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viden, når vi skulle have tidsbestemt 

grej, som foreningen havde fået til mu-

seet. 

Hvis grejet var af ældre dato, kunne 

Hans Martin i mange tilfælde reparere 

det. 

Han var også en ivrig deltager i forenin-

gens årlige grejauktion og øvrige arran-

gementer. 

Da det af helbredsmæssige årsager be-

gyndte at knibe med at komme ud at 

fiske, blev det i stedet for til mange ture 

i bilen rundt i naturen. 

Hans Martin var også en fast deltager i 

seniorklubbens møder den første tirsdag 

i måneden … møder han altid så frem 

til. 

Hans Martin vil blive savnet af forenin-

gen og dens medlemmer. 

Æret være Hans Martins minde. 

 

Aalestrup Lystfiskerforening 

Søren Godsk 

 

 

 

Kontingent  

 

Du har sandsynligvis allerede fået indbe-

talt dit kontingent for den kommende 

sæson, og så er alt i sin skønneste orden. 

I modsat fald vil dette være det sidste 

blad, du modtager. 

Ønsker du ikke længere at være medlem 

af foreningen, vil kassereren også gerne 

have besked om dette af hensyn til med-

lemsregistreringen ;o)) 

 

Dødsfald 

 

Det er med stor sorg, at vi har fået med-

delelse om, at foreningens mangeårige 

medlem og æresmedlem Hans Martin 

Olsen er afgået ved døden. 

Hans Martin har været medlem siden 

1965, og blev på generalforsamlingen i 

2009 udnævnt til æresmedlem af for-

eningen. 

Han var en rigtig ivrig grejsamler, og 

foreningen har nydt godt af hans store  

… og de korte nyheder 
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Efterlysning 

 

Da jeg desværre har mistet min komplet-

te samling af klubbladet Aa-lyst under 

flytning, efterlyser jeg medlemmer - nye 

som gamle - eller nogen, der kender 

nogen, der ligger inde med en komplet 

samling … eller dele heraf, og alligevel 

ikke vil gemme dem. I så fald vil jeg 

meget gerne overtage bladene. 

Jeg kan kontaktes på 51 33 53 77 eller 

Miltonch@outlook.dk 

 

På forhånd mange tak 

Milton Christensen 

 

Havørreder i søgelyset 

 

En gruppe forskere fra DTU Aqua er 

lige nu i fuld gang med en storstilet un-

dersøgelse, der skal forsøge at kortlægge 

havørredernes vandring, fra fiskene for-

lader åen, og til de forhåbentlig kommer 

tilbage igen. 

Tidligere undersøgelser har nemlig vist, 

at det er rystende få fisk, der klarer turen 

ud gennem Hjarbæk Fjord og Virksund 

slusen, med livet i behold. 

I denne omgang har forskerne mærket 

214 havørreder i Simested Å, Jordbro Å 

og Fiskbæk Å. Alle tre åer har som be-

kendt udløb i Hjarbæk Fjord, der er et af 

landets vigtigste vandområder, når det 

drejer sig om havørreder. 

En lignende undersøgelse for tre år siden 

- dengang var det blot smolt, man mær-

kede - påviste, at blot 20 % af de mær-

kede smolt fra Simested Å kom ud i 

havet. Til sammenligning var det hele 79 

% fra Randers Fjord og 53 % fra Maria-

ger Fjord, der klarede turen ud i havet. 

Denne gang har forskerne sat senderne i 

nedgængere, og ved hjælp af ikke min-

dre end 91 lytteposter kan man således 

følge fiskenes vandring med en nøjagtig-

hed på nogle få meter. 

Der er mange gisninger om, hvor fiskene 

forsvinder undervejs, men gennem læn-

gere tid har der været mistanke om, at 

den ret massive tilstedeværelse af sæler 

ved Virksund dæmningen gør et kraftigt 

indhug i bestanden af havørreder på van-

dring. 

Derfor har forskerne også mærket 10 

sæler med lignende sendere, så man 

også kan følge deres færden i forsøgspe-

rioden. 

De tidligere undersøgelser har vist, at 

det kun er omkring 10 procent af de ud-

vandrede fisk, der når tilbage til gyde-

vandløbet, de kom fra, og det antal skul-

le naturligvis gerne blive noget højere. 

Skulle det vise sig, at sælerne er synder-

ne i kabalen, vil der være mulighed for 

at sprede bestanden ved hjælp af akusti-

ske støjsendere i stil med dem, man 

blandt andet anvender ved dambrug. 
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Nye bord/bænkesæt 

 

Man skal aldrig lade et godt tilbud gå 

upåagtet forbi, og det gjorde Hermansen 

da heller ikke, da han fik øje på nogle 

nye bord/bænkesæt til en fornuftig pris. 

Disse er nu blevet indkøbt og opstillet 

ved hytterne … hundrede procent klar til  

 

at tage imod sæsonens tilrejsende gæ-

ster. 

Men de ”gamle” sæt var alligevel for 

gode til bare at smide væk, så de vil bli-

ve opstillet ude ved åen - til glæde for os 

alle. De to første sæt har allerede fået ny 

lokation hhv. ved Carlsens Plads og ved 

Kirstens Bro ;o) 
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Hvis nogen skulle være interesseret, så 

er det muligt at købe foreningens jubilæ-

umsskrift ved henvendelse til Søren 

Godsk. 

Hæftet koster 100 kroner. 

Eventuel forsendelse koster 60 kroner. 

 

Hæftet kan også købes hos Lone og Ta-

ge på Fiskegården ;o) 
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Vi havde samlet et arbejdshold lørdag 

den 20-03-2021 ved Ettrup broen. Vi 

havde fået lov og godkendelse af lods-

ejeren, som har fiskestykket opstrøms 

broen, til at beskære de vildt voksende 

pile træer og buske langs åen, som efter-

hånden havde gjort det ekstremt vanske-

ligt at færdes på dette stykke fiskevand. 

Vi startede med rundstykker og kage og 

kaffe kl. 09.00 og alle fremmødte 9 stk. 

spiste godt, da der lå et hårdt stykke 

arbejde foran os de næste 3 timer. Vi 

delte os op i 3 grupper, og hver gruppe 

var bevæbnet med motorsav - ørnenæb - 

buskrydere - og masser af muskelkraft. 

Meter for meter fik vi os kæmpet  

igennem urskoven, og efter 3 timers 

hårdt arbejde mødtes de forskellige hold 

fra hver sin side af – lidt ligesom når 

borebisserne laver en ny tunnel - og hvis 

vi selv skal sige det, fik vi lavet et pisse 

godt stykke arbejde, som masser af vo-

res medlemmer kan glæde sig over.  

Da vi nåde tilbage til vores biler, blev 

grillen tændt, og øl og sodavand blev 

skyllet ned med velbehag ;o))  

TAK for hjælpen til de fremmødte fra 

Aalestrup Lystfiskerforening. 

 

Knæk og bræk i sæsonen 2021 

Kenneth Nyholm  
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Efter projektet i Skinderup bæk begynd-

te snakken at gå på, hvad det næste skul-

le være. 

Der var ideer på hovedløbet opstrøms 

Abildvad, men da der stadig er forhand-

linger om jordfordeling mht. vådområde 

projektet, blev det valgt at gemme kræf-

terne til en afklaring kommer på plads. 

Det næste snakken faldt på, var Hvam 

bæk. Den kunne trænge til lidt ekstra 

grus på stykket neden for Hvamvej og til 

udløbet i åen. Der foregår en smule gyd-

ning i bækken, så fiskene kommer der. 

Viden var, at Hvam bæk er spærret til  

 

 

fordel for et vandindtag for at opretholde 

en gammel mølledam lige opstrøms 

Hvamvej. Det skulle lige afklares, hvad 

status er der, så vi kontaktede Viborg 

Kommune.  

Svaret var, at der i maj er kontrol af 

bækken for hindringer, og der foretages 

oprydning. I august foretages der ligele-

des en kontrol og evt. oprydning/

grødeskæring for at sikre en fin gennem-

strømning i den del, der ikke går til møl-

ledammen. Denne kontrol ordning har 

foregået i et par år, og pt. er der fin gen-

nemstrømning. 
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Bonussvaret var ganske overraskende, at 

Viborg kommune har planer om at højne 

niveauet i Hvam Bæk.  

Alle vores tanker om en ansøgning til 

Viborg kommune blev blæst væk, for 

der gik kun et par dage, så blev vi ringet 

op af kommunen igen. De havde nogle 

grusmidler til overs, og de var blevet 

tildelt Hvam Bæk. Hvis vi ville udpege 

nogle steder nedstrøms Hvamvej, så vil 

de levere og udlægge gydegrus på de 

anviste steder ! sådan – vi siger tak. 

 

Seks lodsejere har jord ved det nederste 

stykke af Hvam Bæk, og alle er positivt 

stemt. Uden problemer fik vi tilladelse 

til kørsel over deres marker. 

Vi glæder os til at få Hvam bæk på ret 

kurs igen, for når fiskene kan foretage 

gydning i den smule grus, der er til stede 

i vandløbet nu, hvad kan det så ikke 

blive til. 

Projektet er planlagt til efter høst og før 

gydestart 2021. 

 

Hvad så opstrøms ”den gamle mølle”? - 

det er en anden historie.  

Et par hårdkogte gydebankespottere fik 

sig noget af en overraskelse en vinter-

dag, da de ville kigge til bækken op-

strøms Hvamvej - væk var bækken op-

strøms stedet, hvor den deles for indtag 

til mølledam, og det over en strækning  

 

på små 100 m. 

En del af Hvam Bæk har tidligere været 

lagt i rør. Den blev frilagt for 30 år si-

den, men dengang blev røret blot blæn-

det af i begge ender. Så på et tidspunkt i 

2020 er der gået hul på rørene, og stort 

set alt vandet fra bækken har fundet vej 

ned i den gamle rørledning. Små hundre-

de meter nedstrøms møder vandet så den 

næste prop, og her stiger det til overfla-

den igen. Vi gav naturligvis kommunen 

besked om de faktiske forhold ved bæk-

ken, og de er deres ansvar bevidst. Nu 

bliver rørene gravet op og bækken re-

staureret. 

De fisk, der havde planlagt gydning i 

vinter opstrøms ”møllen”, må siges at 

have været uden den store mulighed for 

vandring. Vi håber, at det samlede arbej-

de kommer til at højne gydningen i 

vandløbet for både bækørred og havør-

red. 

Som forening er vi ganske tilfredse med 

de kommende tiltag i Hvam bæk. 

 

Vi håber, der bliver rig mulighed for en 

opfølgning og afslutning af historien, 

når vi nærmer os årets afslutning. 

 

 

Jens Fisker 
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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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Nørager Mejeri A/S 
Specialist i hvide oste … 
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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 - 23 68 74 95 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

 

Henvendelse til redaktionen: 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

Per Nielsen - 23 68 74 95 

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. 
98-641965 - skgodsk@gmail.com 
 
Frits Broe Jensen, Nørager 
98-551111 - el.frits@jensen. mail.dk 
 
Dennis Jensen 
42-545356 - burnerfly75@gmail.com 
 
Kenneth Nyholm, Aars 
24-864663 - kndk@aars.dk 
 
Jens Fisker, Viborg 
23-320884 - jens.fisker@live.dk  
 
Per Nielsen, Hobro 
23-687495 - perndk@gmail.com 
 

Suppleanter: 
Peter Madsen, Aalestrup   
21-471521-petermadsen3003@hotmail.com   
 
John Østrup  29-458421 
fruerlund11@mail.123.dk 

 
Lodsejerrepræsentanter: 

Steen Andersen, Spanggårde 
22-972153 - 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 
Dennis Jensen - 42545356 
Christoffer Pedersen - 29417701  

 
Fiskerikontrollen: 

Nykøbing Mors - 97710100 
Frederikshavn - 96207010 

mailto:fruerlund11@mail.123.dk
mailto:kirkmosegaarddk@yahoo
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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 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 2021: 
Pr. døgn - 500 kr. 
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: 
Superkiosken, Vestergade 
 
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  

 
 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


