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Fisk & Fangst i 2006 
Fisk & Fangst i 2005  

127. 31-12-06. Mariager Fjord. Efter en måned med flytning og jul på dagsordenen, var det oplagt at slutte året med lidt fiskeri. Kørte 
gennem det grønne Ommersyssel og kunne da jeg nåede fjorden se at anemonerne flere steder stod på spring. Fiskede nogle timer i 
frisk vind, sol og aprilstemperaturer. Så et par fisk i overfladen og kunne lande og genudsætte to mindre blanke, men velnærede 
ørreder, der tydelig trives i det for årstiden lune vand. Godt Nytår! December flora   Blank ørred 

126. 26-11-06. Mariager Fjord. Benyttede et par fritimer og det gode vejr til en tur på fjorden. Kørte først til Skellerup, hvor der holdt 
omkring 10 biler. Fortsatte til Katbjerg Odde, hvor der kun var et par enkelte lystfiskere i aktion. Gik en lille kilometer østpå og fiskede 
på langs med bredden. Fangede og genudsatte to blanke ørreder på mellem 35 og 40 cm. Skræmte på vejen retur en lidt større ørreder 
der var søgt helt ind over søsalaten tæt på land. Opserverede en del sandkutlinge og (levende) / aktive børsteorm. 

124. 25-11-06. Mariager Fjord. Sammen med Lars Pedersen, der efter en nylig operation i hånden trængte til lidt frisk luft og til at 
motionerer fluestangen. Efter en formiddag med konstant regn, var der sammen med vores ankomst til fjorden, opklaring i luften. Lars 
lagde ud med et godt tilbud - vist nok en rigtig stor ørred, der dog ikke havde i sinde at blive kroget. Efterfølgende var det en en stime 
mindre blanke fisk der skulle stifte bekendtskab med den lysgrønlige flashflue. Måtte selv nøjes med nogle enkelte "pilleørreder", der 
heller ikke blev hængende på fluen. Lars med blank fjordørred. 

123. 24-11-06. Mariager Fjord. Et par timers eftermiddagsfiskeri i yderfjorden gav to ørreder - en tidlig nedgænger og en lidt mindre 
blankfisk, der naturligvis begge blev returneret. Fiskede med flydeline og og Nanduflue i det milde, men lidt blæsende vejr. En tidlig, 
men flot nedgænger 

122. 18-11-06. Sjælland, nordkysten. I København i forbindelse med Bogmessen. Havde oprindeligt nogle løse aftaler om en Blekinge 
tur, men orkede ikke den lange tur alene. Fik i stedet en aftale med "Bananen" Peter Nielsen, som var frisk på en morgentur til 
Sjællands nordkyst. - Der er liv, og måske glade dage i centrum af KBH. Da jeg kl. 05.30 forlod Hotel Selandia, var der fortsat masser 
af aktivitet og jeg nåede på vej til bilen, at få flere "frække" tilbud fra de hårdtarbejdende damer. - Var som aftalt i Gladsaxe kl. 
06.00. Snart kørte Lenes brændstof-beskedne Lupo nordpå. Første stop var bageren i Helsinge. - Snart efter stod den 
morgenomklædning, et par hurtige rundstykker og fiskeri. Fiskede fra starten i skumring og stigvand uden at mærke noget til 
ørrederne. - Først efter at vandet begyndte at falde svagt, var der fisk. - Desværre havde jeg en af de dage hvor de kære fisk 
simpelt hen ikke ville blive hængende på fluen. Først slap en 50-55 cm. farvet fisk af krogen lige inde jeg skulle til at fotograferer 
den i strandkanten. Næste jeg mistede tog fluen hård og sejt, men var ligeså hurtigt fri igen. Trejdie fisk tog fluen i samme øjeblik 
jeg skulle til at foretage et nyt kast. Den ca. 50 cm. blanke ørred tog et frist spring godt en halv meter over overfladen hvorved 
fluen (selvfølgelig) mistede sit greb. Peter og en anden fluefisker havde i samme periode hver landet og genudsat to ørreder. - Alt i 
alt en god dag i vores hovedstad og opland. Peter og anden sjællands fluefisker som jeg ikke kende navnet på. 

121. 11-11-06. Mariager Fjord ved Hobro. Efter det fra i dag igen er blevet tilladt at fiske i fjorden, stod den på nogle timers fiskeri i 
den hårdt prøvede fjord. Kunne glæde mig over at bestanden af blåmuslinger tilsyneladende ikke er så hårdt ramt af sensommerens 
iltsvind, som jeg tidligere har frygtet. Så desværre ikke noget til kutlinge og fjordrejer, der ellers plejer at optræde i store mængder 
tæt på land. Så en enkelt skrubbe, men havde ikke nogle tilbud på fluen. Mariager Fjord ved Hobro 

120. 08-11-06. Djursland, Kobberhagen. Eftermiddagstur sammen med Ivar Thordal .  Startede med at jeg vadede lige ud i et umærket 
spøgelsesgarn som var sat på sydsiden af hagen. Vi hev og vi hev vel nok omkring 3 -4 garnlængder ind. Garnet blev lagt i en bunke og 
sikret med nogle større sten. De endnu levende fisk fik deres frihed - ellers et sørgeligt syn med flest skrubber der var godt 
gennemgnavet af de sultne krabber. Fiskede derefter et par timer uden at se andet end en enkelt efterfølger og en fisk vende i 
overfladen. Ivar med dagens garn som naturligvis er anmeldt på ulovlige.net 

119. 04-11-06. Djursland. Sammen med Torben Kondrup. Kørte først til Gjerrild, hvor vi kunne se at onsdagsstormen havde "ædt" flere 
styker af vejen der føre til Randers Sportsfiskerforenings hus. Vande var var her så uklart at vi valgte at køre videre. Også ved Karlby 
var vejen fortæret af det frådende hav (Stormen har så afgjort mindsket Djursland) Endte ved Fornæs hvor Torben Kondrup først 
fangede og genudsatte en målsørred, mens jeg i godt humør kunne lande min første havaborre, der havde taget en nandu. - Har 
efterfølgende tænkt lidt på, at årsagen til at torskene er væk, og at vi i stedet kan fiske efter mere eksotiske fiskearter, er overfiskning 
og en dramatisk stigning i havtemperaturen. Og det er jo egentlig ikke så godt! Henrik Leth med havaborre - havaborren på GFF 

118. 03-11-06. Fornæs, Djursland. Eftermiddagstur sammen med Torben Kondrup. Havde planlagt at fiske ved Polderevet, men uklart 
vand fik os i stedet til at køre til Fornæs. Her var vandet klart og der var masser af fiskeyngel mellem blæretanget, Vi så en enkelt 
ørred springe og det lykkedes da også for Torben at kroge to mindre ørreder. Havde håbet på lidt torsk i skumringen, men det blev 
heller ikke til noget... Torben Kondrup i november aftensol 

117. 28-10-06. Besøgte brormand, der lever at skrive tekster og som bor på Kystvejen ved Strøby. Det er åbenbart et hot spot og 
allerede fra morgenstunden var der mange ivrige lystfiskere i området. Da jeg ankom fredag havde stormen åbenbart blæst vandet fra 
Køge Bugt ind i Østersøen så muslingebanker og revler var fritlagt. Her lørdag morgen var vandet steget omkring halvanden meter, lige 
som vinden havde lagt sig. Inden morgenkaffen og rundstykkerne  fiskede vi vadende fra stranden. Efter kaffen tog jeg en tur i 
pontonbåden og koncentrerede affiskningen om det mørke område på udsiden af første revle. Så en enkelt ørred i overfladen, men 
havde ikke nogen tilbud til fluen, ligesom jeg heller ikke så nogle af de øvrige spinde og fluefiskere som havde fiskekontakt. 

116. 22-10-06. Randers Fjord, Bredningen. Fiskede søndag formiddag med Dan Borup . Da vi ankom var vinden frisk fra sydvest. Vi 
søsatte pontonbådene øst for Dronningborg Lystbådehavn. Målte vandtemperaturen til 12 gr. Fiskede ve dat udnytte vinden og placere 
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fluen får centimeter fra sivene. Fangede en gedde på 7 og en på 8 kilo på en stor sølv-flashstreamer.  Prøvede også aborrerne, men 
fandt dem ikke. Da jeg kom ind var Dan for længst kørt hjem, så jeg fik ikke en melding om hans fangster.  

115. 21-10-06. Skovgårde. Formiddagsfiskeri sammen med Lars Pedersen. Havde foruden en skrubben, der tog fluen helt ude i kastet, 
højt i vandet også fat i en målsørred, der dog hurtig slap af krogen. Så desuden en ørred springe og et par hornfisk. Skrubbe på flue 

114. 20-10-06. Randers Fjord. En grå eftermiddag med svag vind Satte pontonbåden i vandet ved slæbestedet og fiskede nogle timer i 
yderhavnen omkring Venezuela. Landede omkring 20 aborrer og en gedde på omkring 50 cm. Hjemtog 8 flotte aborrer. Aborrer i 
pontonbåden.  Millinger i yderhavnen  

113. 17-10-06. Randers Fjord.  Satte pontonbåden i vandet fra græsplænen ved siden af det kommunale slæbested. Da vandet begyndte 
at stige kom der for alvor gang i de sortstribede. Omkring 35-40 stykker, flest mindre eksemplarer, gik ivrigt til fluen, en gul / grønlig 
belastet sag fisket på synkeline. Hjemtog 11 velnærede aborrer, der straks blev fileteret og klargjort til aftenens middag - UHM!  
Aborren en vartegn for Randers. 

112. 15-10-06. Villestrup Å. Havde oprindeligt planlagt en tur efter aborrer i Bredningen efter formiddagen oprydning i haven. Desværre 
var der lukket på genbrugspladsen (utroligt her i efterårsferien, hvor mange er i haven?), så Mitsubishien var fuld af haveaffald som jeg 
må se at komme af med mandag. Heldigvis kunne jeg låne fruens Lupo, så fisketur blev det til. Fiskede nogle timer denne smukke 
oktober søndag. På overfladen drev der lidt vårfluer, døgnfluer og myg. Fiskede med en sedge # 14. lande og genudsatte 8 bækørreder 
og en lille havørred han, der helt tydelig var klar til lidt halløj på gydebankerne. Dejligt at de færre dambrug og den mere skånsomme 
vedligeholdelse også resulterer i en større insektartsrigdom. Grej og å   

111. 14-10-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Morgen/ formiddagstur.  Ingen vind, stemningsfyldte tågebanker. Driftede med strømmen 
næsten ud til Gittermasten og retur med det stigende vand. Fangede og genudsatte 11 mindre ørreder på mellem 35 og 45 cm. Mange 
garn både for tæt på land, lavvandslinien og sejlrenden, bl.a. en garnkæde i "sækken" som jeg selvfølgelig har indrapporteret til 
ulovlige.net og fiskerikontrollen. Fjord, sol og tågebanker  Garn med død skrubbe 

110. 08-10-06. Gudenåen/Nørreåen ved Randers. Fiskede med Ivar Thordal og Torben Kondrup på strækningen mellem Fladbro og 
kajakklubben ved Randers. Planen var at vi skulle drifte og fiske på vejen til Randers. Da vi påbegyndte fiskeriet steg vandet imidlertid 
så kraftigt, at strømmen i Nørreåen løb "modsat med stor hastighed . Så i stedet for, som planlagt at drive nedstrøm lod vi strømmen 
føre os godt 500 meter opstrøms fladbro før end at vandet vendte. Spekulerer på om gedderne var blevet forvirret som følge af den 
modsatte strømretning? I hvervtilfælde lykkedes det kun for Torben at fange to mindre gedder, mens Ivar og jeg kunne nøjes med et 
par halvhjertede tilbud. Torben Kondrup med gedde 

109. 01-10-06.: Randers Fjord, Bredningen. Eftermiddagstur  sammen med Torben Kondrup. Målte vandtemperaturen til 15 gr...., og 
med sydlig vind og masser af sol, var der ikke mange ligheder med normalt oktober vejr. Vi fiskede langs sivkanten. Efter en lille times  
"forvandt" min flue umiddelbart efter den var landet. Jeg strammede op og kunne snart mærke at det var en vægtig gedde. Fighten 
blev hård og kontant, forstået på den måde at det var en rigtig sejtrækker gedde, der skulle have optimal pres for ikke at svømme ind i 
sivene og skabe store problemer. - Boga'en vise 18 pund, og efter at jeg havde taget en vævsprøve (et lille stykke af højre brystfinne), 
blev den pragtfulde gedde genudsat i sit rette element.  Fiskede langs sivene endnu en time uden at mærke andet end en mindre 
aborrer, der tog Torbens geddeflue. På vejen retur fiskede vi lidt i lagunerne. Her blev det til endnu en aborre og en mindre gedde til 
Torben. Geddefight    Henrik Leth med gedde  Torben Kondrup med gedde 

108. 30-09-06. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Var ved fjorden ved syvtiden. Sejlede på vejen ud ind i et garn eller en rad der sat 
umærket fra den vestlige havnemole. Startede fiskeriet i Gammeldybet hvor bunden mange steder var belagt med et "ligtæppe". På 
trods af det dystre "gulvtæppe" blev det her til to mindre ørreder. Sejlede efterfølgende ud langs kanten til sejlrenden hvor jeg kunne 
udnytte faldvandet og fiske langs kanten indtil yderste af nordsidens øer. Havde en kort periode en mindre flok multer der fisk 
præsenteret fluen uden at vise nogen interesse. Fangede yderligere fire ørreder, bl.a. to på en gang. Ved vandvendingen lod jeg mig 
drifte retur mod havnen til lyden af et sig nærmende tordenvejr, der leverede en skypumpelignende mængde regn og en flot portion 
lyn, dog heldigvis efter jag var kommer i ly bag bagklappen på Mitsubishi'en.  - Fiskede med en lille efterhænger flue der skulle friste 
multerne. I stedet blev det til ørred duble.   

107. 24-09-06. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Der var ikke meget jævndøgn og vinterhalvår, men derimod masser af sol og varme. 
Sommeren har så sandelig bidt sig godt fast... Startede med at fiske i svagt stigende 15 grader varmt vand. Langs kanten af sejlrenden 
var der god gang i mindre bidelystne ørreder. Fangede i alt 7 havørreder hvoraf den største målte 50 cm. og blev hjemtaget til 
spisebordet. Så desuden nogle enkelte multer og lidt hornfisk. Bemærkede, at der er placeret ruser tæt lang "Sækken", hvilken  gør det 
umuligt for vadende fiskere at holde afstandskravet og derved fiske lovligt. Ærgerligt, at der netop her i den ellers, for vadefiskere, 
svært tilgængelige fjord er så mange redskaber.    

106. 23-09-06. Bredningen. Benyttede nogle fritimer lørdag formiddag i pontonbåden. Fiskede omkring halvanden time før at den store 
sølvflashstreamer blev taget beslutsomt, umiddelbart efter den ramte vandet tæt på sivkanten. Med et samme kunne jeg se og mærke, 
at der var tale om en stor fisk og jeg satte alt ind på at komme væk fra sivene, hvor jeg tidlige har mistet store fisk. Der blev lagt 
optimalt pres på gedden (alt hvad #8 grejet og det kraftige forfang kunne præsterer). - Det en seje træk fulgte det andet, alt imens jeg 
ved at bruge svømmefødderne holdt mig fri af sivkanten, som den friske sydlige vind og gedden ellers gerne ville have mig til at drive 
ind i.  Da jeg endeligt efter flere forsøg havde geddehovedet i nærheden af Boga'en kunne jeg forsigtigt løfte 23 pund gedde ud af 
vandet, tage en skæl- og vævsprøve, løsne fluen og forsigtigt genudsætte fisken... Havde endnu et par tilbud fra mindre gedder, der 
imidlertid ikke blev kroget. Storgedde tæt på pontonbåden.  Geddemund med tænder og flue 

105. 22-09-06. Bredningen. Havde en aftale med Peter Fischer Mikkelsen om at prøve prototypen på en nykonstrueret 
katamaran/pontonbåd, der står umiddelbart for at gå i produktion. Prøvede fartøjet, der var monteret med en el-motor, og i øvrigt er 
konstrueret med en platform meget lig flats-bådene, som vi ser på billeder og film fra bone-fiskområder. Desværre var der ingen gedder 
i biddet, men vi aftalte at forsætte testeriet af FischerCat'en, som Peter kalder båden. Oplevede for øvrigt en meget tillidsfuld 
svømmefugl, som jeg ikke helt kunne bestemme. Måske kan du hjælpe? Se   

104. 21-09-06. Randers Fjord, Stenrevet. Aftentur. Det blev til en enkelt ørred på omkring 45 cm. Havde håbet på at se nogle multer, 
men det skulle heller ikke være i aften. Nød at revet for mig selv, det milde septembervejr og den smukke solnedgang. Ørred og flue 
Solnedgang 
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103. 19-09-06. Fyn. Efter et god gang morgenmad og et farvel til dem der ønskede at fiske på nordkysten, var der afgang. Vi blev denne 
dag guidet til Ålehoved på øens vestside. Jeg benyttede det gode vejr til at søsætte pontonbåden for satse på den "store" affiskning af 
den spændende kyststrækning - kunne være at jeg løb ind i en flok fisk?  Lod mig drive med vinden langs revlen og kastede ind mod 
land. Oplevede, at en blank ørred på 50 - 60 cm. fulgte efter fluen ud over den lyse sandbund, tog fluen.... og nogle rusk, for igen at 
være fri af krogen. Fangede desuden tre mindre blanke ørreder. Pontonbådsatset havde været det rigtige valg idet ingen af de øvrige 
havde mærket fisk denne formiddag. De fleste at de øvrige valgte at køre til Wedelsborg, mens vi trætte og tilfredse satte kursen mod 
Randers til oprydning og vasketøj. Et stort tak til Martin Jørgensen for initiativet. Ripley Davenport  Med ørred GFF hjemmesiden 

102. 18-09-06. Fyn sammen med Frank Oksborg og de hyggelige GFF'ere fra bl.a. Tyskland, Tjekkiet, Island og England.  - Efter en 
kongresuge i Ålborg var det, bortset fra fredagens kø på motorvejen, ren medicin med udsigt til en fiskeri- og snak.  - Vi følte os straks 
velkomne da vi ankom til Odense's hyggelige vandrehjem. - Lørdagens fisketur gik Wedelsborg, hvor Ripley Davenport arbejder med at 
optimere skoven, så de gæstende jægere får den optimale naturloplevelse og et stort jagtudbytte. Vi var kørt i forvejen for selv at 
finde ned til stranden. Her gik det galt og vi for vild. Kørte vel nok det meste af en time rundt på de mange skovveje, hvor vi kunne 
opleve den store bestand af rådyr og ikke mindst fasaner. Da vi endeligt nåede frem til de øvrige, var de for længst gået i gang med 
fiskeriet. - Jeg lagde ud med at opleve en ca. 60 cm. fisk i rasende fart accelererer efter fluen for desværre at hugge fejl. Fangede 
senere to mindre ørreder. Havde ligeledes fornøjelsen, at fotografere Ripley mens han fightede og landede en smuk hanfisk. Tror at alle 
denne dag fangede en eller flere fisk. Sluttede med en rigtig god vandrehjemsmiddag, billedkikkeri, snak og fluebinding.  

101. 08-09-06. Bredningen, Randers Fjord. Pontonbådstur sammen med Frank Oksborg. Vi ankom ved højvande - der var rigtig eget vand 
i fjorden. Fiskede intensivt i et par timer, hvor vi så en del gedder (mest mindre) og mærkede en enkelt (Frank). Jeg havde fornøjelsen 
af at fange en af de rigtigt store rudskaller, som jeg skønner til at veje mellem 1,6 og 1,8 kg. den dog en 15 cm. lang gedde flue rent! 
Kunne glæde os over, at mængden af grønalger er kraftigt reduceret siden sidst. Målte i øvrigt vandtemperaturen til 14 gr. og 
konstateret at vandstanden i løbet af tre timer faldt omkring en halv meter. Stor rudskalle   

100. 06-09-06. Villestrup Å. Da jeg ankom kunne jeg se at grøden var slået. Men modsat tidligere rundbarberinger var er det i år sket 
med nænsomhed og omtanke. nedlagte dambrug, våde enge og nænsom grødeskæring betyder at den smukke å er inde i en særdeles 
god udvikling. Bl.a. har jeg i år set betydeligt flere døgn- og vårfluer, hvilken indikere det bedre miljø. Fiskede et par timer og fangede 
og genudsatte fire smukke bækørreder. Havde også en havørred der tog tørfluen, men som desværre ikke blev kroget rigtigt... 

99. 03-09-06. Mariager Fjord og Villestrup Å. Startede med at køre til Ørnedalsbugten ved Hobro. Kunne med det samme se at den her 
er rigtig gal og at fjorden kollapset. Vandet er nærmest farvet svovlgulligt og en fimset lugt af råddenskab og svovl bekræfter meldinger 
om bundvending og død. Trak i waders og kunne se at sigtbarheden var mindre en 15 cm. Kunne glæde mig over at der helt inde i 
strandkanten stadig var få levende sandkutlinger, hundestejler og tanglopper. Konstaterede, at de fleste blåmuslinger, også på det lave 
vand allerede var døde. Fandt dog nogle enkelte der stadig var i live og sendte den friske vestenvind, der måske kan bidrage med en 
lille smule ilt, en venlig tanke. Besluttede mig for at tage til i Villestrup å, hvor jeg på en stor sedgetørflue havde fornøjelse at kroge en 
ca. 60 cm. havørred, der dog gik i grøden hvor ikke kunne få den fri. Fangede og genudsatte 3 bækørreder på op til 35 cm. Kørte på 
vejen hjem forbi Hadsund øst hvor fiskeriet fortsat er tilladt. Her er der imidlertid nu så mange ruser, at det stort set vil være umuligt 
at fluefiske hvis afstandskravet til redskaber på 75 meter, skal overholdes. Svovlvand ved Hobro Levende musling fra Hobro Masser af 
ruser vest for Hadsund 

98. 30-08-06. Djursland, Grenå-området. Eftermiddags-aftentur sammen med Verner Jensen. Startede ved Polderrevet. Vi kunne her 
opleve så massive mængder af brune alger (fedtemøg), at fiskeri var umuligt. Kørte ind ved lytbådhavnen hvor vi så nogle 
ubestemmelige småfisk i overfladen og en enkelt multe. Videre til Ålebugten, hvor der også var mange alger og umuligt fiskeri. Gik så 
en tur på den nye mole uden at noget til multerne. Sluttede aftenen ved Fornæs hvor vandet også var brunt og ikke fiskbart. Spejler 
mig i lortebrune alger 

97. 27-08-06. Villestrup Å. Ville prøve at liste et par havørreder med tørflue, men.... Efter 10-15 kast knækkede min kære Sage XP #5 
uden varsel. XP'eren har ellers tjent mig troligt i på mange fisketure i efterhånden en del år. Godt med garantien og den gode service 
fra Korsholm. Inden "katastrofen" blev det dog til et par bækørreder som måtte en tur i nettet for igen at blive udsat i åen. Benyttede 
lejligheden til at besigtige den døende fjord. Ved Hobro så det rigtigt skidt ud, så flere døde hundestejler i det kloakfarvede vand. Ved 
Vive så det en anelse bedre ud. Sneglene var her kravlet op på sten og helt ind til land. Så her hverken krabber eller småfisk. Ved Dania 
lignede fjorden Vive, og i Mariager Havn var det stinkende lortebrunt vand, der kunne beskues. I løbet af dagen var vinden frisket op, så 
lad os på mere i den retning! Bemærkedei øvrigt, at der her inden fiskestoppet træder i kraft er en del der mangler at få deres ruser 
taget op! Snegle på sten ved Vive Knækket XP #5 

96. 26-08-06. Randers Fjord, Bredningen. Var på fjorden i pontonbåden inden daggry og solopgang, som altid er en smuk oplevelse. Som 
følge af dagens aborrer konkurrence er jeg ikke alene. Mindst 5-6 småbåde er lige som jeg tidligt på færde. Vandstanden er lav og så 
småt stigende. Temperaturen måler jeg til 16 gr. Fisker nogle timer med både en popper og en lille flashstreamer uden at mærke eller 
se noget til de sortstribede. Prøver også gedderne, også uden at mærke noget. Lidt over otte ringer Jørgen Skårup, der fisker i "Daka-
svinget". (Du kan nok læse mere om aborre konkurrencen på Jørgens hjemmeside). Her er der åbenbart god gang i fiskene, men de er i 
mindre størrelse, som det lyder fra Jørgen. Er kommet i Bredningen i efterhånden en hel del år, men har aldrig oplevet så mange 
grønalger som nu!  - Heldigvis er der en god vandudskiftning i Randers Fjord, men skidtet ender jo i Kattegat og Hevring Bugt, hvorfra 
de første meldinger om iltproblemer er begyndt at indløbe. Konstaterer også, at der er så mange ruser i Bredningen, at det kun ganske 
få steder er muligt at fiske efter regler med stang (der må jo ikke fiskes tætte på faste redskaber end 75 meter)...  Var hjemme ved 
titiden, hvor den stod på dyner og pleje af en stædig forkølelse... 

95. 25-08-06. Villestrup Å. Kørte til åen over middag for at fiske lidt med tørflue. Fiskede med en #8 sedge og fangede og genudsatte 5 
bækørred og 1 havørred på ca 55 cm. Var netop gået i gang med fiskeriet da der indløb i SMS fra Anna Grete Jensen med følgende 
ordlyd: "bunden er vendt". Desværre var det ikke en overraskende melding... På vejen retur kørte jeg til Vive Havn, hvor jeg kunne se, 
at det totale iltsvind endnu ikke var slået igennem her. Kørte efterfølgende til Mariager Havn hvor vandet var rødbrunt og stinkende..... 
Alle gode kræfter må nu ud af busken og der må udarbejdes en genoplivelses- og forebyggelsesplan for den smukke, men nu næsten 
døde fjord!  

94. 20-08-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Satte pontonbåden i fra havnen. Vandet var svagt stigende og jeg kunne for enden af molen se en 
stor stime småfisk der fouragerede i hele vandsøjlen (vandet var overraskende klart). Roede ned i "Gammeldybet" og nåede et par 
enkelte kast inden en timelang og meget heftig tordenbyge, fik mig til lægge mig i sivkanten og nyde den våde udsigt. Fiskede et par 
gange over skrænten til "dybet" og havde kontakt til nogle hornfisk, ligesom jeg så en enkelt ørred springe helt fri af vandet få meter 
fra pontonbåden. Vandet var nu begyndt at falde kraftigt, hvilken også kunne ses på den store mængde af grønalger som nu skal ud at 
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ende deres dage i Hevring Bugt, som også må forventes at få iltproblemer i den nærmeste fremtid...   

93. 19-08-06. Mariager Fjord, Villestrup å. Kørte efter morgenkaffen til Hobro hvor jeg kunne konstatere klart iltrigt vand i knæhøjde, 
mens det længere ude var rødligt og grumset. Bemærkede masser af kutlinge og rejer i strandzonen, mens det virkede dødt bare en 
lille smule længere ude. Kørte efterfølgende til Villestrup for at forsøge lidt havørredfiskeri med store tørfluer. Fangede her 7 
bækørreder og havde et enkelt havørredtilbud. Sluttede med en tur til Vive, hvor jeg kunne opleve, at vandet helt inde fra land var 
gråt og lugtende, med en sigt på under 10 cm. I strandkanten var der en del døde og livløse krabber, som i deres kamp for at få ilt, var 
kravlet helt i det fugtige tang i strandkanten.  Iltsvindet vil antagelig slå alt levende der lever i fjorden ihjel i løbet af de næste par 
dage. Klart vand tæt på land ved Hobro  En blandt mange døde krabber  Endnu et offer for iltsvind Svineindustrien må rense – brug for 
en politisk løsning! Læs og kommenter 

92. 17-08-06. Glenstrup Sø, Mariager Fjord og Villestrup å. Begyndte dagens fiskeri i Glenstrup Sø, der umiddelbart ser ud til at klare 
sommeren fin. Sigtbarheden var ok, og der var masser af vårfluer og døgnfluer der sværmede over den spejlblanke overflade. I vandet, 
som jeg målte til 18 gr., var der kæmpe stimer af yngel. Fangede to mindre gedder. Kørte efterfølgende til Mariager Fjord ved Hobro 
hvor vandet var faldende. Kunne observerer at kutlinge, rejer og tanglopper havde klumpet sig sammen tæt under land. Længere ude 
var vandet rødligt og algefyldt - det så bestemt ikke godt ud... Ja, faktisk vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi en af de nærmeste dage 
oplever en bundvending og fiskedød som i '97...Forudsætninger er til stede, men LAD DE HØJERE MAGTER FORBYDE DET!!! Kørte nu til 
Villestrup Å, der på baggrund af de seneste dages nedbør var blevet the farvet. Der var en del landinsekter og vårfluer som ørrederne 
villigt guffede i sig. Fiskede med en #10 sedge og fangede og genudsatte seks mindre bækørreder og to havørreder som ikke havde 
mistet appetitten efter at have forladt fjorden. Glenstrup Sø  Tørflue havørred fra Villestrup 

91. 15-08-06. Randers Fjord Bredningen. Eftermiddagstur. På trods af den ellers store vandudskiftning i fjorden kunne konstatere en 
stor mængde alger. Sigtbarheden var mindre end 30 cm. hvilken naturligvis ikke er godt for rovfisk som aborrer og gedde. Ingen tvivl om 
at den stillestående Tange Sø er med til at forringe vandmiljøet i Gudenåen, Randers Fjord og Hevring Bugt. Fangede for øvrigt et par 
mindre aborrer, men så ikke noget til gedderne... Målte i øvrigt vandtemperaturen til 18-19 gr. Alger i Bredningen 

90. 14-08-06. Mariager Fjord, Hobro. Sidste år på denne tid var der god gang i fjordfiskeriet. I år er det mere fjordens kamp for at 
overleve fordøjelsen af de ekstremt mange alger og den høje vandtemperatur, der giver spænding jeg meget gerne ville undvære.... 
Vandet er stadig lunkent og temmelig uklart. Iltindholdet er minimalt så og fisk, tanglopper og muslinger ikke er mere aktive end 
allerhøjest nødvendigt. Fiskede et par timer uden at se eller mærke noget. Amterne har også været ekstraordinært på fjorden. Du kan 
læse seneste måleresultat her 

89. 13-08-06. Mariager Fjord. Blev nød til lige at tjekke fjorden. Kørte til Ørnedalsbugten og kunne konstatere at vejromslaget havde 
"gjort godt" selv om der forsat er en del lommer af rødt iltfattigt bundvand. Fiskede et par timer, og så for første gang i denne 
sensommer et par fisk. Første var der en efterfølger, som lavede en stor hvirvel i vandet da jeg løftede fluen fri for et nyt kast. Anden 
og tredje ørred gav sig til kende ved forsigtigt at hugge til fluen, dog desværre uden at blive kroget....  

88. 12-08-06. Villestrup å. Havde håbet på, at vejromslaget havde sat gang i klækningen af nogle døgnfluer... Selv om jeg da også så 
nogle stykker, samt lidt vårfluer, var det ikke noget der fristede ørrederne. Fiskede i stedet med en belastet nymfe til de fisk jeg kunne 
se stå over den lyse sandbund. Det blev til tre bækørreder. Villestrup Å 

87. 11-08-06. Besøgte Mira, Betina og Lars Pedersen i "Bjælkehuset" mellem Løkken og Blokhus. Havde snakket om at vi skulle forsøge os 
i Vesterhavet efter en havaborrer eller andet svømmende, hvilken dog vind og dønninger gjorde uaktuelt. Fiskede i stedet i Løkkens 
Fiskepark, hvor der var masser af pæne regnbueørreder, der imidlertid var mere opsat på at overleve i det varme vand end i at bide på 
vores fluer. Det lykkedes mig at fange tre, mens Lars blot kunne lande en enkelt. Det er sjældent jeg fisker i P&T, men jeg må sige, at 
der her er tale om et veldrevent og charmerende et af slagsen.    

86. 09-08-06. Efter et par hyggelige timer med børnebørnene Amalie og Sofia ved Purhus Fiskepark, gik turen til Mariager Fjord ved 
Hobro. Har de seneste år haft et rimeligt godt sensommerfiskeri i den inderste del af fjorden... Fiskede et par timer ved et hotspot 
uden at se eller mærke noget til ørrederne. Tror at den høje temperatur og fjordens tilstand, har resulteret i at ørrederne er søgt mod 
køligere vand (vandløbene). Bemærkede i øvrigt, at vandet virkede meget "slidt" og enkelte steder rødligt hvilken er tegn på at der er 
tale om bundvand med ringe mængde ilt. Algerne er i fuld gang med forrådnelsen, hvilken også kunne lugtes. Håber, for fjordens skyld, 
stadig på masser af vind og vandudskiftning.  

85. 08-08-06. Randers Fjord, Stenrevet. Havde aftalt en eftermiddags/aftentur med Anders og Rasmus Oversen, som jeg kender fra 
fluebindingskurserne i Fårup i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Vi ankom til stigende vand, høj sol og 27 gr., i håbet om 
at møde nogle fiskbare multer. - Enkelte multer viste sig, men forsvandt lige så hurtigt... Lidt før solnedgang lagde vinden sig og vi blev 
vidne til mægtige stimer af fiskeyngel, der på kanten og i sejlrenden fouragerede på overfladen så det mest af alt lignede regnvejr på 
den ellers blanke fjords vandoverflade. (Mon der er tale om sildeyngel?) Enkelte større fisk jagtede i stimerne, fisk som vi vurderede var 
makreller. Anders havde inden dette scenarium fat i to ørreder, en på ca. 50 cm der røg af fluen og en undermåler på ca. 30 cm. 
Oplevede også at der lige omkring solnedgang blev sat garn lang kanten af sejlrenden, men det er der selvfølgelig ikke noget nyt i.  

84. 07-08-06. Grindsted å. Fiskede sammen med Lars Pedersen det meste af dagen i den smukke å. På trods af at temperaturen lå på 
den gode side af 25 gr., blev det til flere gode stallinger, et kik på en ca. 4 kilos gedde og iagttagelse af flere stallinger og ørreder, der 
afviste vores nymfer og tørfluer. Stallinger der blot en enkelt gang tog insekter på overfladen, kunne vi efterfølgende fange på tørflue 
De øvrige kunne vi blot se på mens vores nymfer passerede tæt forbi, og vores tørfluer lige over dem... Lars Pedersen  ved Grindsted Å 

83. 06-08-06. Århusbugten. Forsøgte sammen med Steen Ulnits, at finde en nogle fiskbare multer. Så nogle enkelte i overfladen, men 
var desværre ikke i nærheden af at kunne præsentere fluen for de kære fisk. Nød begge vådvadningen og synet af de mange kutlinge, 
rejer, småfisk og enkelte fladfisk der holder til i det næringsrige farvand.  

82. 04-08-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Formiddagstur hvor jeg i pontonbåden sejlede rundt i fjordmundingen for at forsøge at finde 
nogle fiskbare multer. Så, i modsætning til mit "ferie-spotteri" ved Ebeltoft, Sjællands Odde, Rørvig og Stevns, dog her enkelte multer. 
Desværre var der igen tale om fisk i bevægelse og ikke fouragerende multer, som jeg glæder mig ustyrligt til at præsentere fluen for. 
Hvor er de henne? Målte vandtemperaturen til 19 gr. og havde fat i et par mindre hornfisk.  Pontonbåd og fluestænger 

81. 31-07-06. Mariager Fjord. Sammen Lars Pedersen. Startede i inderfjorden hvor vi forventede, at karper oven på nattens svalende 
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byger ville være i biddet. Højt vandstand og uklart vand og mange skyer, vanskeliggjorde imidlertid fiskeriet idet det var meget 
vanskeligt at se de fouragerende karper. Op trods af de vanskelige forhold lykkedes det Lars at lande 5 karper, mens jeg måtte nøjes 
med en enkelt. Alle fisk genudsat. Kørte efterfølgende til Ørnedalsbugten for at se nærmere på fjorden, der lider meget i det varme 
sommervejr. Trods store mængder alger, så det rimeligt ud. Så lad endelig vinden fortsætte og temperaturen falde og lad os så krydse 
fingre! Alger i Mariager Fjord   

80. 29-07-06. Djursland, Rugaard.. Stod op kl. 04-00 og fik hurtigt søsat pontonbåden. Så fortsat intet til multerne, men fangede under 
blindfiskeri et par hornfisk. Efter morgenkaffen og rundstykkerne, som Lene havde hentet i camping kiosken, var det til at ligge lidt på 
langs… Var kl. 09.30 i pontonbåden for et makrelsats. Prøvede forskellige teknikker og fluer før end af min første fluefangede makrel 
var sikkert kroget, fightet og landet. Fiskede med en flougul Clousers Deep Minnov på en Teeny line med synkespids. Allerede et par 
kast efter var der igen en godt fightende makrel på fluen. Det blev til endnu et par stykker og en hornfisk inden jeg roede ind  for at 
fejre fangsten med en kold øl og en forrygende tordenbyge der satte himmel og hav i et... To makreller i pontonbåden Makrel på flue 

79. 28-07-06. Djursland, Rugaard.. Kørte sammen med Lene til Rugaard Camping i håbet af at komme i nærheden af et par multer. 
Efter bøfferne og lidt rødvin gik jeg langs stranden en god kilometer uden at se en eneste multe eller andre fisk. 

78. 27-07-06. Bredningen, Randers Fjord. Var i gang med at pakke grejet ud kl. 03.30.... Satsede på overflade-aborrer på popper, 
men... desværre oplevede jeg ikke de sortstribede jage årsyngel i de åbne områder mellem grøden. Fangede derimod lidt aborrer på en 
guldflash streamer. Vandstanden var lav og sigtedybden stor. Målte for øvrigt vandtemperaturen til 22 gr. og laveste temperatur i luften 
til 13 gr.  Roede langs kanterne og så et par vægtige gedder, der dog endnu ikke endnu havde tænkt på morgenmaden. Nød den 
prægtige morgen, og stilheden (ja, fri os for broen). Bemærkede, at der i sivene var samlet store flokke stære... et sikkert 
sensommertegn.  Morgenstemning fra Bredningen   Aborre på guldflash 

77. 25-07-06. Villestrup å. Aftentur sammen men Ivar Thordal. Efter lidt grillmad under markisen var der afgang til åen. Vi startede ved 
Barsbøl, hvor vi kunne konstaterer, at vandet stod højt (faktisk et godt stykke op i engene) som følge af vandplanternes vækst i den 
solrige sommer. Fiskeriet var utroligt vanskeligt, så på trods af, at vi så et par gode fisk tage insekter på overfladen, blev det her kun til 
et enkelt tilbud. Kørte efterfølgende op til Tostrup. Stadig sparsomt med ringende ørreder. Missede et par stykker, bl.a. en ørred der 
tog efter jeg havde mistet kontakten til den lille sedge og derfor troede, at der ikke var direkte kontakt med fluen. I min hurtige 
opstramning fik jeg knækket fluen af forfanget på aftenens bedste ørred. Fangede og genudsatte til slut en smuk bækørred på ca. 33 
cm. Masser af grøde i Villestrup Å 

76. 23-07-06. Djursland, Rugaard. På multetugt sammen med Ivar Thordal. Enige om, at vi ville gøre et seriøst forsøg på at opspore og 
efterfølgende fange et par multer. I klædt T-shirt, shorts og flats-boots afpatruljerede vi et par kilometer strand i ellers bedste 
kvalitet. Desværre så vil kun et par enkelte multer, der dog næsten var forvundet inden de havde fået tilbudt fluen. Det blev til en 
hyggelig aften hvor der blev slidt mere på fodsålerne end på fluelinen. Sluttede med at en af campingpladsens fluefiskene gæster bød 
på rødvin og fiskesnak - hyggeligt. Læs mere om området 

75. 22-07-06. Mølledammen og Mariager Fjord.  Havde besøg af min nevø Frederik der brænder efter at komme i gang med fluefiskeriet 
og derfor skulle have lidt hjælp til grejopsætning, kast og fiskeri. Kørte først til Mølledammen hvor vi fik vendt linen, tilpasset 
forfanget og foretaget de første svære kast. På trods af varmen var der rigeligt gang i ørrederne, der mæskede sig i myg, døgnfluer og 
bl.a. flyvemyre - en overflade aktivitet som bestemt satte yderligere gang i Frederiks fiskehormoner. Kastelængen blev hurtigt forøget 
til 5-6 meter og stemningen steg naturligvis yderligere da den første ørred tog fluen.... Fisken røg af inden landingen (det er hvad der 
sker). Snart efter var der igen ørred, der dog i samme øjeblik som jeg skulle til at tage billedet, sprang ud af Frederiks hånd og tilbage i 
søen. Kørte efterfølgende til Mariager Fjord hvor der selvfølgelig er mere plads til bagkast og i øvrigt mindre risiko for at fluen sætter 
fast i vegetation. Jeg så her en enkelt fisk, men endnu bedre var det, at en halvmeters havørred viste sig i et spring lige uden for 
Frederiks stangspids.... Jeg er overbevist om, at vi i dag har fået en ny fluefisker.  Også positivt at opleve hurtigt Frederik komme efter 
kasteteknikken og således kunne slutte af med at lægge 10 - 12 meter line ud. - Må eller sige at jeg frygter det værste med hensyn til 
fjorden, der bestemt ikke syntes om lange varme og solrige dage. Det ville således vært bedst med en god sommerstorm og et 
vejromslag. Jeg krydser fingre! Frederik i Mariager Fjord 

74. 18-07-06. Mariager Fjord. Har som mange andre lidt svært ved at sove her i varmen... Kørte kl. 03.00 til Kongsdal for at se til 
fjorden, der bestemt heller ikke har det godt med de mange solskinstimer og høje temperaturer. Fiskede nogle timer uden at mærke 
noget og så da også blot en enkelt fisk bryde overfladen. Savnede endnu engang Flexi-Stripperen som jeg mistede i Norge - uden FS'eren 
er der konstant søsalat der sætter sig på linen til gene fiskeri og kast. Godt Bjarne Fries kommer forbi en af dagene! 

73. 14-07-06. Rena. Nu skal slutspurten sættes ind. Efter morgenmaden satsede vi på at finde nogle storfisk på strækningen mellem 
Hængebroen og opstrøms mod vandkraftværket, som vi kan høre buldre i det fjerne, og som efter sigende skulle lukke omkring 8 
kubikmeter vand gennem turbinerne i sekundet. - Jeg valgte østsiden og startede da også med at se, eller rettere skræmme en ørred 
der stod meget tæt på bredden. Ellers var der hverken insekter, fisk eller andre opmuntringer under den lange tur op til kraftværket. 
Da vinden samtidig var hård fra nord til syd, altså direkte mod mig, blev det ikke til meget fiskeri. Lidt over tolv, netop som jeg var 
begyndt turen nedstrøms, bemærkede jeg de første klækninger af døgnfluer. Et par skyer satte yderligere gang i døgnfluerne, der snart 
sammen med forskellige arter vårfluer flød talrigt nedstrøms. ”Frokosten” fik fiskene til at vågne op! Nu var der pludselig flere ringende 
fisk inden for kastehold... Første der tog fluen, var en ørred, som jeg imidlertid missede under fighten. Flere fisk ringede og næste fisk 
var en stalling på ca. 50 cm… Udover endnu et par mistede fisk blev det til i alt til 8 vægtige stallinger, og lidt senere en ørred som vi 
kunne se fra broen. Taktikken blev lagt: Frank blev stående på broen og kunne kyndigt dirigere min flue hen over ørreden, der dog først 
tog imod tilbuddet, da jeg uden streamning kunne præsentere den vellignende imitation – en falskærmsflue med polyvinge. Utroligt 
fascinerende at Frank kunne følge ørreden, der måtte stige omkring 1,5 meter for at tage flue… Det skulle også blive dagen hvor Frank 
”Sitting Bull” (jo, også i denne ferie foretrak Frank at sove på højre forsæde) fik hul på Rena-ørrederne. Da jeg kom tilbage til bilen 
kunne en stolt Frank fremvise et flot billede af sin ørred på godt fyrre centimeter. (Tillykke!)… Ved sekstiden så det ud som om antallet 
af døgnfluer og vårfluer var aftagende. Fiskene blev ligeledes mere passive. Grejet blev pakket og turen mod Randers og vores kære, 
kunne begynde. Se still-billede video fra turen her  Fiskekort og fluer  Stalling genudsættes Stalling der netop er gendudsat 

72. 13-07-06. Glomma, Kvennan Camping. Efter endnu en nat med regnbyger vågnede vi til sol. Aftalte, at vi skulle følges og at jeg 
skulle forsøge at guide Frank til ørred. Mit råd var, at Frank skulle affiske nogle strømrender tæt på land. Det gav bonus og efter få kast 
kunne min fiskemakker lande og genudsætte sin første lidt større Glomma-ørred på omkring 40 cm.  Inden længe var der igen ørred, 
denne gang et flot eksemplar i samme størrelse. Desværre blødte fisken kraftigt fra gællerne, så den måtte som fileteret indgå i dagens 
menu. Fiskede ellers flere spots hvor vi landede flere mindre ørreder og nogle gode stallinger. – Kørte sydpå via den smukke Rendal  til 
Hængebroen ved Rena hvor vi mødte John og Kasper, to gæve fluefiskere fra Odense, der også havde haft held med geddefiskeriet i 
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storsøen…. Fiskede lidt til to ringende fisk inden vores store kulinariske aftenmåltid (Potatmos og reinkarbonader med krydddersmør). 
Første var en stalling på ca. 45 cm. som jeg så stige til fluen fra stor dybde. Anden fisk var også en stalling i cirka samme størrelse, der 
dog røg af fluen mens jeg fumlede med kameraet…. Lidt efter kl. 21.00, mens vi ventede på aftenens hatch, blev der fra de gode 
fynboer serveret dejlig whisky og gode danske Odense pilsnere….Vi så enkelte fisk i overfladen og Frank missede vist nok en enkelt… 

71. 12.07-06. Tynset, Glomma. Vågnede op med klar himmel og 6 graders varme. - Gik efter morgenmaden opstrøms i håbet om at 
kunne spotte og fange en større fisk.. Stadig er der meget sparsom med insekter og det var da også kun få fisk jeg ser ringe.  På lang 
afstand observerede jeg noget uro i det blanke vand tæt på bredden. Jeg listede mig tættere på og kunne se en fisk på mellem 50 og 60 
cm. – Storørred tænkte jeg og sneg mig tættere på for at være sikker på et godt kast. Jeg var dog dårligt nok kommet i position før en 
fisken begyndte at jage små-stallinger, der i tætte stimer holdt til i det rolige vand. Nu kunne jeg se at det ikke var en ørred, men en 
gedde. Fiskede efterfølgende til ringende stallinger hvor det blev til 5 fine eksemplarer på mellem 30 og 35 cm. Frank var gået lidt 
nedstrøms og havde også kunne fiske til nogle ringende stallinger. Det blev til 6 stykker, der måtte ”hilse på” inden de igen blev 
returneret til Glomma’s klare vand. - Ved middagstid pakkede sammen, handlede lidt ind i Tynset (øllene er dyre og vi måtte af med 
137 nkr  seks dåser – jo, de skal nydes – slut med at bælle Frank!). – Kørte efterfølgende til Kvennan Camping, hvor der som noget nyt er 
etableret en fluefiskezone og fangstbegrænsning. Om det så virker er en anden sag. I hvert tilfælde var det første vi så på 
campingpladsen en tysker, der var i gang med at rengøre fangsten af en spandfuld stallinger fra omkring 20 cm…. Efter hvad jeg kunne 
se, var der tale om at fiskene skulle saltes og sikkert hjemtages til fædrelandet som et kært ferieminde. ( Har flere tyske venner der 
bestemt ikke fisker således, så in gen generalisering). Lidt efter kom en spindefisker gående med en pæn, men død ørred. Det er 
åbenbart lige som i DK hvor momsen på trods af lovgivningen ikke er slået igennem alle steder. Fluezone og genudsætning, har de 
åbenbart de samme vilkår i Norge. Trods de måske lidt bitre kommentarer, er Kvennan Camping og den uregulerede del af Glomma som 
løber forbi ved Campingpladsen, absolut et besøg værd!  - Efter lidt fluebinding besluttede vi at ”nu skulle der fiskes”. Elven var meget 
lavvandet så nogle at de spots, der de tidligere år har fisket godt var i dag nærmest tørlagt. I en strømrende fandt vi både stallinger og 
nogle enkelte ørreder… Frank var denne gang på hotspot og det blev i løbet af nogle timer til 18 stallinger på mellem 35 - 45 cm. Jeg 
måtte arbejde lidt mere på sagen og kunne opgøre eftermiddagens ”anstrengelser til 5 stallinger og 3 ørreder. – Aftenfiskeriet foregik 
opstrøms og jeg ville prøve at aflure nogle ”nye standpladser” nu når vandstanden var rekord lav. Fiskede i bagvandet, der findes efter 
store sten, samt i de lidt dybere strømrender. På omkring en halvmeters vand, i strømlæ bag nogle større sten huggende en ca. 40 cm. 
ørred hårdt. Efter nogle spring tog den stærke fisk et godt udløb, der fik mig til at sende 0,14 mm forfanget en venlig tanke. Ørreden 
blev dog landet, fotograferet og lige som de øvrige fisk genudsat. På kanten af en strømrende fandt jeg en flok stallinger og fik nogle 
stykke til fluen. Også her var der tale om pæne fisk på den rigtige side af de 40 cm. Inden jeg vendte retur til en kølig (dyr) pilsner blev 
det til endnu et par ørreder i lidt mindre størrelse. Frank var gået nedstrøms og havde langs kanterne fanget et par stallinger og lidt 
små-ørreder. 

70. 11.07-06. Tynset, Glomma. TomTom var sat til korteste rute og vi blev blandt andet guidet via Jutulhoggvien, hvor vi naturligvis 
måtte ud og se det store ”hug” der er 240 meter dybt, 50 meter bredt og 500 langt. Kørte i godt 800 meter højde gennem Rendalen 
hvor temperaturen lå på 6- 8 grader mod hele 15 grader nede i Tynset. Efter et besøg i den lokale sportsforretning og lidt indkøb og 
ikke mindst en tur på tønden, kørte vi til fiskepladsen ved Glomma hvor vi også havde planlagt at tilbringe natten. – Her løber elven 
roligt, men bestemt. Med det samme kunne vi se flere fisk ringe og det gik tjept med at komme i vores waders og få grejet frem. I løbet 
af nogle timer fangede jeg 8 stallinger heriblandt en der var født med to munde…. Fiskede til en ørred der tre gange steg op til fluen få 
efterfølgende at afvise ”tilbuddet”…. Frank snakkede vis mest i telefon, men jeg så da at han landede nogle stallinger inden han gik i 
bilen for at tage en morfar. Aftenen gik med at vente på den berømte klækning af vårfluer. Desværre blev det, på trods af ellers 
ideelle forhold, til mere venten end til fisk. Efterhånden som aftenen skred frem var der færre og færre fisk der tog insekter på 
overfladen. Vi fik begge nogle små-ørreder og stallinger. Sluttede med kaffe. Frank valgte igen forsædet – han må være blevet 
afhængig…., men jeg kunne se frem til en god nats søvn på den gode madras bag i bilen. 

69. 10-07-06. Atna, Glomma. Vågnede ved at regnen trommede på bilens bliktag – vi havde fået en rigtig skylning og Frank var ikke spor 
ked af, at han ikke havde slået teltet op, men i stedet valgt at tilbringe natten som Sitting Bull på højre forsæde. Efter morgenbadet, 
det var bestemt ikke luksus, trak vi i outfittet – nu skulle stallingerne ha’ tørflue!  Starten var lidt træg, men snart kom der gang i 
sagerne. Frank kunne lande og genudsætte 11 stallinger. Jeg fangede 9 stallinger og 1 ørred. Ellers vil denne prægtige formiddag blive 
husket for, at jeg under nogle eksperimenter med at fotografere under vandet, på en eller anden måde fik løsnet mit vadebælte, blot 
for at konstatere, at min kære Flexi-Stripper dansede i strømmen ca. 15 meter nedstrøms (Bjarne du ved hvad det betyder!). - 
Eftermiddagen gik med handel, en lur og læsning i Flyfishermann, Flytyer og Flugfiske i Norden og for Franks vedkommende lidt 
fluebinding. Aftenfiskeriet var aftalt til at skulle give kød… ,og det var aftalen, at det var Frank der skulle stå for leveringen. I håb om 
at skulle finde Flexi-Stripperen gik jeg lidt nedstrøms. Her blev det til lidt småørreder…. Frank fiskede opstrøms Campingpladsen og 
kom mig i møde med en flot stalling dinglende i vadebæltet – aftensmaden var sikret!  Som vi har gjort det de sidste fem år havde vi 
lavet et mindre bål på vores gamle plads. Næppe var der tændt op før end en nordmand med blodtrykket helt op i det røde felt kom 
prustende og sagde, at vi ikke måtte tænde bål her – det skulle være helt nede ved elven…. Bålet blev slukket og stallingen fileteret og 
pandestegt…. UHM… Tænkte bagefter på hvorfor alle nordmændende har sat deres campingvogne således de vender væk fra elven? Var 
det mig, ville jeg have front mod Glomma. Jeg ville heller ikke indhegne området omkring min campingplads… – Men sådan er der så 
meget og JEG nynner CV Jørgens ”Costa del sol”, hvilken atter fik humøret til at stige. For øvrigt kunne den kære campist bare have 
talt stille og roligt; så havde vi såmænd sikker også budt på en dram… - Frank, der fangede 7 stallinger under aftensfiskeri er overbevist 
om at han har fundet ”FLUEN”, en Brun´s  Caddis… 

68. 09-07-06. Efter en god nats søvn vågnede vi op til en morgen hvor knotterne var ved at drive os til vanvid. Heldigvis kom solen og de 
små plager forsvandt…..  Havde håbet på en formiddagsklækning og ringende fisk, …men…. I stedet fiskede jeg opstrøms med nymfe og 
fangede her to velproportionerede ørreder på omkring 35 – 40 cm. Frank missede en god tørfluefisk og har stadig denne Rena oplevelse 
til gode. Besluttede at forsøge i Glomma og kørte langs Renasøen den smukke tur til Atna Camping. Mens jeg tog en slapper, ville Frank 
forsøge at fange aftensmaden… At den stod på rugbrød og leverposteg, kan ikke tilskrives min makker, men derimod en stormende 
kuling, der ikke gik godt i spænd med #4 grejet. Efterfølgende gik vi begge i gang – planen var at vi skulle tilbage til bilen og høre vm-
finalen – en lidt specielt oplevelse… og så på norsk! Det lykkedes os begge at få fisk: Frank 1 stalling, mens jeg fangede 3 stallinger og 2 
ørreder, alle i den mindre størrelse.   

67. 08-07-06. Uge 28 ferie sammen med Frank Oksborg. Kørte direkte til Rena by i håbet om at møde Staffan Lindström og få en 
opdatering med hensyn til fiskeriet og lidt af hvert.. Aftalte at vi ville lægge ud ved Hængebroen (Rena). Desværre viste det sig, at der 
stort set ikke var insekter eller fisk i nærheden af overfladen. Fiskede lidt med en kuglehovednymfe og krogede en ørred, der 
efterfølgende sprang 7 gange i rap for derefter at sætte kursen nedstrøms…. Og desværre – et par sekunder senere - at slippe fri af 
fluen. Ville ellers gerne have haft et par billeder af den flotte fisk, som jeg skønner, var omkring en halv meter….   Mærkede ikke mere 
og gik derfor i gang med det vigtige måltid, der i dagens anledning var elgkarbonader og norsk pulverkartoffelmos serveret med rigeligt 
kryddersmør og godt med ketchup.  Efter middagen, og efter få minutters fiskeri, satte det ind med et massivt tordenvejr, der fik os op 
under bagklappen på Mitsubishien. Tordenbygen skulle imidlertid vise sig at sætte gang i både insekter og fisk. På overfladen var der 
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snart alle størrelser og stadier af både vårfluer og døgnfluer. Desværre var der også kommet gang i knot og myg! Specielt hårdt gik det 
udover Frank, der måtte en tur i skoven da det pressede sig på…. Uheldigvis for ham fik han sat sig i skovskiderstilling tæt på en 
myretue, ligesom myggene også tog deres del fra hans sårbare bagdel (intet kan åbenbart tiltrække myg mere effektivt end et par 
kridhvide danske røvballer….) Fisk blev det heller ikke til, men det gør vi om… 

66. 06-07-06. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Puh - Godt 30 grader....Ankom kort efter at vandet var begyndt at stige. Havde håbet på at 
se lidt multer, men desværre; de kære fisk var ikke på samme lokalitet som jeg. Fiskede fra pontonbåden langs kanten af "Sækken" og 
og sejlrenden. Fange og genudsatte fem hornfisk og en lille ørred. Oplevede en heftig regnbyge længere inde i landet. I løbet af få 
sekunder skiftede vinden fra svag østlig brise til en frisk vestlig vind, der dog aftog da bygen drev nordpå.     

65. 05-07-06. Randers Fjord,  Udbyhøj. Kom lidt sent af sted og var ført på havnen ved firetiden. Vandet var svagt stigende. Roede over 
på sydsiden hvor jeg hilste på en vadende fluefisker. Så lidt efter de første multer.... Snart var der god gang i fiskene. Flere stod roligt i 
strømmen med en god del af ryggen fri af vandet - ophidsende! Fiske "dead drift" med strikeindikator således at fluen af strømmen blev 
ført tæt forbi multerne - ingen reaktion (har dog tidligere haft succes med denne teknik). Prøvede forskellige fluer uden resultat. Lidt 
over seks fik fik en svag brise skabt småbølger. Samtidig forvandt multerne, eller rettere de var ikke synlige.   

64. 04-07-06. Randers Fjord Udbyhøj. Fik søsat pontonbåden ved Udbyhøj Havn ved tretiden. Ikke en vind rørte sig og vandet var svagt 
faldende. Startede fiskeriet ved revene uden for havnen og havde her et par "tilbud". Sejlede efterfølgende ind i "Gammeldybet", hvor 
mange ruser umuliggjorde fiskeriet (så for øvrigt heller ingen fisk her). Driftede ud i sejlrenden, hvor det skulle vise sig, at der var god 
gang i multerne. Flokke på typisk 5 - 6 fisk fouragerede lystigt i overfladen og jeg kunne nyde synet af haler, multerygge og store 
multebølger. Fiskede som en besat og krogede da også to fisk, som desværre ikke blev "hængende" på den grønne multeflue - fandens! 
Det gjorde en ørred imidlertid.... Lidt over seks sejlede et par fartøjer forbi og multerne forsvandt straks fra overfladen. 
"Gammeldybet" i solopgang  Ørred på grøn multeflue 

63. 02-07-06. Mølledammen. Aftentur sammen med Frank Oksborg. Fik motioneret lidt ørreder og testet det lette fluegrej inden Norges 
turen i uge 28. Fra pontonbåden kunne jeg studere bunden og de mange vandplanter helt ned til 5 - 6 meter. Bemærkede at der i søens 
dybe ende var en meget stor tæthed af dafnier. Frank Oksborg i Mølledammen  

62. 02-07-06. Hobro Vesterfjord. Var klar til fiskeriet ved nitiden. Karperne skulle vise sig at være mere i gydehumør end i biddet. I 
sivene og langs kanterne bevirkede de stores karpers leg, at vandet sprøjtede i store kaskader og i øvrigt blev mudret godt op. Optaget 
af at finde og behage magen, var karperne utroligt tillidsfuld og ofte helt tæt på pontonbåden. Det blev tre gode karper på mellem 3 og 
4 kilo inden jeg godt ør af den bagende sol vendte hjemad. Video med karper der gyder (STOR).   

61. 30-06-06. Djursland, Kobberhagen. Kaffen var klar kl. 03.00 og snart efter var vi i gang med fiskeriet. Selv om det var en smuk 
morgen med en glødende solopgang så vi kun enkelte ørreder, der absolut ikke lod sig fange. Derimod var der stadig småtorsk og en 
enkelt hornfisk i biddet. Solopgang  

60. 29-06-05. Djursland, Kobberhagen. Kom fra færgen efter et møde i KBH. Havde aftalt at møde med Ivar Thordal og at jeg skulle 
medbringe lidt kød og vin. Ivar fiskede fra land, mens jeg søsatte pontonbåden for at fiske strømkanterne og evt. jagte en ørred der 
måtte vise sig længere end en normal kastelængde fra land. I løbet af aftenen så vi et par enkelte ørreder springe fri af vandet, dog 
uden at de ville tage fluen. Det ville småtorskene og nogle enkelte hornfisk til gengæld gerne. Fiskede i faldende vand som jeg målte til 
16 grader. Aftenstemning og blæretang 

59. 28-06-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Var ved havnen kl. 03.30 og fik hurtigt rigget grejet til og søsat pontonbåden. Vandet var 
faldende og vinden jævn fra sydvest. Fiskede i "Gammeldybet", og havde håbet på multer, men fik kun et par småørreder og nogle 
hornfisk til at tage fluen.  Målte vandtemperaturen til 15 grader. 

58. 26-06-06. Bredningen. Et par fritimer blev søndag morgen brugt til fiskeri fra pontonbåden i Bredningen. Forsøgte flere at de 
normalt "sikre" pladser uden held inden jeg skiftede over til en lidt voldsom popper, som bestemt ikke er nogen fornøjelse at kaste 
med, men sjov at fiske med! Det blev til en  enkelt gedde på ca. 2 kilo, der uden varsel på det nærmeste "overfaldt" popperen få meter 
fra stangspidsen.  Popper i Bredningen  

57. 24-06-06. Djursland og Randers Fjord. Som aftalt var Ivar Thordal på parkeringspladsen kl. 03.00. Vi startede ved Gjerrild hvor jeg 
efter få minutter fiskeri krogende en pæn ørred. Alt gik efter planen indtil fluen pludselig var fri af fisken. Snart var det Ivars tur. Også 
her gik alt som det skulle indtil lige før ørreden skulle nettes - den slap! Kort tid efter havde Ivar igen fast fisk - den slap også... Kørte 
derefter til Fornæs for forgæves at se efter multer. Fiskede lidt her uden resultat hvorefter vi kørte til Udbyhøj Syd hvor jeg mistede 
endnu en ørred, fangede to mindre samt havde kontakt til hornfisk.  

56. 20-06-06. Skanderborg Sø. Et møde i Skanderborg gav mig god lejlighed til, for første gang at fiske i den store sø. Havde klargjort 
pontonbåd og grej allerede kl. 03.00. Søen lå helt blank og jeg observerede en stor mængde vårfluer og døgnfluer, heriblandt enkelte 
majfluer, Emphemera Vulgata. Fisk så jeg såmænd også – flest mindre skaller, men også mere vægtige eksemplarer: Måske helt eller 
ørred? Havde kun medbragt det kraftige grej og de store geddefluer. Fiskede rundt om Kalvø og omkring odden ved Sønderø uden at se 
eller mærke noget til gedderne, der efter mine oplysninger ellers skulle være vægtige. En dejlig morgen hvor leg oplevede masser af 
forskellige fugle, samt et vejromslag fra vindstille og sol til overskyet og let sydvestlig vind. 

55. 18-06-06. Hobro Vesterfjord. Det gode sommervejr gav inspiration til lidt karpefiskeri. Lars Pedersen havde samme lyster, og vi var 
ved fjorden ved middagstid. Vandstanden var lav og en let vestlig brise gav vandoverfladen så megen uro, at det var vanskeligt at se 
karperne i tide. Jeg fangede to karper i 4 - 5 kilos klassen og en masse billeder. Lars brillerede med 7 karper i samme størrelse. Godt 
igen at se baglinen! Karpe på gul Bugger  

54. 18-06-06. Udbyhøj. Pontonbådsfiskeri sammen med Morten Bundgaard. Var ved fjorden kl. 03.00 for et morgensats efter havørreder 
og senere multer.  Hørte flere påhængsmotorer starte og sejle med stor fart, sandsynligvis for at undgå, at komme til at hilse på 
fiskerikontrollen? Fiskede til kl. 09.00 i faldende vand uden at se en eneste ørred og kun nogle få nervøse multer. Fik en del hornfisk, 
der fortsat bider lystigt.  

53. 14-06-06. Bredningen. Et par timers fiskeri i i 20 grader varmt og lavt vand gav ikke kontakt til gedder. Så nogle mindre, der blev 
skræmt da jeg kom for tæt på dem i pontonbåden.  
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52. 11-06-06. Udbyhøj Syd. Var oppe og i gang med kaffebrygningen kl. 03.00. Selv om vi på vejen ud kunne iagttage enkelte jagende 
ørreder, lagde jeg ud med hornfisk. Observerede desuden en del "nervøse" multer (årets første). Fangede og genudsatte to smækfede 
ørreder på hver omkring 45 cm. Frank Oksborg sluttede vores morgentur med at fange en trind fjordørred på omkring 47 cm. Sov en 
time inden den stor på Purhus Fiskepark med barnebarnet. Frank Oksborg med fjordørred Video: Frank Oksborg fighter og lander ørred 
på Randers Fjord  Fiskeweekend  

51. 10-06-06. Kørte til Udbyhøj Syd for at nyde det gode vejr. Startede med at grille hvorefter pontonbådene blev søsat. Det blev til en 
smuk aften, der dog blev skændet lidt af, at et par garnfiskere satte garn der dækkede det meste af "Sækken", og bestemt ikke i 
overensstemmelse med reglen om, at der ikke må sættes garn inden for en afstand af 100 meter fra lavvandslinien (Er naturligvis 
indberettet og anmeldt). - Hornfiskene er stadig i biddet, mens ørrederne er blevet lidt mere tilbageholdende. Fik en enkelt ørred og 
nogle hornfisk, inden vi ved kl. 23.00 returnerede til fuldmåne, en kølig pilsner og nogle timers søvn.  

50. 10-06-06. Gudenåen ved Åle. Sammen med Frank Oksborg med sats på majluer og stallinger. Da vi ankom lidt i ti, var der fortsat lidt 
gus over ådalen. Der var dog sværmende mindre døgnfluer og nogle enkelte majfluer. På trods af rigeligt med insekter på overfladen, 
var det kun få fisk der sporadisk viste sig. det er min teori, at der måtte være så rigeligt med føde (døgnfluenymfer, vårfluelarver og 
gammarus) tæt på bunden, at fiskene ikke blev fristen til at stige til overfladen efter de mange insekter der drev her. Jeg skiftede på 
denne baggrund tørfluen ud med en belastet nymfe fisket opstrøms med stikeindikator med ca. 1,5 meter  0,14 mm. til fluen. Det 
lykkedes her at fange og genudsættet fem stallingen mellem 40 og 50 cm. - en imponerende gennemsnitsstørrelse. Det lykkes for Frank 
at lokke et par enkelte stallinger til tørfluen. Stalling i stor størrelse 

49. 07-06-06. Omme Å /Gundesbøl Å. Et møde i Ringkøbing gav mulighed for at lufte # 3 grejet i det vestjyske. Havde uden succes 
efterlyst et par gode vandløb med chancer for majfuer og stallingen. Kørte derfor til Korsholm og for at forhøre mig om muligheder og 
"kikke" lidt grej. Endte med at købe et dagkort Omme å og Gundesbøl Å. - Vandet var her utroligt uklart og der var kun få majfluer. Det 
lykkedes dog at fange lidt småfisk på en CDC imitiation og således styrke formen til weekends forhåbentlige mere intensive 
tørfluefiskeri.    

48. 05-06-06. Bredningen. Sammen med Torben Kondrup,  og Ivar Thordal. Planen var oprindelig imitationsfiskeri med majfluer, men da 
meldingerne samstemmende lød på få, eller manglende klækninger som følge af det dårlige majvejr, gik turen i stedet til vores lokale 
delta. Forholdene var gode: let vind og relativt klart vand. Men desværre var gedderne langt fra i hugget. Eneste fisk, en fem kilos 
gedde i bedste proportioner, der blev sat på min konto. Derudover så vi nogle enkelte gedder, nogle brasener og store mængder 
nyklækket yngel der  solede sig i det stille vand.  

47. 04-06-06. Mølledammen. Sluttede denne herlige pinsedag sammen med Ivar Thordal. Vi havde fundet det lette grej og de små fluer 
frem. Fiskede til ringende ørreder, der dog ikke umiddelbart kastede sig over fluen, men som i løbet af aftenen dog blev motioneret.  

46. 04-06-06. Djursland, Kobberhagen. Hentede Torben Kondrup 03.30 og aftalte med Ivar Thordal at vi skulle mødes for lidt fiskeri ved 
Kobberhagen (her måtte vinden passe). Det blev en ualmindelig smuk morgen med den opstigende pinsesol i horisonten. Lagde ud med 
at fange et par mindre, men smukke rødlige torsk og en hornfisk inden en ørred med voldsom kraft tog nandufluen. Fighten startede 
med et par kraftfulde spring og et sjældent langt udløb, der fik mit fiskehjerte kickstartet. Tænkte på sølvtøj i pinsesolen! Det blev til 
endnu et udløb inden jeg på kort line kunne lægge optimalt pres på den iltre fisk. Efter nogle minutter havde jeg overtaget og kunne 
kane ørreden ned i nettet. Vægten i bilen slog ud på den gode side af 4 kilo. Ivar fangede en mindre ørred. Henrik Leth med ørred    
Video: Det kribler og krabler / Tanglopper i strandkanten (6931,69KB) Flere billeder af ørred og fight Kobberhagen, pinsen 2006 
(stilbillede video) (3020 KB) 

45. 28-05-06. Dokkedal og Mariager Fjord. Da min gode ven, stangbyggeren og Flexi-Stripper opfinderen Bjarne Fries har besøg af nogle 
japanske kunder og venner der gerne vil fiske, stiller jeg min naturligvis til rådighed som medguide. Vi kører fra Randers 03.15 for at 
satse på havørrederne ved renden i Dokkedal. Som vi har oplevet det de sidste par uger, afløser den ene heftige regnbyge den anden. 
Vandet er stigende og jeg får da også ret hurtigt bid af en mindre ørred, der dog efter et kort udløb slipper af fluen. Vi fisker intens i 
nogle timer, hvor det foruden kontakt til utallige hornfisk bliver til en enkelt mindre ørred til Bjarne og et par mistede til en af vores 
japanske venner. Turen går nu via bagerne, rundstykkerne og den varme kaffe i Øster Hurup videre til Vive ved Mariager Fjord. Her er 
der muligt endnu flere flere hornfisk, som endnu mere villigt går til fluen.... Ved fjortentiden slutter jeg min del af festen med en 
rødplettet fjordørred. Skal måske lige med til historien, at japanerne er seje - de ville efter 10 timers fiskeri fortsætte løjerne... 
Jysk/japansk fiskeri ved Dokkedal   Bjarne Fries renser hornfisk Hornfisk på japansk!  Morgenmad i Øster Hurup - på Cafe i waders 
Henrik Leth med Fjordørred 

44. 26-05-06. Simested Å. Efter lidt skriverier, arbejde i haven og lidt fluebinding kørte jeg til Hvilsom, hvor åen løber øst/vest. Kunne 
konstatere, at grøden stod i overfladen og at vandet som følge af nedbøren var humusfarvet. Enkelte døgnfluer, lidt myg og forskellige 
landinsekter drev på overfladen og blev jævnligt taget af bækørrederne. Fiskede i den kraftige vestenvind med en CDC #16 på en #3 
stang. Landede og genudsatte en halv snes mindre bækørreder.  

43. 25-05-06. Bredningen. Sammen med Dan Borup, Torben Kondrup og Ivar Thordal. På trods af den friske vest-vind fastholdt vi 
beslutningen om at give gedderne en chance med lidt fiskeri fra flydering og pontonbåd. Som vi havde forudset, var vandet temmelig 
grumset, på nogle lokaliteter nærmest som chokolademælk, efter de seneste dages store mængder nedbør. Ivar lagde ud med en tre 
kilos udleget hangedde. Kort tid efter var Dan der måtte gribe til krogløsertangen for at befri en 2 kilos gedde. Øvelse gør åbenbart 
mester. Kort tid efter var det en velpolstret gedde på ca. 7 kilo (nogen der ved om der findes overspringer gedder?),  der måtte stifte 
nærmere bekendtskab med Dan. Dan Borup med gedde. 

42. 25-05-06. Mariager Fjord. Morgen tur med  Ivar Thordal og Torben Kondrup med sats på morgen ørred. Havde håbet at vinden var 
aftaget, og var ved fjorden lidt i fire. Oplevede solopgangen og den ene heftige regnbyge afløse den anden - jo, vi er efterhånden ved 
at være godt hærdet... Ivar lagde ud med en en ørred, inden det også blev min tur at befri og genudsætte en fjordørred på 43 cm. Der 
er fortsat en del hornfisk i området. Sluttede fiskeriet ved syvtiden, hvorefter turen gik til Skytten hvor der var rundstykker og varm 
kaffe.  Henrik Leth netter mindre fjordørred 

41. 20-05-06. Grindsted Å. Nogle timer i køjen gjorde godt. Allerede ved syvtiden dukkede den australske professor og fluefisker Kevin 
Hindle op for at følge os gennem dagen strabadser med fluer og fisk. Regnen fra fredagen fortsatte ubønhørligt og der var langt færre 
kvægmyg og ringende fisk end det vi oplevede fredag. Vi aftalte, at Ivar skulle lægge ud med at følges med Kevin, mens jeg skulle 
holde mig lidt i baggrunden. Forholdene betød, at jeg hurtigt skiftede tørfluen ud med guldhovednymfe fisket på et 1,5 meter langt 6X 
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forfang og en poly stike-indikator - et setup der i løbet af dagen, stort set gav stallinger efter behag. Endnu engang lykkedes det at få 
en af åens smukke bækørreder på fluen. Havde derudover fornøjelsen af at kroge en ca. 1,5 kilos regnbueørred, der efter tre luftture 
accelererede nedstrøms og sprang forfanget som følge af jeg havde fået fumlet med fluelinen og derved blokeret udløbet. Efter 
årsmødet og pizzaspisning fortsatte vi med både fiskeri og regnvejr så det bogstaveligt talt blev en vår aften. Fiskede her sammen med 
webmaster Jørgen Skårup, der skulle have nogle tips omkring nymfefiskeriet.  (Danske Fluefiskere vil snarest blive opdateret). Her 
kunne vi se 3 stallinger, 1 ørred og en gedde stå over den lyse åbund  Henrik Leth med stalling 

40. 19-05-06. Grindsted Å. I forbindelse med årsmødet i Danske Fluefiskere, var weekendens fiskeri henlagt til Grindsted Å. Havde en 
aftale  med  Ivar Thordal, der var klar efter job ca. kl. 13.00. Havde siden 17. maj demonstrationen i Århus døjet med en bidsk omgang 
rygsmerter opstået på baggrund af, at jeg "lige" - i en ubekvem stilling -  ville læsse nogle bannere og faner ind i bussen - AV for F.... 
Hvor utroligt det end kan lyde, havde jeg ikke egentligt ikke den store lyst til det vilde fiskeri ... Da Ivar ankom skulle det vise sig, at 
han også ukampdygtig som følge af rygsmerter. Af sted kom vi da! - Da vi midt på eftermiddagen kom frem til åen oplevede vi en del 
myg og specielt kvægmyg, der fik stallinger og nogle enkelte ørreder til overfladen. Derudover afløste den ene heftige regnbyge den 
anden. Med små fluer og 8X tippet lykkedes det at fange og genudsætte omkring et dusin stallinger. Derudover blev det til et par 
regnbueørreder og en flot fuldfinnet bækørred på den gode side af 40 cm. Planen var camping i bil og i telt, men heldigvis var der en 
ledig hytte på den hyggelige campingplads i Grindsted. Denne luksus skulle vi ikke fortryde! Efter fiskeriet blev det til nogle hyggelige 
timer med billeder, fluebinding, samt whisky og rødvin til at dulme de ømme rygmuskler.       

39. 17-05-06. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Var ved fjorden kl. 03.30. Vandet var faldende, vandoverfladen rolig. Så snart et par pæne 
fisk jage i overfladen og fik hurtigt pontonbåden i en god position til at dække fisken. Da fluen landede og jeg begyndte indtagningen 
reagere ørreder ved blandt andet at rejse en trykbølge. Hugget kom kontant og næsten samtidig indledte ørreden en serie spring... 
Målebåndet viste ca. 61 cm. De efterfølgende par timer blev det til en del hornfisk og en fuldfed ørred på ca. 45 cm. der dog blev 
returneret og måske gemt til senere brug. Så flere sæler og et par marsvin i området. Skal blive dejligt med en time på øjet inden 
eftermiddagens velfærds demonstration. Blank ørred i pontonbåd.   Fluen! 

38. 15-05-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Da jeg vågnede kl. 03.00 var gårdsdagens kraftige vind aftaget. Jeg benyttede lejligheden til at 
komme af sted og kunne da allerede lidt i fire klargøre grej og pontonbåd. Fiskede nogle timer i "Bette-dybet" og kunne i perioder have 
hornfisk efter fluen i hvert eneste kast. Hvor mange det blev til fik jeg ikke talt. Derimod blev det til en ørred på 45 cm. som jeg så 
jage i overfladen. Solopgang ved fjorden Ørred i morgenlys   

37. 14-05-06. Mariager Fjord. Morgentur sammen men Torben Kondrup. Vi satte pontonbådene i vandet i ved Hadsund og så med det 
samme fisk i overfladen.  Torben havde en pæn ørred der rejste en bølge da den satte efter fluen, desværre uden at hugge. Snart 
blæste det kraftigt så vi indstillede pontonbådsfiskeri og kørte til Vive. Her blev det til en 8 hornfisk inden vi ved middagstid satte 
kursen mod Randers.  

36. 12-05-06. Tange Sø, Gudenåen. Sammen med Ivar Thordal og Lars Rasmussen.  Vi var enige om, at fridagen "St. Geddedag" skule 
fejres med maner, altså være en dag med en omgang seriøst fiskeri. Aftalen løb på, at vi skulle mødes ved søen kl. 04.00 (morgen) for i 
fællesskab at tjekke om der var dansemyg og ringende helt. Desværre var vinden ikke helt løjet af. Dog fandt vi blankt vand og enkelte 
ringende fisk i ly af sivene. På en Griffin Gnat lykkedes det mig at fange to helt på omkring 30 cm. og en skalle i samme størrelse. Vi så 
enkelte større helt og et par jagtende ørreder. Indstillede dette fiskeri ved syvtiden, hvor turen gik til bageren i Ans. Morgenkaffen blev 
indtaget ved Kongensbro hvorefter turen gik nedstrøms i pontonbåde og flydering til P-pladsen ved Ans. Fysisk blev det en hård tur, da 
det blæste op og mod forudsigelsen gav os modvind. Trods oddsene, blev det til 8 gedder til mig, 6 gedder til Ivar og 2 gedder til Lars, 
der til gengæld kunne notere sig turens største. Godt solbrændt og øm i arme og benmuskler er jeg sikker på, at det bliver til en god 
nats søvn til os alle tre!  Læs og mere på Ivars hjemmeside. Lars Rasmussen med gedde 

35. 10-05-06. Startede med at fiske i Villestrup å hvor det blev til tre bækørreder på en Griffin Gnat. Kørte derefter til 
Bilfragmenteringen hvor jeg havde en aftale med Keld Mostrup Jensen om at prøve pontonbåden. Hornfiskene var i biddet og der var 
rigtigt mange lystfiskere, flest med flue. Mest succes var der med en Rackelhane fisket med ryk og pauser. Talte med ejeren af 
"Fjordhuset", der bestemt ikke havde noget mod lystfiskere, men efterhånden var godt træt af at opleve vejen blokeret og at skulle 
opsamle efterladt affald - husk lige på det!  Mange lystfiskere ved Bilfragmenteringen  

34. 07-05-06 Randers Fjord, Stenrevet. Henning Thyrring, Jørgen Bomholdt og Torben Kondrup havde benyttet sig at tilbuddet fra 
Danmarks Sportsfiskerforbund om en guidet til tur. Vi fiskede i faldvand og en frisk nordøstlig vind - altså en vind modsat strømmen, der 
gav en del dønninger og vanskelige kast. Alle havde fiskekontakt (ørred og hornfisk). Torben, Henning og Jørgen slapper af  Hornfisk på 
flammen  

33. 06-05-06.  Mariager Fjord. Havde aftalt med Ole Jacobsen, at vi skulle møde ved fjorden med pobtonbådene kl. 04.30. Allerede i 
andet kast ind over det lave vand over revlen var der ført en nap og i næste øjeblik et kontant hug. I næste øjeblik sprang en 56 cm. 
blank ørreder flere gange fri af vandet inden den måtte en tur i nettet. En kraftig opblomstring af brune alger (kiselalger) 
besværliggjorde fiskeriet. Det blev til endnu en mindre ørred der blev genudsat, samt en hornfisk. Ellers så vi begge flere fisk der fulgte 
fluen uden lyst til at hugge. Henrik Leth i pontonbåd med ørred 

32. 05-05-06. Gudenåen. Tog sammen med Dan Borup til Gudenåen ved Randers for at friste gedderne og fugte pontonbådene. Da vi 
ankom var vandstanden ekstrem lav. Men det kraftige stigvand og den kraftige opstrøms vind bevirkede, at strømmen løb den forkerte 
vej. Vi så ikke noget til gedderne, og kunne da vi tog ind efter et par timer konstatere at vandstande var steget omkring en 
halvmeter.     

31. 05-05-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Morgentur i faldvand, sol og frisk østenvind. Var fremme ved havnen ca. 06.30. Første fisk tog 
fluen uen ved stenrevet lige øst for havnen. Fiskede derefter et par timer uden at mærke andet end et par småhug. Pludselig kom der 
imidlertid gang i sagerne og det blev til yderlige seks ørreder. Hjembragte tre ørreder på mellem 42 og 45 cm. - alle smækfede og fyldt 
op med kutlinge. Ørreder i pontonbåd 

30. 04-06-06. Mariager Fjord, Katbjerg. En aftentur gav 6 ørreder på mellem 35 og 50 cm. - største var en nedgænger så alle blev 
returneret. Så og havde nogle hornfiskehug, men de blev desværre ikke hængende.  

29 02-05-06. Randers Fjord, Bredningen.  Eftermiddags/aftentur. Geddepremieren gav to udlegede hanfisk der ikke tidligere har leveret 
vævs og skælprøver til DFU undersøgelsen. Fiskede i kraftigt faldende vand der er lidt brundfarvet som følge af kiselalger. Så kun et par 
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enkelte klaser rogn i sivene og spekulerer på om hovedparten af gedderne endnu ikke har gydt? Har du set, eller oplever du gydende 
gedder i Bredningen er jeg meget interesseret i at høre nærmere. Sorry - så i dag den 3/5 i Sportsfiskeren, at der var indført fredningstid på 
saltvandsgedder fra 1/4 - 15/5.  Udleget hangedde der måtte aflevere et stykke af brystfinnen og en smule skæl  

28. 30-04-06. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. På vejen fra sommerhuset til fjorden så vi flere rådyr, en ræv og en del fasaner. Gentog 
lørdagens tur med at følge tidevandet ind og ud. Havde nogle efterfølgere, en nedgænger på ca. 60. cm og en fed hornfisk. Igen i dag 
blev jeg fulgt at mindst en nysgerrig sæl - hyggeligt sælskab :-)  

27. 29-04-06. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Turen er en tilbagevende årlig begivenhed så aftenens diskussion handlede bl.a. om årsagen 
til de få fisk i yderfjorden. Vi blev dog hurtigt enige om, at det måtte være den lange kolde vinter, der havde "presset" fiskene længere 
ind i fjorden. Benyttede det stigende vand til at fiske langs med sejlrenden ind mod Udbyhøj, og efter vandvendingen. tidevands 
strømmen til at komme retur. Fangede fire blanke ørreder - største på 50 cm. Ellers var det endnu en dag med sparsomme fangster. 
Sluttede dagens fiskeri af med lidt fiskeri omkring havnen i Udbyhøj Syd. I sommerhuset blev stængerne rigget til at der blev prøvet 
flueliner og kastteknik. Igen var grillen tændt! 50 cm blank torpedoformet ørred Flere billeder her 

26. 28-04-06. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Endelig er det blevet tid til den årlige samling af Randers Fluebinderlaug i Erik's sommerhus i 
St. Sjørup. Starter med at fiske fra pontonbåden i "Sækken". Ser er par enkelte fisk følge efter fluen i den tilsyneladende fisketomme 
fjord. Heller heller ikke de øvrige har nævneværdige fangster - flere beretter dog at de har haft kontakt til hornfisk. Sidst på dagen 
kunne vi nyde nogle gevaldige tordenbyger og nogle flotte lyn. Aftenen stod på megabøffen som Morten Bundgård havde medbragt. 

25. 23-04-06. Randers og Mariager fjorde. Startede med at hente Frank Oksborg og køre til Udbyhøj for at fiske fra pontonbådene. På 
trods af faldvand og en stor mængde hvide sværmende orm i vandet mærkede vi ikke noget til ørrederne her - så dog et par stykker i 
overfladen. Kørte efterfølgende til Mariager hvor vi fiskede nogle timer ved Katbjerg Odde. Her var der også - i hvert tilfælde til at 
begynde med -  også rimeligt renset for fisk. Underligt nok, var det ligesom vi skulle til at indstille fiskeriet, at jeg så nogle fisk tage 
myg på overfladen. I løbet af en halvtimes tid fangede og genudsatte vi hver tre mindre fjordørreder. Forår ved Mariager Fjord? 
Anemonerne står nu i smukkeste opstilling!      

24. 22-04-06. Mariager Fjord. Katbjerg Odde. Fiskede i området øst for odden. Mens vi gik langs kanten fandt Morten en hestesko. Vi var 
enige om at den ville bringe held.... Fiskede et par timer uden at mærke noget som helst. Pludseligt havde Morten hug - en god fisk, 
som efter et par heftige udløb viste sig at være en flot blank overspringer på 71 cm. Indtil da havde jeg blot haft et enkelt nap til fluen. 
Nu var det imidlertid min tur.... Desværre varede det kun kort tid men jeg kunne se at der var tale om en blank fisk i pæn størrelse. 
Snart efter havde jeg igen et tilbud og i næste kast huggede en ca. 55 cm lang nedgænger, der naturligvis blev returneret. Morten med 
drømmeørred Genudsætning af nedgænger 

23. 21-04-06: Mariager Fjord. En to-timers gennemfiskning af Kongsdal bugten gav hverken fast fisk eller løse tilbud.  

22. 17-04-06. Mariager Fjord, Skellerup. Da jeg ankom holdt der fem biler - lystfiskeri er så sandelig en populær fritidsbeskæftigelse... 
Fiskede på strækningen ud mod Katbjerg Odde med en heftig vind på langs med fjorden. Så enkelte børste orm og, for mit 
vedkommende årets første svaler. Fangede og genudsatte en nedgænger på omkring en halvmeter. Havde desuden to hug. En 
ualmindelig kraftig haglbyge gjorde gjorde sit til, at jeg flere gange sendte de flittige og omhyggelige sypiger, der har produceret min 
Simms vadejakke et sted i Kina, en venlig tanke.   

21. 16-04-06. Randers Fjord, Udbyhøj. Årets første tur med pontonbåden fra Udbyhøj. Der er nu opsat skilte om, at færdsel er forbudt 
på østhavnediget, hvorfra jeg hidtil har søsat min pontonbåd - gud ved om det er til ære for mig, eller det er et led i den omsiggribende 
terrorbekæmpelse? Egentlig underligt, at man vil ofre penge på et par nydelige skilte, samtidig med at havnen på andre områder 
forfalder. Men sådan er der jo så meget... Gik ud på molen for at "hilse på folket”, der traditionen tro slukkede tørsten i det yderste 
fiskehus. Havde egentlig planlagt at gi' en forsoningpilsner, men opgav, da de begyndte at snakke om et ”varmt forår”. Kørte i stedet 
over på havnens sydside og søsatte pontonbåden fra sandstranden. Mens jeg roede over i "dybet" bemærkede jeg, at digetlaget netop i 
dag må have haft specielt travlt med at besigtige digerne... I alt så jeg nemlig omkring 20 mennesker nydeligt spadsere på diget, som 
den kære formand ellers har bedyret ikke må betrædes af andre en netop digelaget, når der skal inspiceres…. Nå spøg til side! - Kunne 
konstaterer, at der var en del store børsteorm og at smoltene også var nået til Udbyhøj. Havde et par "følgere" og fangede to blanke 
fisk, der var omkring de 40 cm. og derfor blev genudsat. Se: Blank ørred  Nyt skilt i Udbyhøj - hvem mon er vedkommende?  

20. 15-04-06. Randers Fjord. Sammen med Frank Oksborg. Kørte til Voer og startede fiskeriet i bugten nord for Kanaløen. Her mødte vi 
også Lars Pedersen, Karsten Petersen og Erik Rasmussen, der havde taget både. Mærkede her et par enkelte hug inden turen gik til 
området syd for færgelejet. Fiskede her et par timer hvor jeg fangede to grønlændere lige omkring målet - tvivlen kom fiskene til gode! 
- Kan se,  at smoltene også er på vej ud af fjorden. På vejen snakkede vi om det er utroligt hvad der blev fanget af sild fra både land og 
fra både. I området var der nok mere end hundrede mennesker, heriblandt flere udenlandske turister der brugte denne herlige 
forårsdag på fjordsildene... 

19. 14-04-06  Mariager Fjord. Kørte til Kongsdal da jeg her regnede med læ fra den friske vestlige vind. det viste sig, at vinden her var 
mere nord vest end vest - sjovt som det kan snyde. Kørte i stedet over på nordsiden hvor jeg fandt læ. Efter en halvtimes fiskeri ankom 
Ivar, en af mine gamle venner og lever fra ungdomsskole tiden i Fårup - bare rigtigt hyggeligt. Humøret steg endnu en streg da lidt efter 
krogene en rigtig hidsig og utroligt velnæret havørred sidst i 50'erne. Ikke overraskende, var maven totalt fyldt med børsteorm - godt 
den dog kunne åbne munden en ekstra gang og at det var min flue der var på menuer. Se overfed forædt havørred 

18. 13-04-06. Djursland. Skovgårde. Kørte først til Voer hvor det viste sig at vinden var betydelig mere vestlig en sydlig. Da jeg ankom 
til Skovgårde, var der flere i gang med flue og blink. Fiskede tre timer uden at mærke eller se noget til fisk. Helle ringen af de øvrige 
jeg bemærkede havde fisk. Tænkte på om ørrederne i forbindelse med marts kulden er trukket ind i den mere brakke fjord?  

17. 12-04-06. Mariager Fjord. En Fyraftenstur til Skellerup gav tre ørreder på mellem 35 og 45 cm. - to nedgængere og en blank, der 
alle blev genudsat. Det blev i øvrigt en dejlig eftermiddag med opklaring og vindstille. Fjordørred allerede i god stand efter gydningen   

16. 09-04-06. Mariager Fjord ved Hadsund. Havde egentligt planlagt en Udbyhøj tur, men den friske vind og det barske vejr, fik mig til i 
stedet til at vælge den mere beskyttede Mariager Fjord hvor jeg kunne fiske i delvis læ. Så lidt børsteorm og fangede en mindre blank 
fisk og en nedgænger - begge genudsat. Havde ligeledes et godt hug jeg mod vinden trollede med fluen. Pontonbåd i slud og hagl. 
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15. 28-03-06. Randers Fjord - Dronningborg Bredning. Startede med lidt hyggesnak med et par bekendte "hundeluftere", der gerne ville 
vide lidt mere om konflikten i Udbyhøj. At de også rystede på hovedet af Havnens og Digelagets adfærd, behøver jeg knap nok at 
nævne... - Vandstanden var ekstrem lav, og vandet godt farvet oven på de sidste dagens store mængder nedbør. Så ikke noget til 
gedderne her nogle få dage før fredningen.  Pontonbåd på diget 

14. 26-03-06. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Vejrguderne markerede overgangen til sommertid med en ordentlig gang regnvejr. 
Eftermiddagen stor dog på opholdsvejr og opklaring. Var dog spændt på om vinden og mildningen havde fået gjort kål på isen, der ellers 
længe har umuliggjort fiskeriet i store dele af fjorden. Fangede i det iskold vand to velnærede "grønlændere", der dog velfortjent blev 
returneret til deres rette element. Benyttede samtidig dagen til at fylde en indkøbspose med gamle øldåser, plasticaffald og et par 
flasker - hvem fanden smider alt det lort i naturen?  Ørnedalsbugten Grønlænder på Pinky Pain 

13. 24-03-06. Mariager Fjord. En tur til Hadsund gav mig lejlighed til at at kikke lidt på fjorden. Med Mariager og indefter mod Hobro er 
der stadig en del is, specielt langs kanterne. Observerede også, at der ved Bilfragmenteringen var en del is langs kanten. Fiskede ved 
Hadsund, hvor den iskolde østenvind  gjorde sit til, at det blev en kort og ekstrem kold fornøjelse. Så eller mærkede ingen ting til fisk.  

12. 19-03-06. Gudenåen nedstrøms motorvejen. Med temperaturen tær på 10 plusgrader, var det en fornøjelse at fiske et par timer fra 
River Otteren. Vandstanden var lav og sigtbarheden god. Gedderne var derimod ikke i forårshumør og jeg måtte nøjes med at fange og 
genudsætte to "hanner" på 55 og ca. 60 cm. Så årets første slørvinger, men ingen fisk i overfladen. Masser af mennesker og en del 
lystfiskere nød naturen og fiskeriet, for her er der modsat i Udbyhøj, ingen problemer med at søsætte Otteren, og i det hele taget 
færdes på digerne! River Otterne ved motorvejsbroen 

11. 18-03-06. Djursland,  Skovgårde. Flueæskerne er proppet, grejet toptrimmet, men den forlængede vinter har lagt en dæmper på 
fiskeriet. Kører sammen med Karsten Petersen og  Lars Pedersen - Djursland kysten er i hvert tilfælde isfri. På trods af ellers fine 
forhold ser eller mærker vi ikke noget til fisk. Lars Pedersen slapper af  

10. 17-03-06. Mariager Fjord. Kørte først til Hadsund hvor der var var is i kanten. Kørte derefter til Bilfragmenteringen hvor det blev til 
lidt fiskeri og masser af vintersol og frostluft. Det blev ikke til fisk, men til kastegenoptræning, og det er jo heller ikke så ringe. Vær 
opmærksom på at vejen til fjorden fortsat er hullet og ikke særlig velegnet til lavbenede personbiler. Mariager Fjord ved Hadsund  

9. 19-02-06. Randers Fjord, Stenrevet. Sammen med Frank Oksborg  der netop har lanceret sin første hjemmeside om fluer og fisk. 
Vindmeldingen lød på østlig vind, men dag vi ankom var vinden mere i nordlig ret, altså i mod og kold. Mere stabil var vandvendingen, 
og vi kunne fiske et par timer i faldvand. Frank fangede sæsonens første ørred - et mindre eksemplar der blev returneret i det 2 gr. 
varme fjordvand. 

8. 18-02-06. Mariager Fjord ved Hadsund. Fiske nogle timer om eftermiddagen sammen med Ole Jakobsen. Vandstanden var høj, men 
faldende. Vinden var svag for østlig retning. Så en enkelt forsigtig fisk i overfladen og havde et enkelt lille puf i fluen.  Bemærkede, at 
ormene på det lave vand så småt er ved at blive aktive - noget som ørrederne nok også snart skal få øje på! 

7. 12-02-06. Nordlige Djursland. DMI's kort kunne fortælle, at der var sol over Djursland, mens vi her i Randers måtte døje med rimtåge. 
Flere havde åbenbart fået samme ide og på et tidspunkt talte jeg otte fluefiskere og en par spindefiskere. Fiskede selv et par timer 
uden at se eller mærke fisk.  

6. 11-02-06. Randers Fjord Udbyhøj. Havde en aftale med en fotograf og journalist fra Randers Amtsavis, der vil følge op på sagen om 
Havnens krav om at flyderinge og pontonbåde skal benytte slæbestedet i havnen. Havde planlagt en tur ind i Gammeldybet, men... 
desværre var der en del grød og drivis... Vi vender snarest tilbage.  

5. 10-02-06. Mariager Fjord. Med nordvestlig vind var der læ ved Bilfragmenteringen. Fiskede et pat timer og fangede og genudsatte en 
nedgænger på ca. 47 cm. Sidst på dagen kunne jeg nyde vintersolen, hvilken alene var hele turen værd. Mariager Fjord i 
vintersolnedgang.  

4. 05-02-06. Nordlige Djursland. Sammen med Frank Oksborg. Meldinger om is i Mariager Fjord, fik os i stedet til at forsøge os nogle 
timer fra Djurslands kysten. Temperaturen lå lige under nul og vinden var svag fra sydvest. Efter ca. en times fiskeri tog en ørred fluen. 
I det klare vand kunne jeg se, at det var en blank målsfisk, der dog efter rusk atter slap af fluen. Havde endnu et hug. Det samme 
havde Frank. Se Frank Oksborg fiske fra kysten vend Skovgaarde  

3. 03-06-05. Nordlige Djursland. Den midlertidige mildning måtte udnyttes så det blev til en kort eftermiddagstur sammen med Verner 
Jensen fra Fluebinder Lauget. Så nogle ørreder der trak langs kysten på kanten mellem sandbunden og den mere grovstenede bund. 
Fiskene kunne ses og det lykkedes at fange og genudsætte tre mindre blankfisk. Se billede af vinterkysten 

2. 08-01-06. Mariager Fjord, Hobro. Er blevet rigtigt godt snottet, har ondt i halsen og lidt feber. Drikker en kop varm mælk rørt op med 
5 fed hvidløg - ja, jeg kan godt forstå hun klager lidt. Har lørdag fået en melding om rimeligt fiskeri ved Hobro fra Henning Mikkelsen... 
Efter ca. en times fiskeri er jeg bare træt, kold og mør og beslutter at nu går det hjemad til et varmt bad og en tur under dynen. Så 
eller mærkede ingen fisk. Vinterfiskeri i Mariager Fjord   

1. 01-01-06. "Søen". Fiskede sammen med Lars Pedersen det nye år ind. Da vi ankom ved elleve tiden var der bestemt ikke gang i 
fiskene. Jeg fiskede fra pontonbåden - Lars fra land. Der skulle da også gå mere end en times intensivt fiskeri, før end jeg som den 
første mærkede fast fisk. Dette var indledningen til en kort periode hvor vinden lagde sig, og hvor der klækkede enkelte myg, der fik 
ørrederne til overfladen. Den næste times tid fangede og genudsatte vi hver tre regnbueørreder. Dejlig start på det nye år og den nye 
sæson, der forhåbentligt byder på mange nye oplevelser derude. Se billederne: Vi rigger til  Årets første ørred Lars med ørred 
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