Aktivisten

der flyder med strømmen

Pontonbåds-pioner. Henrik var blandt de første til at fiske fra pontonbåd i Danmark,
og det er fortsat hans foretrukne fiskefartøj.
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Af Henning Pedersen
hp@sportsfiskeren.dk

Mariager Fjord ligger indbydende i det tidlige morgenlys og venter på, at vi får sat
pontonbåd og flydering i vandet. Vi er
på jagt efter de flotte, vilde fjordørreder,
der lever hele deres liv i fjorden og til forveksling ligner bækørreder. Vinden blæser
jævnt fra vest, og vi holder igen på bådene og affisker omhyggeligt, mens Henrik
fortæller om sit fiskeri, indtil han pludselig
bliver afbrudt. Dagens første ørred har taget fluen. Det bliver heldigvis ikke den sidste den dag.
Fjer for brød

Henriks karriere som lystfisker startede allerede som 8-årig. Familien boede på Frederiksberg, og hans far havde adgang til at
fiske på et stykke af Lellinge Å ved Køge.

Her tog han Henrik med, når han fluefiskede ved åen, og meget tidligt blev interessen for netop dette fiskeri vakt.
Kort efter lå et fluebindesæt under juletræet, og ved hjælp af bøger og hæfter
lærte Henrik sig selv at binde fluer. Senere
blev teknikken finpudset ved bindeaftener
i Jagt & Fiskerimagasinet, som dengang lå
i Studiestræde i København. Fjermaterialer fremskaffede han på snedig vis: Friskbagt brød fra faderens bageri blev byttet
til fjer hos dyrepasserne i den nærliggende
Zoologiske Have.

område, man kan nå i bil på en time, så lå
der rigtig mange gode fiskepladser indenfor cirklen, fortæller han. Valget faldt altså på Randers, og i 1975 flyttede han 24
år gammel til byen. Han fik hurtigt skabt
sig et lokalt netværk, og en af dem, der gik
i nettet, var fluefiskeentusiasten Preben
Torp Jacobsen fra Aalestrup. Han kom
nemlig en dag med sin bil til FDM’s testcenter, hvor Henrik arbejdede, og mens et
karburatorproblem blev løst, blev en kontakt skabt. En kontakt der senere førte til
fælles fisketure og andre aktiviteter.

Mulighedernes by

Vandmiljø på dagsordenen

Efter endt uddannelse som automekaniker,
søgte Henrik arbejde i Jylland, og den nye
bopæl blev nøje udvalgt.
− Jeg kiggede på landkortet og fandt
hurtigt ud af, at hvis man slog en cirkel
rundt om Randers, som markerede det

Henrik involverede sig hurtigt i det lokale foreningsliv og deltog i såvel ungdomssom vandplejearbejde i flere foreninger.
Han afslørede hurtigt en aktivistisk indgang til det politiske miljøarbejde, og engagerede sig i bestyrelsen for „Værn Ommersyssels vådområder“, som var en lokal
miljøgruppe, der tog sig af området mellem Randers Fjord og Mariager Fjord. De
opmålte vandløb og anmeldte hårdhændet vedligeholdelse, der stred mod regulativerne, og de skabte opmærksomhed omkring de dyrkningsfrie bræmmer ved at udlove en flaske rødvin til alle, der overholdt
reglerne.
− Vi kom ikke af med en eneste flaske,
griner Henrik og tilføjer: Jeg kan godt lide
at være med til at lave rav i den, men der
skal være en mening med det. Jeg er stadig klar i dag, men hvor er de aktive unge? Der er brug for, at vi får sat miljøet på
dagsordenen igen! Der er nok at tage fat
på: adgangsforhold til kysten, nedpløjning
af marginaljorde, redskabsfiskeriet, osv.
Siden 1998 har Henrik været formand
for Metal i Randers og er desuden kongresvalgt medlem af hovedbestyrelsen i
Metal. Så arbejdslivet rummer masser af
bestyrelsesarbejde, og det har betydet, at
han nøjes med at være menigt medlem af
de lokale fiskeforeninger.
»

Morgenlys. Henrik foretrækker de tidlige morgenture ved kysten.
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Jeg fisker efter havørred med tørflue, men
ellers er det bækørreden, jeg sætter mest
pris på i åen.
Verdensklasse

Naphans. Henriks yndlingsfisk er gedden – eller Naphans som han kalder den – og mange af Gudenåens gedder har stødt på Henrik og hans pontonbåd igennem årene.

« Henrik Leth
Garnafbrændingen

Henrik Leth kom for alvor i offentlighedens
søgelys, da han en septemberdag i 1996
som formand for Nordisk Fluefiskerråd arrangerede en garnafbrænding med tilhørende båltale. Stedet var Ørnedalsbugten ved
Mariager Fjord, og pressen, politiet og ikke
mindst en større gruppe lokale garnfiskere
var mødt frem. Garnet blev brændt af, mens
Henrik i sin tale gjorde sig til talsmand for
en række indskrænkninger i garnfiskernes
rettigheder.
− Der var helt klart øretæver i luften, og
jeg håbede da lidt, at de ville forsøge sig.
Det ville kun have skabt endnu mere opmærksomhed om sagen, siger Henrik med
et smil og konstaterer: Politiets tilstedeværelse lagde nok en dæmper på dem.
Henriks happening skabte opmærksomhed om garnproblemerne, og et af forslagene i talen blev senere gennemført − nemlig
omsætningsforbuddet. Men året efter døde Mariager Fjord, og der kom en anden
mediedagsorden.

de det udelukkende om fluefiskeri. Fluerne bandt han selv, og han fandt det udfordrende at se, hvor mange forskellige arter,
han kunne lokke med fluen.
Han startede med nymfe og tørflue efter bækørred ved åen, men efterhånden
tog kystfiskeriet over.
– Jeg er rigtig glad for det frie fiskeri
ved kysten. Ved åen derimod er der hegn,
nedkørte brinker og lodsejere, der skal
tages hensyn til, siger Henrik og tilføjer:
Kystnaturen er den mest oprindelige natur, du finder i Danmark. Den sætter jeg
stor pris på.
Det bliver stadig til ture til Simested Å
og ikke mindst den smukke Villestrup Å,
hvor der tidligere lå 16 dambrug. De er alle væk i dag.
− Det har givet en større havørredbestand, men det har trængt bækørreden.

Henrik har altid haft en forkærlighed for
Glenstrup Sø, hvor han tidligt deltog i udsætnings- og vandplejearbejde. Her gælder
det søørred og gedde, mens det var tørfluefiskeriet efter helt, der fik ham af sted på mange ture til Tange Sø. Her fiskede han sammen
med Henrik Pedersen, der som biolog arbejdede med helten. Udgangspunktet var den
hytte, man kunne leje gennem Danmarks
Sportsfiskerforbund, og fiskeriet fandt sted
tidligt om morgenen mellem kl. 4 og 6. Her
kunne man se heltene trække rundt og æde
af de millioner af nyklækkede myggelarver.
Det var fiskeri i verdensklasse, fastslår
Henrik og fortæller, at han stadig fisker i søen, men et hårdt fisketryk fra erhvervsfiskeren har desværre reduceret bestanden, som i
dag mest består af mindre fisk.
Vildbasse. Mariager Fjord har sin egen specielle vildfiskestamme.

Morgenmenneske

Henrik understreger, at han er A-mennesker, så han foretrækker at tage på tidlige
morgenture, hvor han nyder, at se dagen
bryde frem. Han anslår, at det bliver til 130140 fisketure om året, og i dag foretrækker
han at fiske fra sine pontonbåde. Han har
to typer: Den gule Outlaw som ikke har noget stativ og den blå Anderson, hvor et aluminiumsstativ hviler på to pontoner. Den
blå har den største siddekomfort, og er derfor den foretrukne til længere ture.
Kystturene med pontonbåd går ofte til
Randers Fjord og Mariager Fjord, men alle
kyster på Djursland får besøg, når vind og

Platform på internettet

I dag får Henrik afløb for sin miljøpolitiske virkelyst gennem sin hjemmeside: www.
brakvand.dk. Her har han opbygget en
platform, der både giver plads til de politiske udfoldelser og til at samle og videreformidle informationer om det lystfiskeri, han
udfolder − ikke mindst pontonbådsfiskeriet.
Opbygningen af Brakvand.dk startede
midt i 90-erne, og i dag er Henrik rigtig tilfreds med resultatet.
– Jeg har fået mit eget velbesøgte forum,
hvor jeg selv er herre over indhold og form.
Det har været en god platform for debat og
mediestyring, og det har ikke mindst givet
mig en masse gode kontakter, fortæller han.
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Naphans

Sammen med vennerne fra BombayFly laver han tit ture til Gudenåen
og Dronningborg Bredning i Randers Fjord for at fiske efter de gedder,
der har fået kælenavnet „Naphans“. Fiskeriet foregår fra deres pontonbåde, som de lader drifte 5-8 km ned ad åen.
– Der er ikke kamp om at komme først, siger Henrik med et glimt i
øjet. Gedderne er nemlig mere aggressive, når de først har set en lille
artsfælle svømme rundt med en flue i munden, så det er tit de efterfølgende fiskere, der får flest fisk. Det er ikke noget problem at kontrollere båden i strømmen, og fiskeriet foregår med store flashfluer på kort
line, og en tur giver normalt omkring 10 gedder. Han har fået gedder
helt op til 14 kg, men de fleste er selvfølgelig langt mindre. 1-2 fisk
kommer hjem til frikadeller hvert år, men ellers sætter han dem ud igen.
Henrik sætter stor pris på geddefiskeriet og slår fast, at han ville
vælge gedden frem for alle andre arter, hvis han kun måtte vælge én
fisk at fiske efter.
n

» Tre skarpe fra Leth
Hvad skal der til for at forbedre det rekreative fiskeri i Danmark? Her er
Henrik Leths bud:
1. Vi skal optimere miljøet i alle de små vandløb. Vi skal få nogen til at tage sig kærligt af dem. Det kan være skoler, kommuner eller foreninger.
2. Redskabsfiskeriet skal væk. Vi er nødt til at vælge mellem fisketurisme og redskabsfiskeri. Der er ikke plads til begge dele, og valget må
afgjort falde på turismen − både den indenlandske og den udenlandske.
3. Prædationen på de vilde fiskebestande skal mindskes blandt andet gennem regulering af skarvbestanden, der er et stort problem specielt i
kolde vintre, hvor de søger føde i vandløbene.

Flue frem for alt

De første år i Jylland dyrkede Henrik alle former for fiskeri, men fra 1984 handle-

vejr passer. Desuden fisker han på Stevns, når han besøger sin bror, og
det er også blevet til ture til Æbelø på Fyn sammen med vennerne fra
den lille hyggeklub BombayFly.
− Mange tror, det er meget besværligt med sådan et fartøj, men det
tager mig kun 5 minutter at gøre pontonbåden klar, forklarer Henrik
og fortsætter: Pontonerne bliver hurtigt pumpet op med en elektrisk
pumpe i bilen. På den ene ponton har jeg monteret to Flexi-strippere til
at holde styr på løslinen, mens jeg fastgør en taske med alt nødvendigt
udstyr på den anden ponton, og så er det bare af sted.

Trofæ. 6 kg sølvtøj fanget i Randers Fjord på dronningens fødselsdag sidste år.
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