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Lørdag morgen klokken 8.00 vil der 

være kaffe og rundstykker på Fiskegår-

den, og her kan man også betale delta-

gergebyret på 50 kroner. 

Som noget nyt bliver der tændt op i den 

store grill ved hytterne til frokost, og her 

kan man købe lidt velfortjent proviant 

fra klokken 13.00. 

Der vil være præmieoverrækkelse lige 

efter, at indvejningen af fisk er lukket. 

 

 

 

Fiskedagen 

 

D. 3. september bliver en helt vild dag i 

Aalestrup Lystfiskerforenings historie. 

Det bliver nemlig dagen, hvor den ene 

store fisk efter den anden bliver forevist 

på paraden til vores årlige fiskekonkur-

rence, og du har selvfølgelig tænkt dig at 

løbe med nogle af præmierne … ikke? 

Konkurrencen starter som altid klokken 

00.00 natten til d. 3. september, og der 

kan indvejes fisk frem til klokken 15.00 

lørdag eftermiddag. 

… og de korte nyheder 
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Fluebinding 

 

Torsdag d. 6. oktober klokken 19.00 

starter efterårets fluebinding på Fiske-

gården. 

Vi mødes som vanligt 10 torsdage inden 

jul - kun afbrudt af generalforsamlingen 

d. 24. november - og alle er meget vel-

komne. Det er ikke en betingelse, at man 

er medlem af foreningen for at deltage. 

Prisen for de 10 bindeaftener er 250 

kroner, og pengene bliver ganske ube-

skåret brugt til køb af bindematerialer. 

Juniorer deltager for halv pris. 

Har du endnu aldrig prøvet kræfter med 

denne skønne dele af vores hobby, så lad  

 

 

 

ikke det være grund til at holde dig 

hjemme. Her er al den hjælp, du har 

behov for, og det hele foregår i en mun-

ter tone. Der vil også være mulighed for 

at låne det nødvendige bindeværktøj de 

første gange, hvis du endnu ikke selv har 

besluttet dig for at købe ;o) 

Søren Glerup står for undervisningen, og 

måske dukker der også en gæstebinder 

eller to op undervejs.  

I hvert fald er der garanti for udfordrin-

ger til både nye og gamle fluebindere, 

og så skulle det heller ikke være helt 

umuligt at få et par gode historier med 

sig hjem ;o)  
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Sensommer 

 

”Hvad var vel i verden det fattige liv 

med alt dets fortærende tant, 

om ikke en plet med en dal og lidt siv 

vore hjerter i skælvinger bandt.” 

 

Man fornemmer stadig, hvordan Jeppe 

Aakjær nød livet ved bækken, og det er 

vel af samme årsag, vi drager af sted den 

dag i dag? 

Men indrømmet - hen over sensomme-

ren kan naturen godt tåle en mindre re-

gulering, når siv og krat skyder vold-

somt i vejret, og her har du rig mulighed 

for at være med. 

Foreningen råder over en arbejdsom 

buskrydder, som du gerne må låne. Det 

er bare at lave en aftale med Tage Her-

mansen på Fiskegården, og så vil besty-

relsen gerne have et praj om, hvor du har 

tænkt dig at regulere lidt. 

Nogle steder er mere fredede end andre, 

men at lave en sti langs åen kan der som 

regel godt gives grønt lys for. Selvfølge-

lig under hensyntagen til dyr og lodseje-

re. 

Er bevoksningen blevet lidt for ufrem-

kommelig på din yndlingsstrækning, så 

undersøg gerne muligheden for at gøre 

noget ved det ;o) 

Buskrydderen kan afhentes på Fiskegår-

den, når aftalerne er på plads. 

 

Generalforsamling 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling 

på Fiskegården torsdag d. 24. november 

klokken 19.30. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest d. 17. november. 

Et godt tilbud 

 

Hvis du kender nogen, der kunne tænke 

sig at nyde lyksalighederne sammen 

med os i foreningen, så er der også i år 

et rigtig godt tilbud på banen. 

Melder man sig ind i foreningen efter d. 

22. august, bliver man kun opkrævet 

halvt kontingent for sæsonen 2017. 

Så er der, blandt meget andet, fiskeri på 

en 26 kilometer lang strækning langs 

Himmerlands skønneste Å, hvor de store 

havørreder byder sig til ;o) 

Kontaktoplysninger findes bagest i bla-

det. 
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Søndag d. 15. maj blev lystfiskeriet sat i 

højsædet landet over, og det gjorde det 

naturligvis også på Fiskegården. I sam-

arbejde med Boldrup Museum bød vi 

velkommen til en dag, hvor der kunne 

fiskes gratis på foreningens vand ved 

Simested Å, øves fluekast under kyndig 

vejledning af en certificeret kastein-

struktør på græsplænen ved Fiskegården, 

smages på nyrøgede ørreder, samt hen-

tes hjælp til alle de spørgsmål, man 

eventuelt savnede svar på. 

I løbet af dagen lagde mange vejen forbi 

Fiskegården, og en del familier havde 

valgt at snuppe en dag ved åen med un-

ger, madkurv og fiskestangen, så alt gik 

egentlig som tænkt. 

 

Der blev ikke fanget nogle af de helt 

store fisk, som Simested Å er så kendt 

for, men nogle af  de smukke bækørre-

der lod sig dog lokke til et kortvarigt 

besøg ude af vandet. 

Indendørs kunne man besøge forenin-

gens fine grejmuseum, og der var også 

mulighed for at prøve kræfter med flue-

bindingen. 
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Nogle af de mindste lod sig også fange 

ind af fiskeriets tryllerier, og så er vi jo 

ved kernen i sådan et arrangement ;o) 

Der var også en rigtig fin dialog dagen 

igennem, hvor de fremmødtes spørgelyst  

blev belønnet med råd og vejledning til 

livet og fiskeriet langs ”vores” skønne 

Å, og det lykkedes vel også for enkelte  

 

at lokke såvel gode standpladser, som 

teknik og hellig tro på den helt rigtige 

fremgangsmåde ud af foreningens grå 

eminencer ;o) 

Alt i alt en god dag, som helt sikkert vil 

blive gentaget, når der blæses til Lystfi-

skeriets dag i 2017. 
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større sten blev fjernet fra bækken, og 

det var begrænset hvor meget gydegrus, 

der blev udlagt. Derfor besluttede vi i 

vandplejeudvalget selv at gøre arbejdet 

færdigt. Først blev de mange sten, der 

blev efterladt på brinkerne, lagt tilbage i 

bækken, og senest har vi udarbejdet et 

projekt med udlægning af 5-7 gydeban-

ker fra asfaltvejen og ned mod åen. Vi-

borg Kommune har besluttet, at indgre-

bet er så stort, at det skal i offentlig hø-

ring, hvilket tager 8 uger, plus 4 ugers 

klagefrist, så vores oprindelige ide med 

at gennemføre arbejdet før sommer feri-

en måtte udskydes til efter ferien.  Vi 

håber det går glat igennem, og har opnå-

Der sker en masse ved vores kære å. 

Ikke bare fisker den rigtig godt for tiden, 

men også på vandplejefronten er der ting 

og sager i gang. Faktisk så mange at det 

kan være temmelig svært at holde rede 

på, hvad der foregår hvor og hvornår. 

Derfor følger her en gennemgang af de 

tiltag, der arbejdes på lige for tiden. 

Hvis vi starter fra syd, eller nedefra på 

vores vand, om man vil, støder vi først 

på tilløbet Skinderup bæk. Her gennem-

førte Viborg Kommune sidste år en ned-

læggelse af dambruget øverst oppe og en 

genslyngning længere nede mod åen. 

Resultatet var, efter foreningens opfat-

telse, noget mangelfuldt. Ganske mange 
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  et lodsejernes accept, så det burde ikke 

kunne gå galt. Der vil blive annonceret 

efter arbejdskraft, når tilladelsen er i 

hus. Forventet gennemførelse i septem-

ber-oktober. 

Længere oppe støder vi på Hvam bæk. 

Her væltede et træ tæt ved en bro for et 

par år siden, og udløste en kraftig sand-

vandring nedad, som ødelagde flere gy-

debanker. Via Ålestrup Naturefterskole 

har vi fået lov til at udlægge erstatnings-

grus, men afventer den endelige repara-

tion af broen. Denne reparation skal 

udføres af ejerne af broen, og er gået 

noget i stå, hvorfor vores arbejde også er 

sat lidt på pause…. 

Oppe under Ålestrup by planlægger 

Vesthimmerlands kommune at forbedre 

de fysiske forhold i åen ved St. Restrup 

og nedad. Strækningen kan ikke opnå de 

krævende miljømål i vandplanerne på 

grund af for ringe variation, og det søges 

afhjulpet ved udlægning af større sten i 

banketter langs brinkerne, samt udlæg-

ning af et par gydebanker. Projektet har 

endnu ikke været i offentlig høring, så 

tidshorisonten er ikke kendt. 

På den opstrøms side af A13 kommer vi 

til et af de virkelig store projekter. 

Genslyngning af åen mellem Abildvad 

og Simested by. Et stort projekt til 23 

millioner kr. der i øjeblikket er i hø-

ringsfasen frem til 30 juni. Herefter er 

der 4 ugers klagefrist på afgørelsen af 

høringen. I projektet står det til gennem-

førelse i anden halvdel af 2016, og en 

afvikling på 6 måneder, så det er i tids-

nød fra start. Foreningen har fulgt pro-

jektet nøje, da det selvsagt vil få stor 

indflydelse på Simested å både under 

udførelsen og efter. Der vil komme mere 

på hjemmesiden og her i bladet, hvis og 

når der kommer nyt. Interesserede kan 

se detaljer om projektet på Vesthimmer-

land kommunes hjemmeside under 

”overflade og grundvand afgørelser”.  

Projektet inkluderer genslyngning af de 

to tilløb Hverrestrup bæk (Simested 

bæk) og den nedre del af Torsdal bæk.  

Umiddelbart opstrøms for Abildvad har 

der været arbejdet med et lignende stort 

projekt op mod Hannerup. Projektet har 

mødt modstand fra lodsejerside og vir-

ker til at stå i stampe, eller ligefrem 

stoppet. Foreningen følger selvfølgelig 

også dette, såfremt det kommer i gang 

igen. 

Torsdal bæk har i foråret været genstand 

for en restaurering udført af Rebild kom-

mune. Der er blevet udlagt gydebanker 
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og lavet sandfang oppe ved Nørager by. 

Foreningen har deltaget i dette arbejde 

sammen med Naturvejleder Gert Rubæk 

og Sortebakkeskolen i Nørager, hvor 

skolebørn dels har ryddet op i bækken, 

og dels har udlagt gydegrus neden for 

skolen. 

Opstrøms vores vand, fra Volstrup og 

nordpå mod motorvej E45, er der også et 

større projekt undervejs. Det er et samar-

bejde mellem Rebild og Mariagerfjord 

kommuner, hvor engene omkring åen 

udlægges til vådområde, og Rørbæk og 

en del af Simested å genslynges. Samti-

digt udjævnes en serie styrt i Simested å 

nedstrøms den gamle jernbanebro derop-

pe. Projektet har opnået godkendelse, og 

er i øjeblikket i klagefasen med udløb 

den 3 juli. Derefter kan arbejdet sættes i 

gang. 

 

Som det ses, er der gang i meget, og 

foreningens vandplejeudvalg følger alle 

tiltag, så godt vi kan. Som altid med 

offentlige myndigheder er der meget 

bureaukrati at forholde sig til, og alting 

tager tid. Men lige pludselig er der gra-

vemaskiner i engene, og udvalget vil 

meget opfordre til, at alle medlemmer, 

der færdes ved åen, vil holde et vågent 

øje med forholdene. Det kunne være 

øget sandvandring, grumset vand eller 

lignende. Jo før vi får set på tilfældet og 

evt. stoppet en overivrig maskinfører jo 

bedre. 

Ligeledes vil vi opfordre alle medlem-

mer om at støtte op om Vandplejeudval-

gets arbejde og give en hånd med, når vi 

kalder på arbejdskraft. HUSK at det 

gode fiskeri IKKE kommer af sig selv. 

På vandplejeudvalgets vegne 

Per Nielsen 
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Elmegaardsvej 3 
9620 Aalestrup 

 
 

Vi støt-

ter 

 

PH Spaan Teknik A/S 
Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 

Salg af fiskekort 
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Fri Bikeshop … Ålestrup 
Testrupvej 8, 9620 Ålestrup 
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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@aars.dk 
 
Benny Jensen, Aalestrup 
30201206 - benny.jensen@pc.dk 
 
Per Nielsen, Hobro 
98511313 - perndk@gmail.com 
 

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 
 
Per Rytter Andersen, Tollestrup 
61-542914 - kirkmosegaarddk@yahoo.dk 
 

Kasserer: 
Ellen Godsk, Lærkestien 2 Birgittelyst 
 

Fiskeribetjente: 
Hardy Iversen - 21434053 
Jens Østrup - 23351258 
Anders Jensen - 20355016 
Egon Hansen - 86691732 
Dennis Jensen - 30937002 
Christoffer Pedersen - 29417701  

 
Fiskerikontrollen: 

Nykøbing Mors - 97710100 
Frederikshavn - 96207010 

mailto:fruerlund11@mail.123.dk
mailto:kirkmosegaarddk@yahoo


 

16 

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 sovepladser. Et køjerum med 4 sove-
pladser, og en opholdsstue med køkken 
( der indeholder alt nødvendigt udstyr ), 
spiseplads, fjernsyn og én køjeplads. 
Der er dyner og puder, men ikke linned. 
Toilet findes i hytten, og badefaciliteter 
findes i foreningens klubhus få meter fra 
hytterne. 
Lejepris for 2016: 
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. 
Der kan betales via MobilePay 
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  
Superkiosken, Vestergade  
Campingpladsen, Parkvænget  
Simested: 
Simested Hotel, Boldrupvej 75  
Møldrup: 
Merko, Søndergade 2  
Nørager: 
Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13  
Hobro: 
M.B. Jagt, Fiskeri & Fritid, Erhvervsparken 11   
Ulbjerg: 
Camping Ulbjerg, Skråhedevej 6  
Viborg: 
P.H.Grej, Nørremøllevej 109  
Ålborg: 
Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 
Almas, Gugvej 138 
Hvilsom: 
Købmanden 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


