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[Startside]

Fisk & Fangst i 1999
91. 26-12-99. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Sidste fisketur i dette århundrede. Efter godt 3 kvarters fiskeri blev fluen
taget af en "grønlænder" på omkring 40 cm. Efter endnu en halvtimes fiskeri så jeg en fisk gentagne gang bryde
overfladen et godt stykke ude. På trods af flere kast med al fluelinen af hjulet, fik jeg ikke fisken til at hugge. Jeg
besluttede at fiske tilbage mod bilen. Efter endnu en halvtimes fiskeri var der atter hug. Denne gang en "grønlænder" på
45 cm. Vandtemperaturen målte jeg til 2 gr. Se billedet.
90. 19-12-99. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Vandet var +1. gr., luften var + 2. gr. og vi mærkede ingen bidevillige fisk.
89. 28-11-99. Mariager Fjord, "Hestebugten". Kun Ib Evald Andersen havde fulgt min opfordring til fisketur. Med vind i
kulingstyrke fra sydvest skulle "Hestebugten" vise sig at være det rigtige valg. På et rødt "juletræ" blev det for mit
vedkommende til til 5 ørreder i følgende størrelser: 35 cm. - 40 cm. - 50 cm.(en farvet hanfisk) - 45 cm og 38 cm. Se
billedet.
88. 26-11-99. Eftermiddagstur til Mariager Fjord ved Skellerup. Erfaringsmæssigt ved jeg at når vinden er kraftig og fra
sydvest, så er lokaliteten til at fiske fra. På 3 timer blev til 4 ørreder - alle omkring 40 cm. Se billedet.
87. 20-11-99. En familietur til sommerhuset ved Ebeltoft gav mig muligheder for nogle timers fiskeri. På et tip fra Martin
Hedegaard tog jeg til området vest fra Sletterhage fyr. En ørred på 42 cm., der nogle gange havde fulgt efter fluen, kunne
ikke modstå fristelsen da jeg udskiftede det røde "juletræ" med en mindre iøjefaldende grå streamer. Lidt senere blev det
til endnu en fisk i samme størrelse, som dog blev behørigt genudsat. Begge fisk huggede ved kast på tværs af stranden,
få meter fra land.
86. 13-11-99. Gjerrild Strand. Jeg havde medbragt pontonbåden og havde håbet på noget torskefiskeri sidst på
eftermiddagen. Første fisk der tog fluen var dog en havørred på ca. 45 cm. som imidlertid var så løst kroget, at krogen
løsnede sig umiddelbart inden jeg skulle til at nette den. Godt en time efter vendte en pæn fisk under fluen. Næste aktion
var da jeg inden for kaste vidde så en fisk springe. Flue blev kastet og der var bid. Men desværre var krogningen denne
gang heller ikke perfekt. Udover nærkontakten med ørrederne, fulgte en nysgerrig sæl mit fiskeri. Vinden og bølgerne
vendte til en mere nordlig retning, med deraf følgende større dønninger.
85. 07-11-99 - Ørnedalsbugten, Mariager Fjord. Efter arbejdsweekend i Mølledammen (oprensning af gydebæk med rive
m.v.) kørte jeg til Ørnedalsbugten for lidt fiskeri og bese fjordens tilstand. Vandets skulle vise sig at være klart. Ligeledes
kunne der langs kanterne kunne ses store flokke af kutlinge og hundestejler. Derimod var der ingen levende muslinger i
de før så mægtige muslingebanker. Efter godt en times fiskeri vendte en fiske bag fluen. I næste kast krogede jeg en
regnbueørred på ca. 1 kg. fisken var mere i luften end i vandet og det var da også en stribe hidsige luftture at krogen
mistede grebet. Fem kast efter var der atter bid - denne gang en 47 cm. lang fjordørred. Efter endnu en halvtimes fiskeri,
viste endnu en fisk kortvarig interesse for fluen. Se billedet
84. 05-11-99. Stenrevet Randers Fjord. Jeg ankom til faldfald og allerede i første kast var det en fisk efter fluen. Trods
intens fiskeri skulle der gå godt 2 timer før end en målsørred tog det røde "juletræ". Et par coastere, der passerede med
kort varsel mudrede vandet så meget, at jeg besluttede at stoppe.
83. 31-10-99. Gudenåen ved Randers. Jeg fisker efter sandart, men det bliver dog ikke til andet en en enkelt aborre. I
stedet oplever jeg nogle gevaldige regnbyger og at vandet stiger ca. 1. meter.
82. 29-10-99. Fornæs. Ud over 2 ørreder på 50 og 57 cm fanger jeg et stort antal små hornfisk, som i store mængder
holder til langs kysten. Vandtemperaturen 10 gr. Vind fra vest og sol. En herlig dag. Se billedet.
81. 24-10-99. Stenrevet, Randers Fjord. Trods uklart vand blev til 3 mindre ørreder. Vandtemperaturen målte jeg til 8 gr.
80. 23-10-99. Fisketur med "Freja"sammen med Metal Ungdom. Den kraftige vind betød at ikke kunne komme på åbent
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hav. I stedet forsøgte skipper i Århus Bugten. Vandet var uklart så man kunne kun se pirken få meter under overfladen. Vi
fik samtidig bekræftet, at fiskene var forsvundet - i alt blev der kun fanget 4 - 5 torsk og nogle få sild.
79. 17-10-99. Stenrevet sammen med Bjarne Bleicken. Bjarne fik 3 og jeg fik en enkelt havørred i mindre størrelse.
Derudover havde vi begge kontakt med et par ørreder. Vandet er stadigt meget uklart.
78. 03-10-99. Stenrevet sammen med Lars Petersen. Vores værste anelser blev indfriet. Nattens og gårdsdagen store
nedbørsmængde havde plumret vandet så sigtbarheden var under 10 cm. Ingen fangst.
77. 19-09-99. Middagstur i Gudenådeltaet. På en "Guldflash"-streamer blev det til 3 gedder (ca. 2 - 5 og 7 kg.) og en
enkelt aborrer, Se billedet.
76. 18-09-99. Fjellerup. Et familiebesøg gav mulighed for en god times fiskeri på revet. Eneste tegn på fisk var imidlertid
en velnæret sæl, der åbenbart har revet som spisekammer.
75. 17-09-99. Udbyhøj Syd. Eftermiddagstur med Steen Ulnits. Det blev til en forrygende tur hvor Steen 6, og hvor jeg
havde 4 havørreder på land. Steen hjemtog 2 fisk. Se billedet.
74. 12-09-99. Gudenådeltaget. Vandet er nu endeligt blevet klart. I dag var det dog så lavvandet, at grøden "nærmest lå i
overfladen". Samtidig drillede den kraftige østenvind. Det blev ikke til nogen gedder.
73. 11-09-99. Udbyhøj Nord. Lavvandet og kraftigt faldende vand som jeg målte til 17 gr - luften til 24 gr. På et rødt
"Juletræ" bundet på en dobbeltkrog (går dybere i den kraftige strøm) fik jeg 3 havørreder. Største som kom med hjem
målte 45 cm.
72. 10-09-99. Fussing Sø. Eftermiddagstur sammen med Steen Ulnits. Fussing Sø var det rigtige sted at tilbringe denne
varme septemberdag. Steens elmotor og et par kølige pilsnere, gjorde ikke nydelsen mindre. Fiskeriet var derimod under
middel. Det blev kun til et par enkelte aborre og til en mistet flue pga. et geddebid.
71. 02-09-99. Stevns. Aftentur med min bror Erik, der dog ikke resulterede i fangst. Ellers et smukt vejr og masser af
hygge.
70. 29-08-99. Villestrup Å. Aftale med Preben, Kim og John. Ved åen er der en klækning af bäetis, men kun få ringende
fisk. Det bliver til nogle enkelte bækørreder. En god dag hvor vi spottede og skræmte mange pæne fisk.
69. 28-08-99. Udbyhøj Nord. Sammen med Steen Ulnits. Jeg lagde ud med en svagt farvet hanfisk på 46 cm.
Efterfølgende blev det til øvrigt 7 havørreder, de fleste under målet. Umiddelbart inden hjemturen krogede Steen en blank
ørred på 54 cm. - Hyggeligt var det øjenkontakt med en nysgerrig sæl der i flere minutter iagttog mig på få meter afstand.
68. 22-08-99.Glenstrup Sø. Eftermiddagstur til en meget algegrøn Glenstrup Sø. Bag en odde hvor algerne var blæst
væk blev det 5 gedder på mellem 1 - 3 kilo.
67. 21-08-99. Helbertskov, Kattegat. Efter en hyggelig aften, var det udsigten til et spændende morgenfiskeri, der fisk os
til at løfte dynen kl. 03.45. Værten, Preben Pedersen guidede mig ned til stranden, hvorefter der fulgte en hård vadetur ud
tæt på renderne. Ekstrem højvande bevirkede i midlertidigt at vi ikke kunne nå renderne fra starten. Da et lysnede og
vandet samtidigt faldt, kunne vi snart komme til kanterne. Preben krogede en pæn fisk, som dog efter 4 - 6 sekunder slap
af fluen. Selv mærkede jeg kun et enkelt lille "puf" til fluen. Vandtemperaturen 17. gr.
66. 16-08-99. "Ørredsøen" - aftentur. Bunden er nu dækket af et flere meter højt "tæppe" af vandpest. Vandet er krystal
klart og ørrederne bidevillige. Et par timers fiskeri fra Water Otteren med en sort myggepuppe fisket på flydeline gav 4
regnbueørreder fra 45 - 55 cm. Derudover blev det til 5 smukke sø/bækørreder.
65. 15-08-99. Gudenådeltaet. Eftermiddagstur. Lars fanger 2 gedder på ca. 7 og 4 kilo. Selv må jeg nøjes med 2 aborrer
og en misset gedde.
64. 13-08-99. Formiddagstur til den øvre del af Simested Å. Desværre var der ikke nogen klækninger og derfor kun få
ringende fisk. Det blev til 2 mindre bækørreder - de eneste fisk jeg kastede til.
63. 10-08-99. Gudenådeltaet. Eftermiddagstur. Det blev til 2 gedder med den største på godt 3 kilo. Vandet er endeligt
blevet klart og inden længe skulle der for alvor være gang i Gudenåens gedder og aborrer..
62. 28-07-99. Eftermiddagstur sammen med Birthe på Fussing Sø. Tilsammen, inden vi måtte tage hjem p.g.a. jag havde
fået et maveonde, fangede vi 10 aborrer
61. 21-07-99. Aftentur til Fussing Sø. Der var næsten aborrer efter fluen i hvert kast. Udover ca. 40 aborrer, blev det også
til en mindre gedde fra den smukke sø. Femten aborrer hjemtaget og fileteret - resten genudsat.
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60. 19-07-99. Villestrup Å. Fyraftenstur. Kun få ringende ørreder. En god times fiskeri med tørflue gav 3 bækørreder og
en regnbueørred inden en voldsom tordenbyge trak op. Efter åen kørte jeg en tur ned til Mariager Fjord, hvor jeg, i god læ
og beskyttelse i min bil, kunne nyde fjorden og tordenvejret.
59. 18-07-99. Udbyhøj Syd. Aftentur 19.30 - 23.30. Jeg ankom sammen med vandvendingen til stigende vand. Kun en
enkelt ørred tog fluen for et kort øjeblik. Water Otteren var medbragt så jeg benyttede muligheden til nøjere at undersøge
"Sækken", som det sydlige bassin/ gamle sejlrende/udløb/ her på fjordens sydside kaldes.
57. 16-07-99. Udbyhøj Nord. Eftermiddagstur. Vandtemperaturen har nu nået 18 gr. Under fiskeri i faldvand fik Lars
Pedersen 1 ørred, mens jeg kunne lande en flot skruppe, der rent havde taget "det røde juletræ".
56. 11-07-99. Hobro Vesterfjord. Med temperaturen tæt på de 30 grader, ved jeg erfaringsmæssigt, at karperne boltre sig.
I løbet af ca. 4 timers fiskeri bliver det til 5 karper fra 2 - 6 kg. Lars kommer lidt senere og fanger et pragteksemplar på
den gode side af de10 kg.
55. 10-07-99. Sol og fisketur på Glenstrup Sø med Birthe. Iført badeshorts og Water Otter, var Glenstrup Sø ikke det
værste sted at tilbringe dagen. Jeg rekonnocerede langs land og kunne nyde synet af en stor mængde yngel, store stimer
skaller og nogle dovne gedder, der ikke reagerede det mindste på, at min flue blev trukket langsomt forbi deres synsfelt.
En ca. 4 kg gedde kunne ikke modstå en skallestime som jeg havde skræmt ud over rankegrøden. Et forsøg med fluen
kort tid efter gav et voldsomt overflade hug. Gedden var dog kroget yderligt og kom ikke med ind.
54. 09-07-99. Udbyhøj Syd. Aftentur med Birthe, grill og fiskeri iført badebukser. Havde kontakt med et par hornfisk. En
enkelt ørred fulgte ubeslutsomt efter fluen.
53. 07-07-99. Eftermiddags / aftentur til Gudenådeltaet. Vandet stadig uklart (stor mængde nedbør). Fik en enkelt gedde
på ca. 55 cm.
52. 03-07-99. Udbyhøj med Lars Pedersen, Billund. Et par timers fiskeri i faldvand gav os hver en havørred
51. 27-06-99 Glenstrup Sø. Det gode vejr først på dagen, havde sandsynligvis samlet gedderne på lavt vand. På flydeline
og en Guld-flash flue blev det til 5 gedder i moderat størrelse.
50. 25-06-99 - Grenå. Efter middag var der masser af multer på lavt vand. På trods af præsentation af diverse fluer,
lykkes det heller ikke denne gang få multerne i tale.
49. 24-06-99 - Aftentur til Udbyhøj Nord. Da jeg ankom steg vandet med voldsom kraft. Ca. kl. 20.00 umiddelbart før
vandvendingen huggede første ørred ( 42 cm), som jeg gik ind på øen for at aflive. Da jeg igen vadede ud, var vandet
vendt og strømmen var nu så stærk, som var det at fiske i Glomma. Kl. 22.15 huggede anden ørred (43 cm) og kl. 22.30
faldt aftenens trejdie hug, en smuk velnæret sølvblank skønhed på 52 cm.
48. 23-06-99 - Aftentur til Gudenåen ved Randers sammen med Lars Petersen. Vandet er blevet klart og der er fyldt godt
op med åkander og vandranunkel. Lars fik 2 mindre gedder, mens jeg selv måtte nøjes med et enkelt tilbud.
47. 19-06-99 - Grenå. Da jeg ankom sidst på formiddagen var forholdene ideelle og der var masser af multer. Der skulle
dog ikke gå lang tid før end vinden tog til og næsten umuliggjorde fiskeriet. Jeg fik dog kastet til nogle enkelte multer der
ikke viste interesse for fluen.
46. 18-06-99 - Gudenå Deltaet, Randers. Vandets stadigt brunfarvet. Fangst 2 gedder på ca. 2-3 kilo.
45. 17-06-99 - Randers Fjord Udbyhøj Syd. Aften / natfiskeri. Så 3 pæne ørreder springe fri af vandet. Fangstmæssigt
blev det dog blot til en hornfisk fanget kl. 23.30.
44. 11-06-99 - Villestrup Å. Store mængder nedbør har gjort vandet the-farvet. Kaster til og fanger en enkelt bækørred.
43. 10-06-99 - Randers Fjord Udbyhøj Syd. Aftentur sammen med Karsten. Faldende vand da vi ankom kl. 18.45. Jeg så
3 ørreder efter fluen. Derudover fangede jeg en velkonditioneret ørred på 50 cm. Vi fiskede til kl. 23.00.
42. 06-06-99 - Randers Fjord, Udbyhøj Syd. En hurtig eftermiddagstur sammen Lars og Karsten. Det blev det en enkelt
velnæret målsørred. Lars fik en undermåler.
41. 04-06-99- Randers Fjord. I udmundingen af fjorden opleves mødet mellem fjord og hav og vejrligets skiften intens.
Fem timers fiskeri gav 4 havørreder (35 - 45 cm), 1 hornfisk og en laks på 66 cm.
40. 29-05-99 - Glenstrup Sø. "Binding af geddefluer og geddefluefiskeri med FFFD". Efter en hyggelig aften i Ålestrup
Lystfiskerforenings hytter, med masser af softflash, lak, rødvin og snak, gik turen næste morgen til Glenstrup Sø. Vinden
kom frisk fra syd-vest, så fiskeriet blev koncentreret i området ved Holmgårde. Gedderne var ikke specielt i biddet og i
stor størrelse. Først da jeg gik over til synkeline og en hurtigere indtagning kom der gang i sagerne. Det blev til 5 gedder,
alle mindre hanner. Vandet i Glenstrup Sø er stadigt farvet af kiselalger.
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39. 28-05-99 - Vester Fjord. Efter Tange-turen kører vi først til bageren i Hammershøj og derefter videre for nogle timers
karpefiskeri. Inden det blæser op fanger jeg to karper, hvoraf største er et flot eksemplar på den gode side af 4 kilo.
38. 28-05-99 - Tange Sø, morgentur sammen med Carsten Pedersen. Masser af myg, men kun få helt. Carsten fanger en
helt på 55 cm.
37. 26-05-99 - Kalø Vig. Der er først morgenmad klokken 08.00 og jer er som vanligt vågen kl. 06.00. Kl. 07.00 er jeg klar
til en times fiskeri. Jeg ser en enkelt ørred og lidt hornfisk. Det bliver dog ikke til fast fisk inden det økologiske
morgenmåltid og dagens møde.
36. 25-05-99 - Jeg skal deltage i et LO møde på Kalø Kursuscenter. Inden mødets sart bliver det dog til to timers fiskeri
og et par hornfisk. Vandtemperaturen er 14 grader.
35. 23-05-99 - Flyderingstræf fortsat. Vækningen er sat til kl. 03.30. Efter en kop kaffe er det tid til morgenfiskeri. Vinden
er fortsat frisk fra vestlig retning og ude bag revlen er små-torskene stadig lige bidevillige. Jeg søger mod land og affisker
kysttrækningen mod nord. Det bliver her til endnu to ørreder under målet, samt et par pæne hornfisk. En stor tak til
Martin, familien og Helgenæs Naturefterskole for et velarrangeret flyderingstræf. Forhåbentligt gentages succesen i
2000.
34. 22-05-99 - Flyderingstræf på Helgenæs. Da vi ankommer lidt før frokost er der allerede "flydere" i farvandet" og en
god stemning i lejren. Jeg rigger til og tager en tur i pontonbåden sydpå langs kysten. Omslaget til lidt koldere vejr har
åbenbart haft en dårlig indflydelse på tætheden af hornfisk. I løbet af tre timers fiskeri bliver det til 5 småtorsk, 3 hornfisk
og en havørred på ca. 30 cm. - Efter den hyggelige middag (tilberedt over bål) afslørede en tur ud over første revle, at der
er mange torsk, desværre flest helt små., I bogstaveligt talt hvert eneste kast er der nemlig torskebid! Kl. 23.30 går kryber
jeg træt i soveposen.
33. 21-05-99 - Villestrup Å. Ringende fisk overalt! Uafbrudt kunne jeg kaste til bækørreder der svælgede sig i døgnfluer
og ikke mindst kvægmyg. Dejligt at få luftet tre'eren.
32. 21-05-99 - Tange Sø. Morgentur. Mest mindre helt i overfladen. Brasenerne samlet til gydning. Så et par ørreder.
Ingen fangst,
31. 20-05-99 - Tange Sø. Aftentur. Lokalt mange myg, men få fisk. Ingen fangst.
30. 16-05-99 - Tange Sø. Morgentur samme med Lars Pedersen. Vi parkerer ved golfbanen. Lars forsøger sig med
vadefiskeri. Jeg rigger pontonbåden til. På denne side af søen er der kun få myg og næsten ingen helt. Jeg ror i stedet
mod modsatte bred. Godt hundrede meter fra land, observerer jeg en stor klynge myg - her er der også helt. I alt bliver
det til kontakt med 4 helt hvoraf 2 kommer med hjem i rygeovnen. Se også Helt på Flue
29. 14-05-99 - Gudenåen. En eftermiddagstur afslører at sigtbarheden er nedsat som følge af en kraftig opblomstring af
brunalger. På trods af de ugunstige forhold kan jeg lande en gedde på ca. 4 kg., mens Lars har fat i 2 lidt mindre der
begge har bilmærker efter den hektiske gydning.
28. 14-05-99 - Tange Sø. Morgentur. Jeg har sat uret til 03.30 og er på søen kl. 04.00. Kun meget få myg. I en lille vig ser
jeg en enkelt helt på "mygge-tur".
27. 13-05-99 - Tange Sø. Aftentur. Kun få myg (kulden?) Så 4 helt sporadisk tage myg på overfladen. Kaffe og en whisky
inden entreen i soveposen.
26. 08-05-99 - Tange Sø. Myg og få fisk. Se fluefiskeri efter helt
25. 04-05-99 - Århus Bugten. Efter formandsmødet i Metal Århus blev der tid til et par timers fiskeri fra min pontonbåd.
Det blev til en mindre ørred og en rigtig flot fed hornfisk.
24. 02-05-99 - Generalforsamling i Danske Fluefiskere og efterfølgende fisketur til Vive bugt i Mariager Fjord. - Det er
med en indre uro at jeg gør mig klar til lidt fluefiskeri i Mariager Fjord. - Langs kanten er der mange kutlinge og
hundestejler. Vandet er også fint og klart. Da jeg vader ud til en af mine gamle favoritpladser bemærker jeg at
muslingebankerne stadig er døde. Jeg bemærker også, at tidligere tiders ålegræs beder og de spredte buske af
blæretang er væk. - I andet kast bider en ørred på fluen. - I alt bliver det for mit vedkommende til 3 ørreder, samt kontakt
med yderligere 4. Jeg ser et par enkelte hornfisk der tilsyneladende forgæves leder efter noget ålegræs og vegetation til
at gyde over. De kommer til at lede længe! - Med på turen var Lars Pedersen, Billund, Henrik Rosendahl Kristensen,
Suldrup og Preben Petersen, Hadsund
23. 30-04-99- Dokkedal. Stiv kuling fra vest - Bølge på bølge på bølge! Trods de hårde ods blev det til 2 ørreder.
Sammen med Preben Petersen, Hadsund.
22. 28-04-99 - Århus Bugten. Efter et møde i Odder bliver det nogle timers fiskeri og et par havørreder.
Vandtemperaturen er steget til 11. grader.
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21. 27-04-99 - Mølledammen. Varmen har sat i gang i klækningen af kvægmyg. Ørrederne har set der er serveret! Det
bliver til 16 fisk som alle genudsættes. En herlig solfyldt aften.
20. 25-04-99 - Kattegat, Dokkedal. Sammen med Steen Ulnits. Vi fangede hver tre havørreder. Steen fisk den største på
ca. 45 cm.
19. 17-04-99 - Randers Fjord, Voer. Planen var en tur til Kanaløen med pontonbåden. Vinden og bølgerne var dog lidt
kraftigere end jeg havde regnet med, så det blev en tur med færgen. Jeg fiskede et par timer syd for færgelejet på
Voersiden. Det blev til en enkelt ørred. Langs med dæmningen stor der mere end hundrede lystfiskere som kontinuerligt
hev sild i land.
18. 16-04-99 - Randers Fjord. Endnu en blæsende dag på Stenrevet. Vandtemperaturen faldet til 6. gr.. Voldsomt
faldende vand. Fanget 3 ørreder - alle genudsat.
17. 10-04-99 - Randers Fjord Stenrevet. Her målte jeg overfladevandet til 9 gr. Lars Petersen fangede 4 mindre ørreder,
mens jeg selv kun havde kontakt med 2 fisk. Vi så flere smolt "snuse" efter fluen. En kuling fra vest vanskeliggjorde
fiskeriet.
16. 09-04-99- Fjellerup Rev. Vandtemperatur 8 grader. en kraftig vind fra vest. Ingen fisk set. Gjerrild Strand.
Vandtemperatur 6 grader. Ingen fisk.
15. 07-04-99 - Fornæs, Djursland. Et par timers fiskeri gav kontakt med en enkelt målsørred. Vandtemperaturen målte jeg
til 5 grader.
14. 05-04-99 - Stevns. Jeg fisker sammen med min bror Erik i områder syd for Rødvig Havn. I området er der lange rev,
store sten og en kalket bund. - Ved at fiske det lave vand mellem revene fik vi kontakte med tre ørreder.
13. 04-04-99 - Ærø. Igen fisker jeg sammen med Karsten. Først prøver vi strækningen vest for Marstal (plads 54 i Fynske
Fiskevande). Da vi efter godt en times fiskeri ikke har mærket noget her prøver vi Blakstens Odde (plads nr. 58 i Fynske
Fiskevande). Her er mere fladt vand garneret med store sten på en bund med ålegræs og blåmuslinger. Vandtemperaturen er steget til 7,5 gr. - Efter ca. halvanden times fiskeri kroger Karsten en 57 cm. stor blank ørred, som
senere skulle vise sig at være godt proppet med børsteorm. Mikael og Lars har uden held forsøgt sig ved Borgnæs. Eftermiddagen beslutter vi skal benyttes til at fiske/undersøge stranden neden for Vrå. Også her er der en utrolig smuk
bund der ligefrem "lugter af ørred". Det bliver her til nogle timers fascinerende fiskeri hvor vi begge har " midlertidig
kontakt" til ørreder.
12. 03-04-99 - Ærø. Vi delte os i to hold. Mikael og Lars fiskede ved Borgnæs, mens jeg sammen med Karsten forsøgte
os ved Dunkær (plads nr. 53 i "Fynske Fiskevande". Efter en times fiskeri så jeg en hvirvel tæt på fluen. Det var det
eneste vi så til fisk her på denne smukke plads som jeg vil huske på den varierede bund. - Ved frokosten berettede Lars
og Mikael om fangst af tilsammen 4 ørreder. - Efter middagen kørte vi alle til Borgnæs. Her fik jeg en enkelt ørred på godt
40 cm og Lars to på godt og vel samme størrelse. - Efter aftensmaden besluttede vi os for lidt torskefiskeri ved Skjoldnæs
(plads nr. 49 i Fynske Fiskevande). Tilsammen fangede vi her omkring 40 torsk, alle på flue tæt på land.
11. 02-04-99 - Ærø. Påskeferie sammen med Lars, Betina, Karsten, Elsebeth, Mikael, Stinna og min egen Birthe. Straks
efter ankomsten blev grejet pakket ud. Det blev til nogle timers fiskeri ved Borgnæs (Plads nr. 57 i "Fynske Fiskevande").
Karsten fik kroget en ørred, der dog hurtigt fik rusket sig fri. Vandtemperaturen målte jeg til 6. grader.
10. 28-03-99 - Randers Fjord, Voer. Endelig sommertid, sol og lidt plustemperaturer i luften. (Vandtemperaturen måltes til
3 gr.) For mit vedkommende blev det til et par "grønlændere". Et par spinne fiskere havde fat i et par nedgængere i stor
størrelse (80 cm.). Fisk der selvfølgelig burde have været genudsat, men som de, sikkert til efterfølgende fortrydelse,
hjembragte.
9. 27-03-99 - Dronningborg Bredning. VI ser et par enkelte gedder, men da vandet er både koldt og uklart, bliver det ikke i
denne omgang til fast fisk.
8. 20-03-99 - Vejle Fjord. Birthe skal til skolejubilæum. Jeg benytter chancen for nogle timers fiskeri. En "veldimensioneret
grønlænder i begyndelsen af fyrrene" kan ikke modstå mit flourøde "Juletræ". - Velgørende med lidt frisk luft, motion og
fast fisk efter en hård uge med masser af opgaver på jobbet.
7. 14-03-99 - Randers Fjord, Voer. Sammen med Lars Pedersen og Carsten Petersen. Lavvandet, faldende vand og lille
sigtbarhed. En god times fiskeri uden resultat, eller tegn på fisk, var nok for os alle denne kolde blæsende dag.
6. 06-03-99 - Randers Fjord, Voer. Sammen med Lars Pedersen. Efter den megen nedbør er vandet uklart.
Vandtemperaturen måles til 3. gr. Umiddelbart efter at vi er påbegyndt fiskeriet har vi begge "hug". Lidt efter fanger jeg
årets første havørred, en "Grønlænder". Maveindholdet viser sig at være 7 hundestejler, meget normalt for årstiden i
denne del af fjorden. Ørreden fanges på et flourødt "Juletræ".
5. 05-03-99 - Randers Fjord. Fyraftensfiskeri i hyggeligt selskab med Steen Ulnits. På et rødt "juletræ" fangede Steen, en

http://www.brakvand.dk/Fangst/fangst1999.htm

04-12-2009

Fangst i 1999

Page 6 of 6

efter forholdene pæn nedgænger på 67 cm. Ørreden, der var uden riftet finner eller andre gydemærker, er sikkert en af
dem der er el-fisket, afstrøget for rogn og genudsat. Efter obligatorisk fotografering fik ørreden endnu engang sin frihed.
Turen endte med pizza spisning med rødvin og kaffe med cognac.
4. 20-02-99 - Stenrevet, Randers Fjord. Vandet faldt kraftigt og solen var fremme - ellers gode betingelser. Lars fangede
en "grønlænder" lige under målet, mens jeg måtte nøjes med en "efterfølger" og et enkelt hug. Vandtemperaturen målte
jeg til 2 gr. Lufttemperaturen til 4. gr.
3. 10-01-99 - Gudenåen ved Randers. Årets første tur med pontonbåden med is i øjerne. Heldigvis forsøgte jeg mig efter
sandart. På en "Flou-Minnow" fisket på synkeline blev det til 2 pæne sandart på 52 og 55 cm. Se sandart på flue!
2. 03-01-99 - Vejle Fjord ved Holtser Hage og Andkær Vig. Årets første tur med Danske Fluefiskere. Deltagere: Preben
Pedersen, Hadsund, Carsten Petersen, Lars Pedersen og Henrik Leth, Randers. Vores guide: Lars Pedersen, Billund,
fandt desværre ikke fandt os fra nord, der selvfølgelig var kørt forkert. Vejret var perfekt med svag vind og et enkelt
solstrejf. Fisk blev der derimod ikke fanget, selvom jeg dog havde et enkelt tilbud i form af en "efterfølger".
1. 01-01-99 - Findes der en bedre måde at starte det nye år på end med en fisketur? Det fine vejr på årets første dag
inspirerede da også til mere end at ligge på sofaen. Og Lars Pedersen var med på ideen.
To timers fiskeri i vores lille klarvandede ørredsø gav udover den friske luft 5 ørreder i smuk kondition, der naturligvis
alle blev genudsat. Enkelte fisk tog myg på overfladen, så jeg riggede et langt forfang til og fiskede med en sort ubelastet
myggepuppe. En senere travetur langs bækken afslørede flere gydebanker og flere gydende fisk. En herlig oplevelse og
start på det nye fiskeår.
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