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Fisk & Fangst i 1997
(20-12-97) Vester Fjord. Jeg er netop vendt hjem efter en tur til Vester Fjorden, der var delvist isdækket. På trods af de
ugunstige odds, så vi et par karper, der dog ikke lod sig friste af fluerne. Men måske får vi mere held med vinterkarpe
fiskeriet, efter en lidt længere periode med mild vestenvind. For karperne kan naturligvis ikke opnå en vægt på over 10
kg. ved kun at æde 2 - 3 måneder om året. Jeg er sikker på, at vi nok skal få udviklet et fiskeri - også i vintermånederne.
- Efter karpefiskeriet kørte vi ud i Ørnedalsbugten i Mariager Fjord - ikke for at fiske, men blot for at give den "Døde
Fjord" en julehilsen. Selv om vandet atter er rimeligt klart, er der intet liv langs kanten. Hvor jeg tidligere har set
myriader af tanglopper og småfisk, er du intet liv. Vi holdt et minuts stilhed! - På vejen hjem besøgte vi Østerkær Bæk.
Her var det tydeligt, at se hvorledes en stor del af Glenstrups Sø's ørreder havde været på gydning. Den ene mægtige
gydebanke afløste de anden. - 1997 blev endnu et år på godt og ondt. Stadig er jeg dog overbevist om, at det er muligt at
påvirke udviklingen. Derfor er der al mulig grund til, at vi står sammen og støtter hinanden. - Med disse ord vil jeg ønske
jer alle en glædelig og indbringende jul, samt et godt (fiskerigt) nytår !
(14-12-97 Gudenåen. "Det Blinde Løb" ved Tebbestrup. Lars Petersen har netop fået en Water Otter magen til min.
"Vidunderet" skal naturligvis prøves og da det også er geddetid beslutter vi os for nogle timers lokalt fiskeri. Men modsat
kulden er gedderne ikke i biddet i dag. Eneste fisk er til undertegnede - en gedde på ca. 40 cm.
(25-11-97) Vejrudsigten lød på østvind og kulde, med mulighed for lidt sol. Arbejdet trængte sig ikke for meget på, så vi
kunne hurtige blive enige om en feriedag. Planen lød på en tur til Gudenåen, her ved Randers. Water Otteren lå endnu i
bilen, som jeg parkerede ved Naturskolen. Jeg startede med at ro opstrøms for at fiske i bagløbene. Langs kanterne og i
græsset lå der stadig rimfrost. Et par fiskehejre blev forstyrret i deres morgenfiskeri, da jeg entrede den øvre del af
bagkanalen, for at drifte og fiske nedstrøms mod Jernbanebroen. Vandet var klart og det var rimeligt lavvandet, så under
turen havde jeg rig lejlighed til at studere Gudenåens bund. I en lille strømsvag vig kom hugget ! En gedde på godt 60 cm.
havde taget fluen - skulle jeg virkelig være så heldig, at de var i biddet ? Jeg fortsatte drevet og affiskede alle de gode
pladser. Nogle gedder fisk jeg da også skræmt - men de var åbenbart ikke i "samarbejdshumør". Vi prøver snart igen !
(23-11-97) Endeligt er der mulighed for en fisketur. Programmet står på Djursland, flydering og gerne torsk og havørred. I
stedet for Fornæs, som ligger lidt udsat for østvind, vælger vi efter råd fra Martin Hedegaard, vestsiden af Helgenæs. Vejret er betydeligt bedre end spået af meteorologerne - plejer det ikke altid at være omvendt? - Vores fiskehold består i
dag af Martin Hedegaard, Lars Petersen, Henrik "Skæl" og undertegnede. - Under fiskeriet beundrer vi den utroligt smukke
havbund hvor ålegræs og blæretang frodigt vifter sig strømmen. - ingen mærker dog fisk. Da vi når odden og
strømrenden, er mine fiskekammerater blevet tørstige og søger til land for at nyde nogle meget kolde Ceres Royal øl. Da
jeg i det samme mærker et lille nap i fluen, beslutter jeg at udsætte øllen. Nogle kast senere ser jeg en mørk fiskeskygge
følge fluen over den lyse sandbund og efter endnu et par forsøg bliver "Flammen" taget hårdt. Det er en hidsig fisk der
både er til luftture og ruskende udløb. Op i nettet kommer de da omsider… Nu er det min tur til en øl, men først efter
den obligatoriske fotografering. Havørreden måler 56 cm, og er blank og løs-skællet. Fangsten sætter liv i mine
medfiskere, der dog ikke får andet end nogle mindre ørreder. Det er ved at blive mørkt, men torskene svigter. På turen
ind mod bilen kan jeg på nattehimlen nyde et ægte festfyrværkeri over Århus (Årets sidste kamp på Århus Stadion?) - en
passende afslutning på en dejlig fisketur.
(18-10-97) Gedderne i Glenstrup Sø skal motioneres. Jeg har en aftale med Martin Hedegaard om, at vi skal mødes ved
Holmgårde kl.10.00. Martin fisker fra flydering, mens jeg selv benytter pontonbåden. Vinden kommer fra sydvest, så vi
aftaler at drifte langs søens sydside. - Aftalen lyder på at vi ikke skal gå i land og drikke øl før end der er fangst ! Jeg
lægger ud med en gedde på ca. 60 cm., men desværre kommer Martin til skade med dåseøllen - han skære sig et
blødende hul på tommelfingeren… Vi får langt om længe blodet stoppet og kan fortsætte fiskeriet. Martin fanger en
gedde og mister nogle stykker, bl.a. på grund af et knækket forfang. Endnu engang er jeg mere heldig og får i alt landet 7
gedder, hvoraf 2 kommer med hjem til kødhakkeren. Alle fisk naturlig fanget på flue.
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(07-10-97) Jeg har taget en feriedag. Fra Djurslands Nordkyst til et godt stykke op i Ålborg bugt er der store forekomster
af dræberalgen og meldinger lyder da også på mange døde sandorm og enkelt døde fisk. Valget falder derfor på Randers
Fjord. Da jeg ankommer til Stenrevet, er en af garnfiskerne ved at læsse garn og fangst over på laddet af pickuppen - Jeg
kan se flere ørreder, bl.a, en på 7 - 8 kg. Om han er tilfreds ? "Det kunne være bedre". - Da jeg når ud på revet "står
vandet næsten stille" og kun langsomt begynder det at stige. Jeg binder en PP på forfanget. De første 2 timer sker der
intet. Så pludseligt er der liv bag fluen og sekundet efter hug. En smuk sølvblank havørred på 52 cm. må lade livet. En
time senere er der igen hug. Denne gang er det også en blankfisk på 42cm. Begge fisk var mærket af nærkontakt med
garn.
(05-10-97) Solen er fremme så det er tid til at besøge ørredsøen. Der er en del vårfluer og dansemyg på overfladen.
Periodisk ser jeg fisk, også inden for kastevidde. - Vandet er krystalklart og vandpesten, der når ned på godt 6 meter
dybde, er ved at falde. Her må en Griffin Gnat kunne gøre underværker! De første fisk er et par smukke vilde
sø /bækørreder i begyndende gydedragt. Dagen afsluttes med en hidsig regnbueørred i de smukkest farver på omkring 50
cm. Alle fisk blev genudsat.
(26-09-97) Eftermiddags / aftentur på Stenrevet i Randers Fjord. Da vi ankom ca. kl. 15.00 var vandet stigende. På turen
øen så vi en del skrubber og i det hele taget masser af "liv". Vi så en del aborrer gå efter fluerne. Jeg fik 2 mindre
havørreder. Steen fik en flot skrubbe på sit Juletræ. Til aften fik vi Pitza, rødvin og TV Avis.
(24-09-97) En eftermiddags / aftentur til Stenrevet i Randers Fjord. - Netop som jeg ankom kl. ca. 16.30 begyndte vandet
at falde. I andet kast huggede en havørred på 42 - 43 cm. Få minutter efter var der igen bud efter fluen (en PP). Denne
gang var det hanfisk på 58 cm. Efter en ølpause og en snak med et par spinnefiskere som ikke havde mærket noget, blev
det til endnu et par fisk på omkring målet. Alle fisk blev fanget ved at fiske på tværs af land. De største fisk kom med
hjem. Vandtemperaturen er faldet til 14. gr.
(20-09-97) Efter en uge på Metal Kongres i københavnerluft, gjorde det underværker med en tur til åen. I forbindelse med
bestyrelsesmødet i Danske Fluefiskere var der mulighed for fiskeri i Omme Å og Grindsted Å. Omme Å bød på et par flotte
stallinger "hentet" op i de dybe strømrender på en belastet gamarus fiskes med strike-indikator. Grindsted å var
klarvandet og med lav vandføring. Åen var fyldt med regnbuørreder der i de fleste tilfælde villigt tog tørfluen.
(31-08-97) Fussing Sø. Efter en fest lørdag aften / nat var en rotur og frisk luft en sand luksus. Aborrerne var både talrige
og bidevillige. Derimod så vi ikke noget til gedderne. Vandet var fint klart så vi kunne følge aborrerne når de i småflokke
fulgte efter fluerne. Dagen blev afsluttet med stegte aborrerfileter. Dejligt at se et fiskevand med levende fisk.
(24-08-97) Endnu en morgentur til Glenstrup Sø. Ørrederne er nu blevet så "overophedet" at det går ud over bidelysten.
Woly-Buggeren blev præsenteret for et par fine eksemplarer, der dog modstod fristelsen - en enkelt fulgte dog sløvt efter
fluen. Selv om der langs land og i kanten af rankegrøden er milliarden af årsyngel, var der kun lidt aktivitet fra aborrernes
side. Samlet kunne jeg denne ellers skønne morgen lande 4 aborrer og en enkelt gedde.
(16-08-97) En morgentur i Water Otteren gav en søørred på 56cm, en gedde på ca. 55 cm og et par aborrer. Ørreden blev
taget tæt på land på omkring 30 cm vand. Alle fisk fanget på en sort sparsomt bundet Wolly-Bugger. Vandtemperaturen
blev målt til 22 gr.
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