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Restaurering af vandløb 

 

Der er ingen tvivl om, at den nænsomme 

restaurering og vedligeholdelse af vore 

tilløb til åen giver pote i form af mange 

fine fisk, der vender tilbage for at gyde. 

Derfor har vi nu et nyt projekt i støbe-

skeen, som vi gerne vil invitere alle til at 

deltage i.  

Vi skal have lagt grus og skjulesten ud i 

Hannerup Bæk, og på nuværende tids-

punkt er tilladelserne i hus, og der er 

givet tilsagn om økonomisk støtte til 

materialerne. 

 

 

 

 

Fiskedagen 

 

Årets nervepirrende fiskekonkurrence 

afholdes d. 5. september, og der skal du 

naturligvis også være med. 

Der må fiskes på foreningens stykke ved 

Simested Å. Konkurrencen begynder 

klokken 00.00 natten til d. 5. september, 

og der kan indvejes fisk frem til klokken 

15.00 lørdag eftermiddag. 

Lørdag morgen serveres der morgenkaf-

fe og rundstykker på Fiskegården fra 

klokken 8.00, og her kan man også beta-

le deltagergebyret på 50 kr. 

Man kan bestille suppe eller gule ærter, 

som serveres på Fiskegården fra klokken 

13.00. Spisningen koster 65 kr. Ønsker 

man at deltage i spisningen, skal dette 

bestilles hos Søren Godsk senest d. 1. 

september. 

Præmieoverrækkelsen vil finde sted 

umiddelbart efter, at indvejningen af fisk 

er lukket. 

… og de korte nyheder 
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Arbejdet vil blive udført d. 19. septem-

ber. Vi mødes på Fiskegården klokken 

8.00, og trillebøre, skovl og spade må 

meget gerne medbringes. 

Har du lyst til at give en hånd med, og få 

nogle hyggelige timer i bytte, så giv et 

praj til Per Nielsen fra Vandplejeudval-

get. 

 

Fluebinding 

 

Er du jæger, så er d. 1. oktober uden 

tvivl hellig for dig. Men lige netop i år 

bør du nok få afsluttet jagten inden klok-

ken 19.00, for her begynder årets flue-

binding nemlig på Fiskegården. 

Efterfølgende vil der være 9 bindeafte-

ner mere inden jul - hver torsdag, kun 

afbrudt af generalforsamlingen - og alle 

er naturligvis meget velkomne. 

Fluebindingen koster 250 kroner for de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bindeaftener. Juniorer deltager for 

halv pris. Pengene dækker udgifter til 

materialer, mens vores garvede undervi-

ser Søren Glerup arbejder ganske gra-

tis ;o) 

Er fluebindingen helt nyt for dig, så er 

der masser af råd og vejledning at hente, 

ligesom det vil være muligt at låne bin-

deværktøj de første gange, hvis du er i 

tvivl, om det er noget for dig. 

Er du ikke ny, vil der med garanti også 

være nye fif at hente, ligesom der er rig 

mulighed for at få de allerede indøvede 

færdigheder støvet lidt af. 

Udover selve fluebindingen lægges der 

meget vægt på det sociale samvær, og 

hvis ikke der er fangstgaranti på fluerne, 

så er der i hvert fald garanti for særdeles 

hyggelige timer i godt selskab. Du sny-

der simpelthen dig selv, hvis du bare 

bliver hjemme … 
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Generalforsamling 

 

Årets generalforsamling vil blive afholdt 

torsdag d. 26. november klokken 19.30 

på Fiskegården. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Det er jo aftenen, hvor du har mulighed 

for at påvirke livet i din forening, så 

selvfølgelig ses vi på dagen ;o) 

 

Kratluskere 

 

En del steder langs åen eksploderer be-

voksningerne på brinkerne henover som-

meren, men da vi ikke selv kommer på 

alle strækningerne, og da vi heller ikke 

kan overkomme arbejdet alene, er du 

meget velkommen til at tage sagen i 

egen hånd - så at sige, hvis du føler , det 

trænger til lidt oprydning, der hvor du 

oftest fisker.  

Foreningens buskrydder kan lånes til 

arbejdet, det er blot at lave en aftale med 

Tage Hermansen herom. Buskrydderen 

kan afhentes på Fiskegården. 

Inden du nedlægger 14 kilometer vege-

tation for at få ordentlig plads til bagka-

stet, så tjek lige op med en fra bestyrel-

sen, om din påtænkte ”regulering” er 

helt ok ;o) 

Nogle strækninger er lidt mere fredede 

end andre, ligesom vi skal holde os på 

god fod med lodsejerne, men en sti langs 

åen er der plads til de fleste steder. 

Kanon tilbud 

Kender du nogen, der kunne have lyst til 

at fange store havørreder i Simested Å - 

som den Dennis viser os her - så har 

foreningen et godt tilbud til nye med-

lemmer. 

Hvis man indmelder sig i foreningen 

efter d. 20. august, vil man kun blive 

opkrævet halvt kontingent for sæsonen 

2016. 

Ud over havørrederne byder foreningens 

25 km fiskevand også på noget unikt 

bækørredfiskeri, og så er der selvfølge-

lig en masse arrangementer hen over 

året, som man frit kan deltage i som 

medlem. Kontaktoplysninger findes ba-

gest i bladet. 
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Årets arbejdsdag løb af stablen d. 9. maj. 

Vi mødtes til kaffe og rundstykker - 

skænket af vores gode bager i Nørager 

(tak Helle og Peter) - og medens snak-

ken gik, blev der da også plads til lidt 

seriøs planlægning om det noget mere 

alvorlige ... nemlig arbejde, og hvem der 

skulle gøre hvad.  

Det gik helt fint, for vi gjorde bare, som 

vi plejer. Pensionisterne maler en hytte, 

en 3-4 stykker laver broer, og resten 

rydder op og laver forefaldende arbejde. 

Hytten blev malet, der blev lavet 4 broer 

nedstrøms Fiskegården, men vi mangler 

at lave en enkelt bro, vi lige kender til. 

Er der nogen, der lige ved, hvor der 

mangler en bro, eller en der skal repare-

res, så giv venligst besked, så vil vi se, 

om vi ikke kan få det gjort i den nærme-

ste fremtid.  

Vi mødtes til middagsmad ved 12-tiden, 

maden var igen skænket af Nørager ba-

geri, hvorefter det sidste blev lavet. Alt i 

alt en god og hyggelig dag, så hvis der 

er nogen, der har lyst til det sociale og 

give en lille hånd med - der er altid no-

get, man kan hjælpe med, og der er in-

gen, der bliver overanstrengt - så er I 

meget velkomne. 

Vi har i forsommeren også fået vores  

 

udtjente varmeanlæg (kedlen var blevet 

utæt for vand) udskiftet til fjernevarme. 

Det var det mest fornuftige, foreningen 

kunne gøre. Prisforskellen var for lille 

til, at det kunne betale sig, at montere et 

oliefyret anlæg, der også skal vedlige-

holdes. ligesom fyringsolien bestemt 

ikke bliver billigere.  

Foreningen skulle selv nedgrave stikled-

ningen ind til huset, smeden og hjælpere 

skulle have det gamle anlæg smidt ud, 

det var vist nok tungt. Men det er blevet 

rigtig godt, og både Lone og Tage lyder 

da tilpas. 

Jeg synes også, jeg lige vil nævne, at 

Tage helt mutters alene har malet hele 

fiskegården, plus alt det andet han går 

og gør i hverdagen såsom plæneslåning 

og holde hytterne i orden, rive grus 

( Godsk mener godt nok, at han bruger 

for meget benzin) plus alt det, han bliver 

pålagt af Lone.  

Stor tak til Tage! 

Jeg vil ønske alle knæk og bræk og en 

god sommer.  

John Østrup 
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En fisk på 56 cm, der lige manglede lidt 

for at være 100%, og blev nænsom gen-

udsat. Fiskeriet var fint hele dagen, og 

der kom ca. 20 havørreder på land. Der 

blev hjemtaget 2 fine fisk. 

Der var også fint tid til at nyde den med-

bragte madpakke og drøfte fluevalg og 

grej mv. Ligesom der blev fortalt et par  

fiskehistorier over frokosten. 

Omkring kaffetid var det tid at vende 

hjemad, og sige tak for en rigtig fin dag 

ved fjorden, der sjældent svigter. 

På gensyn til næste år. 

    Jens Østrup 

Foreningstur til Mariager Fjord den 18. 

april. 

Ca. 18 medlemmer var blevet fristet af 

en tur til Mariager Fjord. De fleste mød-

tes på Fiskegaarden kl. 08.00. Ud fra 

vejrudsigten blev det besluttet, at fiskeri-

et skulle ske ved den dejlige plet Kat-

bjerg Odde. Her var der bænke, og vi 

kunne køre helt ud på Odden. Vejret 

startede rigtig smukt med næsten vind-

stille og mildt vejr for årstiden. Der var 

ikke taget 5 kast, før den første havørred 

var på land.  
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Våde enge og Simested å 

Som det nok vil være en del medlem-

mer bekendt er der planlagt en del pro-

jekter i, ved og omkring Simested å 

for tiden. Alle udspringer de af enten 

Natura 2000 eller Vandplan 1 og 2 

projekter. Der tales om 3 større projek-

ter, fra toppen af åen, først et omkring 

Kistvad-Rørbæk og ned til Volstrup. 

Dette projekt hører hjemme i Rebild 

kommune og har trænge kår, både på 

grund af en modvillig kommunalbe-

styrelse og modvillige lodsejere. Pro-

jektet bliver mindre og mindre og for-

svinder sikkert helt inden det realise-

res. Trist, men når hverken kommunal-

bestyrelse eller lodsejere er til at tale 

med er det op af bakke…… 

 

De øvrige to projekter ligger tæt op af 

hinanden, hhv. op- og nedstrøms Abil-

vad. Opstrøms huserer et statsligt pro-

jekt ved Naturstyrelsen og nedstrøms 

et kommunalt ved Vesthimmerlands 

kommune. Myndighederne har beslut-

tet at gennemføre en VVM (Vurdering 

af Virkninger på Miljøet) screening på 

det samlede projekt.  
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Hver for sig kunne projekterne godt 

gennemføres uden en sådan dyr og 

tidskrævende screening, men hvis de 

blev vurderet som et samlet projekt 

blev det så stort at en screening var 

krævet. For at få det bedste beslut-

ningsgrundlag blev det derfor vedtaget 

at kalde det et samlet projekt på trods 

af de to ejerskaber. 

 

Umiddelbart kan vi kun være glade for 

at vores å bliver genstand for restaure-

ring, men foreningen har, sammen 

med Viborg SF, alligevel haft betæn-

keligheder ved projektet. Først og 

fremmest på grund af at projektet in-

deholdt et stop for grødeskæring og et 

tilsnit af mere eller mindre permanent 

sø-dannelse på flere strækninger. Beg-

ge dele er direkte trusler mod iltind-

holdet i åen, især om natten i sommer-

lummert vand. Fiskedød er set ved 

lignende projekter i Lindenborg å og 

senest i 2014 i Alling å. 

 

ÅLF har derfor indsendt bemærknin-

ger herom til Miljøministeriet, ligesom 

vi har gjort opmærksom på de mange 

aktive gydepladser der allerede er på 

strækningen, og om at beskytte disse 

under projektet. 

 

 

 

I tillæg til bemærkningerne har vi del-

taget i et møde ved åen, indkaldt af 

Viborg SF, med deltagelse af DTU 

Aqua’s fiskeplejekonsulent Jan Niel-

sen, Biolog Jens Ole Frier, underteg-

nede samt repræsentanter for Styrelse 

og kommune. Det var et godt og kon-

struktivt møde hvor vores synspunkter 

blev godt modtaget. Især Jens Ole Fri-

ers grundige og veldokumenterede 

iltmålinger gennem mange år, nøjagtig 

på projektstrækningerne, vil blive et 

fantastisk værdifuldt parameter i at 

modstå ovennævnte trusler. 
 

Vi afventer nu den endelige VVM 

redegørelse og detailplanlægningen af 

begge projekter. Foreningen er for-

trøstningsfuld og forventer inddragelse 

og indsigt i hele forløbet. Der udestår 

også en forventelig langstrakt jordfor-

delingsproces førend de første spade-

stik kan tages, men vi vil, sammen 

med vores lodsejerrepræsentanter, 

følge alle detaljer tæt og sikre det bed-

ste for vores fine fiskevand. 
 

 

Per Nielsen 

Vandplejeudvalget  
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I forbindelse med at varmeanlægget på 

foreningens ejendom var opslidt (kedel 

40 år gammel og oliefyret 30 år gam-

mel) er der blevet indlagt fjernvarme. 

Vi har i den anledning modtaget et 

tilskud fra Jutlander Banks gavefond 

på kr. 10.000,-. 

Foreningen retter hermed en stor tak til 

banken for beløbet. 

Søren Godsk 
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Lystfiskeriets dag 

 

Søndag d. 17. maj blev der landet over 

holdt lystfiskeriets dag, og det gjorde 

der selvfølgelig også i vores forening. 

Siden første gang dagen blev afholdt i 

Danmark, har foreningen indgået i et 

samarbejde med Boldrup Museum, som 

også har dannet rammen om festlighe-

derne. Men i år var det anderledes. Ar-

rangementet var flyttet til Fiskegården, 

så folk også kunne få mulighed for at se 

vores fine lokaler, besøge museet og 

ellers blive underholdt med de aktivite-

ter, der har været med hvert år. 

Og det benyttede mange sig heldigvis af. 

Rigtig mange familier kiggede forbi, og 

de unge poder fik prøvet kræfter med 

fluebindingen under Kenneth Nyholms 

pædagogiske ledelse. Jens Østrup under-

viste Kirsten. 

På græsarealet ved hytterne havde vi 

besøg af Jægeren og Lystfiskeren, der 

havde medbragt en fornem stand med 

fluestænger fra Guideline, som var til fri 

afbenyttelse, ligesom man kunne få nog-

le gode råd med på vejen omkring flue-

kast og fluefiskeri. 

Gert Rubæk fra Boldrup Museum serve-

rede sædvanen tro friskrøgede ørreder 

med tilbehør, og rigtig mange gæster 

benyttede sig også af muligheden for at 

prøve fiskeriet af i Simested Å på et 

gratis dagkort. Omkring 50 kort blev der 

udleveret på dagen, og det må siges at 

være lidt af en rekord. Mon ikke vi får 

nogle af de ivrige fiskere at se som med-

lemmer af foreningen i fremtiden? Der 

kom i hvert fald en del positive meldin-

ger tilbage fra åen ;o) 
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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 

 

Dennis Jensen 

30937002 - burnerfly75@gmail.com 
 

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   

baadeandersen@live.dk 

 

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

 

Lodsejerrepræsentanter: 

Steen Andersen, Spanggårde 
86692173 - spanggaardvej4@mail.com 

 

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 2015: 

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. 

Betalingskort modtages ikke. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Lone Schmidt og Tage Hermansen, 

Aadiget 40, 9620 Aalestrup. 

30-138415 ell. 20-864289  

 

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 

 


