. Udsæt-

ningen blev foretaget af vores lodsejer-

repræsentant Henry Laustsen, dambru-

ger Jes og undertegnede. 

 

Per Nielsen 



 

5 

 

Fiskedagen d. 6. september 2014 

 

Godt en halv snes stykker mødte op på 

Fiskegaarden til morgenkaffe og rund-

stykker. 

Der blev rigtig hygget, inden der var 

nogle, som ville ud og prøve "lykken". 

Den første fisk, blev fanget af Peter 

Madsen. 

Det var jo ikke første gang i år, han fik 

en fin havørred. 

Herefter var der ikke de store oplevelser, 

der kunne fortælles om. 

Kl. 13. blev der serveret suppe og gule 

ærter med tilbehør, hvor den hyggelige 

snak forsatte. 

Det blev kun til en fisk til indvejningen,  

og præmien tilfaldt foreningens 

"storfanger" Peter Madsen. 

En fin havørred på 58 cm. og 1,9 kg. 

Vi ville godt have haft et større fremmø-

de, men alt i alt en hyggelig dag. 

 

 

Med venlig hilsen 

Lone & Tage 
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tid ikke før set naturlig yngel helt  

heroppe. Også i tilløbet Rørbæk, hvor vi 

hidtil har sat yngel ud, var der naturlig 

reproduktion i år. Døstrup bæk har altid 

haft en fin reproduktion og dette blev 

også bekræftet i år. Det overraskende 

var at der også var en fin bestand op-

strøms søen i Døstrup. Går vi længere 

ned i åen holder vandplejeudvalget lidt 

øje med Hannerup bæk. Der var yngel i 

bækken, men her bør vi nok forsøge at 

forbedre forholdene, for bækken kan 

sagtens bære flere fisk. Også Hverre-

strup bæk ved Simested skal der gøres 

noget ved for at optimere bestanden og 

her har Ålestrup Naturefterskoles fiske-

linie allerede været i gang, som omtalt 

andetsteds i bladet. Selve hovedløbet 

producerer masser af yngel fra Volstrup 

og nedover til Abildvad. Omkring 

Abildvad er Torsdal Møllebæk endelig 

fuld af yngel. Bækken har tidligere 

”hængt” lidt, men i år var der yngel fra 

Møllegården og nedstrøms til dambruget 

på de moniterede strækninger. Især ved 

dambruget var der rigtig meget yngel. 

Fra Abildvad skal vi helt ned til den 

gamle Simested bro før der igen er re-

produktion af yngel. Især fra Fiskegår-

den og nedstrøms over Egebroen og ned  

 

 

Danmarks Tekniske Universitets fersk-

vandsafdeling, DTU Aqua i Silkeborg, 

gennemfører bestandsanalyser i alle 

Danske vandløb hvert 6-7 år. I år var det 

så Simested å’s tur til at få fornyet sin 

analyse fra 2007. Ålestrup LF bidrog 

med hjælpere i de 10 dage i september 

analysen fandt sted, med hjælp fra Vi-

borg SF på de strækninger hvor VSF har 

fiskeretten. 

Der blev foretaget elfiskeri overalt i 

vandsystemet og alle de mange optællin-

ger skal nu samles og analyseres før den 

endelige rapport foreligger. Dette arbej-

de foregår vinteren over og rapporten 

kan først forventes til foråret. Vandple-

jeudvalget fulgte arbejdet tæt og har 

derfor allerede et fint overblik over 

hvordan det står til med den naturlige 

reproduktion i åen.  

Den største forskel fra sidste analyse er 

nok at der blev konstateret naturlig yn-

gel meget højt oppe i åen. Helt oppe, 

opstrøms for øverste dambrug, ved 

Kistvad var der en ganske høj tæthed af 

yngel. Dette stemmer fint overens med 

vores dambruger Jes’ egne observationer 

af havørred ved dambruget i vinter og 

vandplejeudvalgets egne observationer 

af gydebanker i Jes’ have. Der er i nyere  
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til Skinderup er der fin reproduktion. 

Tilløbene hernede hænger også lidt. Kal-

bæk, som vi restaurerede for nogle år 

siden, holder yngel men skal nok gen-

nemgås igen inden længe. Hvam bæk 

havde et uheld med en sammenstyrtet 

vejoverføring, som har ødelagt nogle 

gydebanker, men holder stadig en del 

yngel. Her har ÅLF sammen med Natur-

efterskolen fået tilsagn om at kunne ud-

lægge erstatningsgrus når vejen er ende-

lig repareret. Det lille tilløb Stensbæk 

havde vi gerne set producere yngel, men 

her var tomt. Vi har her sat yngel ud 

siden sidste analyse, men de har åben-

bart ikke kunnet bide sig fast. Skinderup 

bæk burde også holde meget mere yngel, 

men her afventer Viborg kommune en 

afgørelse vedr. dambruget her før bæk-

ken kan restaureres. Arbejdet er startet 

op, og det bliver spændende af følge. 

Der er stort potentiale i denne bæk. 

Alt i alt ser det fint ud med tætheden af 

naturlig yngel i åen, men bestanden kan 

sagtens forbedres ved aktiv vandpleje af 

udvalgte strækninger. Det bliver spæn-

dende at se hvilket behov DTU ser for 

udsætninger. Det kan meget vel være at 

de anbefaler et stop og erklærer åen for 

selvreproducerende. Det er foreningens 

opfattelse at udsætningerne bør fortsæt-

tes indtil de to sidste store opstemninger 

er fjernet fra åen, noget der desværre 

endnu ikke ser ud til at være planer for. 

Men som sagt, vi må vente til forårets 

rapport bliver udsendt før vi får endelig 

vished. 

 

Per Nielsen, vandplejen 
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Elmegaardsvej 3 

9620 Aalestrup 

 

 
Vi støtter 

 

Aalestrup Lystfiskerforening 

PH Spaan Teknik A/S 

Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 
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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.dk 

 

Suppleanter: 
 

Palle Baade   21476333 

 

John Østrup  64-640348 eller 29-458421 
fruerlund11@mail.123.dk 

 

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 

Jens Ø. Pedersen - 98642908 

Anders Jensen - 20355016 
Egon Hansen - 86691732 

Dennis Jensen - 30937002 

Christoffer Pedersen - 29417701  

Fiskerikontrollen: 
Nykøbing Mors - 97710100 

Frederikshavn - 96207010 

mailto:fruerlund11@mail.123.dk
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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 ), spise-

plads, fjernsyn og én køjeplads. 

Toilet findes i hytten, og badefaciliteter 

findes i foreningens klubhus få meter fra 

hytterne. 

 

Lejepris for 2014: 

Søndag til torsdag - 475 kr. pr. døgn 

Fredag og lørdag - 500 kr. pr. døgn 

En uge - 2800 kr. 

Rengøring kan bestilles - 300 kr. 

Indflytning fra kl. 15.00 - afrejse senest 

kl. 11.00 … eller efter aftale. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Lone Schmidt og Tage Hermansen, 

Aadiget 40, 9620 Aalestrup. 

30-138415 ell. 20-864289 ell. 86-340663 

 

Salg af fiskekort: 
 
Fiskekort kan købes hos Lone & Tage på Fi-

skegården. 

 

Man kan også købe fiskekort flg. steder: 

Aalestrup: 

Hotel Hvide Kro, Jernbanegade 7 - 98641433. 

Superkiosken, Vestergade - 98641452. 

Værksted og Pølsevogn v. Fl. Knudsen, Torvet - 

98641192 

Campingpladsen, Parkvænget - 98642386. 

Simested: 

Simested Hotel, Boldrupvej 75 - 98649013. 

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. 

 

 

 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 


