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Lederen af Ole Hanelius

ystfiskeri er blevet udøvet længe før at 
Izaak Walton i år 1653 for første gang 

udgav lystfiskerens bibel; Den Fuldkomne 
Fisker (The compleat Angler). Men selvom 
den tekniske udvikling samt den biologiske 
og zoologiske viden omkring lystfiskeri og 
fisk har flyttet sig lysår siden udgivelsen 
af Izaak Waltons, over 350 år gamle bog, 
er der stadig mange lystfiskere, deriblandt 
undertegnede der sætter stor pris på Iza-
ak Waltons viden og filosofi omkring lyst-
fiskeri.  Izaaks nærmest ophøjede ro og 
ærbødighed for den ædle kunst, som han 
kaldte lystfiskeri, giver bestemt en følelse 
af frihed og ro når man vandre langs et 
vandløb med sin fiskestang og lader tan-
kerne flyve frit. Så betyder det ikke spor at 
man ikke har fisk med hjem fra hver ene-
ste fisketur.

 

Men gennem de senere år, er moralen 
ved vore fiskevande desværre blevet rin-
gere og ringere. Der lades hånt om mind-
stemål, fredningstider og  almindelig etisk 
opførsel. Dette er naturligvis også tilfældet 
i Silkeborg Fiskeriforenings område, hvor 
man blandt andre overtrædelser af fersk-
vandsfiskeriloven ikke står tilbage for at  
fiske i den fredede faunapassage ved Papir- 
fabrikken. Denne udvikling vil helt sikkert 
få Izaak Waltons til at roterer i sin grav.

Jeg er dog af den overbevisning at ho-
vedparten af overtrædelserne beror på u- 
videnhed, og er derfor sikker på at vi med 
den rette vejledning og ånd kan få vendt 
udviklingen, så overtrædelser af fersk-
vandsfiskeriloven og lokale retningslinier, 
fremover vil hører til sjælenhederne. 

Er du i tvivl om foreningen love og regler, 
skal du ikke tøve med at henvende dig til 
en af foreningens repræsentanter, der altid 
vil hjælpe dig med at få svar på eventuelle 
tvivlsspørgsmål.

Med disse ord vil jeg ønske alle, en god 
efterårssæson ved vore fiskevande, og op-
fordre foreningens medlemmer til at delta-
ge i efterårets arrangementer. (Læs herom 
på side 10 og 11).

Izaak Walton 
9 august 1593 - 15 december 1683
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Gratis Fiskeri i Randers og Ikast

Foreningskort til  
Randers Sportsfiskerklub. 
Silkeborg Fiskeriforening har byttet 4 med-
lemskort med Foreningskort til Randers 
Sportsfiskerklub (RKS).

Det vil sige at du som medlem af Silkeborg 
Fiskeriforening har mulighed for at fiske i 
RKS’ fiskevand, ligesom medlemmerne af 
RKS har mulighed for at fiske her hos os. 
Det eneste du skal gøre er at henvende 
dig i SFS’ sekretariat i åbningstiden man-
dag eller onsdag, og få udleveret et af de 
4 medlemskort som SFS råder over. Be-
mærk det er kun for medlemmer af Silke-
borg Fiskeriforening og du kan kun låne et 
gæste kort for en uge ad gangen, og du 
skal møde personligt op og fremvise gyl-
digt medlemskort til SFS når du skal have 
udleveret gæstekortet.

Det er gratis for SFS medlemmer at låne 
ovennævnte gæste kort, der skal dog læg-
ges et depositium på 100 kr. pr. kort. Ved 
fiskeri i omtalte vand skal du huske at have 
alle 3 fiskekort med dig (Gæstekort til Ran-
ders Sportsfiskerklub, Statens Fisketegn, 
samt medlemskort til Silkeborg Fiskeri-for-
ening) Ved udlevering af ugekortet vil du 
også få udleveret kort over vandene og 
regelsæt som naturligvis skal overholdes 
nøje. Husk på vi er der som gæster.

Du kan læse mere om Randers Sports-
fiskerklub ved at klikke dig ind på deres 
hjemmeside:www.randerssportsfiskerklub.dk

Medfiskeret i Ikastsports 
fiskerforenings vande 
Silkeborg Fiskeriforening har købt 2 års-
kort til Ikast Sportsfiskerforenings vande. 
Du kan som medlem af Silkeborg Fiske-
riforening, “låne” et fiskekort for en uge til 
nedenstående fiskevand helt gratis dog 
skal du lægge et depositum på 100 kro-
ner.

• Karup Å ( ca. 20 km)
• Skjern Å (ca. 6 km)
• Vorgod Å (ca. 25 km)
• Fjederholt Å (ca. 3 km)
• Rind Å (ca. 1 km )

Hendvend dig på kontoret Søndergade 19B 
i kontortiden når du skal bruge ovennævn-
te fiskekort. Ved udlevering af ugekortet 
vil du også få udleveret kort over vandene 
og regelsæt som naturligvis skal overhol-
des nøje. Husk på vi er der som gæster.
Ved fiskeri i omtalte vand skal du huske 
at have alle 3 fiskekort med dig (Gæste-
kort til Ikastsportsfisker-forening, Statens 
Fisketegn, samt medlemskort til Silkeborg 
Fiskeri forening)

Fiskeriet starter den 1 marts i Karup Å
16 januar i dele af Fjederholt Å og dele af 
Vorgod Å. Resten af fiskeriet bliver først gi-
vet frit den 16 april.

Læs mere om Ikast Sportsfiskerforening 
på deres hjemmeside: www.ikast-isf.dk
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Opskrift på Sandart a la Silkeborg
• Sandarten filiteres og skæres i mindre stykker - lidt groft salt - lidt peber.
• Brunes let i olivenolie på panden og steges færdig i ovn i 20 minutter  

ved 200 grader.
• Grønsager: Brug, hvad I har. F.eks. Grøn/gul el. rød peber - løg - gulerødder -  

porre etc.
• Grønsagerne svitses let i pande med olivenolie. - Løse ris.
• Kom risene på et fad. læg sandartstykkerne over og pynt med grønsagerne. 
• Ekstra pynt: Skrællet citron og dild. Lav persille i smør med lidt citron.
• Sauce: Smør - finthakkede løg - piskefløde - hvidvin og Martini. 
• Saucen koges til den er cremet.
• Til sandarten kan eventuelt serveres flüte.

af Flemming Kubel.

      Opskrift på hjemmebagte flüte (24 stk.)
• 50 gram gær - 2½ dl. mælk - 110 gram smør - 2 æg - 1 tsk. salt -  

450-500 gram mel.
• Smuldr gæren i et fad - hæld lidt af den lune mælk i og rør til gæren er opløst.
• Hæld resten af den lune mælk i sammen med smeltet smør.
• Bemærk mælk og smør må ikke blive for varmt.
• Tilsæt 1 æg og blommen af det andet (gem æggehviden)
• Rør salt og det meste af melet i..
• Når dejen er glat og blank og uden klumper æltes så meget af den  

resterende mel i, så dejen slipper bord og hænder.
• Form derefter dejen til en kugle. Vask fadet af, smør lidt olie rundt i fadet,  

og kom dejen tilbage i fadet 
• Dæk med plastfolie, som der prikkes hul i.
• Lad dejen hæve til dobbelt størrelse (ca. 30-40 minutter)
• Hæld dejen ud på et meldrysset bord og del/form dejen i 24 stykker.
• Sæt derefter flütene på en bageplade med bagepapir.
• Lad flütene efterhæve i ca. 30 minutter (dæk med et viskestykke).
• Pisk æggehviden let med en smule salt og pensel flütene.
• Flütene bages herefter i en forvarmet ovn (225 grader i 8-10 minutter)
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Konkurrencevindere foråret 2007

Forårs Geddekonkurrence Gudenåen
Senior: Jan Nielsen - gedde på 7,470 kg

Junior: Mathias Krabbe - gedde på 2,320 kg

Sandartkonkurrence  
Brassø, Borresø, Julsø 

Seniorer: Erik Olsen - sandart på 5,930 kg. 
Juniorer: Anders Larsen - sandart på 1,500 kg.

Ørredkonkurrence Skygge Å
Seniorer: Jimmy Sprogø - ørred på 43,0 cm. 

Junior: Jonas Due Jensen - ørred på 34,0 cm
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Kort ændringer
Da der er sket ændringer af fis-
keretten i Ørnsø og den yderste 
del af Funder Å, med omgåen-
de virkning, kan du her på siden 
se kort over området med disse 
ændringer.

På side 8 og 9 har vi trykt kor-
tet over Julsø, hvor områderne 
hvor Silkeborg Fiskeriforening 
ikke har fiskeretten er afmær-
ket med lyserødt. da det umid-
delbart skulle gøre det lettere at 
vurdere hvor grænserne går. 
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Efterårets konkurrencer 2007

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 14. oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling 
Ved konkurrencen må der kun fiskes  

med 1 stang pr. deltager. Der må kun fi-
skes fra land fra foreningens vande 

(træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart  
efter indvejningen.  

Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr:  
Seniorer og pensionister 30 kr  

 juniorer 10 kr.

Geddekonkurrence i  
Silkeborg Langsø

Søndag den 4 november.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling
Ved konkurrencen må der kun 
fiskes med 1 stang pr. deltager.

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart  
efter indvejningen.  

Præmier: 5 senior og 3 junior.

Åben konkurrence kun adgang med 
gyldigt deltager- / medlemskort  

og fisketegn.
Startgebyr: Seniorer og  

pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
Deltagerkort ikke medlemmer 125 kr. 

inkluderer dagkort.

Aborrekonkurrence - Søndag den 2. september.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 07:00 til 07:30 
Indvejning ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 15:00 til 15:30.

Kun personlig indstempling 
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort og fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
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Det er igen lykkedes at overtale Flemming 
Kubel til at komme og ”trylle” i klublokalet. 
Denne gang bliver det ørred m.v. han ta-
ger fat på. Eftersom smagsprøver er en 
vigtig del af en sådan aften, vil vi gerne 
have tilmelding på forhånd, så vi ved lidt 
om, hvor meget der skal købes ind. Til-
melding til og med den 21 oktober til Jørn 
Pedersen på telefon 8682 6985. Kom og 
få inspiration og gode smagsoplevelser.

Predatorernes aften.
Tirsdag den 2. november kl. 19 - 21
Denne aften kommer Bo Rene Sørensen 
og fortæller om tre af områdets domine-
rende rovfisk, gedde, sandart og aborre. 
Vi skal høre om forskellige fangstmetoder, 
hovedsagelig spinne og trolling fiskeri. Så 
har du lyst til at få gode tips og tricks til 
hvordan du får disse spændene rovfisk på 
krogen, kan vi anbefale dig at møde op 
til denne klubaften. Det bliver helt sikker 
spændende.

Klubaftener efteråret 2007

En aften med Ørredklubben Fremad
Tirsdag den 11 september kl. 19 - 21
Denne aften kommer Ørredklubben Frem-
ad (ØKF) og fortæller lidt om klubbens fan-
tastiske og afvekslende fiskevand i hele 
Midtjylland.. Så skulle du gå med en åfis-
ker i maven er det alle tiders lejlighed til at 
blive introduceret til det Midtjyske åvand. 
Har du efter præsentationen af ØKF’s fis-
kevand lyst til et medlemskab af ØKF, har 
klubben denne aften et fordelagtigt tilbud 
til de fremmødte medlemmer fra Silkeborg 
Fiskeriforening.

Fra vand til bord. 
Tirsdag den 30 oktober kl. 19 - 21
Vi gentager en stor succes. I marts må-
ned havde vi en kanongod klubaften, hvor 
Felmming Kubel demonstrerede hvordan 
man tilbereder sandarter. Vi fik mange 
gode råd - og hvor det smagte. (Opskriften 
på denne aftens menu kan ses på side 5). 
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Den europæiske ål er udbredt over hele 
Europa og i Nord- og Vestafrika. 

Igennem flere år-
tier har det været 
antaget, at ålene i 
hele udbredelsesom-
rådet stammer fra en stor 
genetisk homogen bestand. 
Ved hjælp af de nye metoder inden-
for genetik kan man påvise, at der er ge-
netisk variation mellem ålene indenfor ud-
bredelsesområdet. Hvorvidt den genetiske 
variation skyldes en opdeling i mindre be-
stande er endnu usikkert.  
   
Ålen formodes at gyde i Sargassohavets 
centrale dele. De pilbladformede larver, 
leptocephaler driver mere eller mindre 
passivt med Golfstrømmen og den Nord-
atlantiske Vestenvinds drift fra det vestlige 
Atlanterhav mod Europas kyster. Ved kon-
tinentalsoklen, 12-15 måneder gammel, 
undergår larven en forvandling til glasål. 

De glasklare ål søger i løbet af forårsmå-
nederne, aktivt og ved hjælp af overflade-
strømme ind mod kystnære områder. En 
del af ålene forbliver i kystnære områder 
mens de resterende vandrer op i fersk-
vand. Efter indvandringen søger glasåle-
ne mod bunden og den glasklare ål bliver 
gradvist mørk på ryggen og ofte gul på bu-
gen, heraf navnet gulål. 

Den gule ål æder animalsk føde som for 
eksempel, snegle, krebsdyr, insekter, orme 
og fisk. I søer forekommer to former for ål 

der skyldes fødespecialisering; en bred-
snuddet og en spidssnuddet form. Den 
spidssnudede ål er tilknyttet søens bar-
bund hvor den lever af især insekt-laver og 

den bredsnudede ål er tilknyttet sø-
ens rørsump hvor den æder fi-

skeyngel. Vækstfasen som 
gul ål varer alminde-

ligvis 5-15 år, hvor-
efter den gule ål  

forvand-
les til blank ål 
der er en tilpas-
ning til den ca. 6.000 
km lange oceaniske 
gydevandring. For han- 
ålene sker forvandling-
en ved en længde fra ca. 
33-45 cm og for hunålene 
fra ca. 42-100 cm. 

Mængden af ål der fanges i Danmark 
har været aftagende siden 1960èrne. Det 
skyldes, at mængden af åleyngel, der an-
kommer fra Sargassohavet, er gået tilbage 
i samme periode. Tendensen er den sam-
me i hele Europa, hvor faldende mængder 
af yngel har været observeret siden slut-
ningen 1970èrne.

Ål (Anguilla anguilla)
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Forringede levesteder
Årsagen til bestandsændringerne er ikke 
kendt, men hænger formodentligt sammen 
med, at ålebestandens samlede opvækst-
område er blevet indskrænket i løbet af de 
sidste årtier. Det er en følge af menneskelig 
aktivitet ved bygning af dæmninger, land-
indvinding, kanalisering af vandløb samt 
industriel forurening af vandområderne. 
Samtidig har det lokale fiskeritryk på alle 
ålens livs-stadier glasål, gulål og blankål 
været højt siden 1950èrne i Skandinavi-
en og i det sydlige Europa siden 1960 - 
70èrne. I nogle områder er der yderligere 
problemer for blankålene ved vandkraft
værker, idet turbinerne hak-    

ker ålene i 
stykker. 

Miljøgifte
Ligeledes kan mil-

jøgifte, som er opho-
bet i fiskens fedtvæv og ef-

terfølgende frigøres ved fedtforbrænding 
under den lange vandring mod gydeplad-
sen, forgifte forældrefiskene eller nedsæt-
te frugtbarheden. Svømmeblære-parasit-
ten Anguillicola, som er blevet indført fra 
Sydøstasien i starten af 1980 erne med 
Japanske ål, er en yderligere faktor, som 

kan svække ålene og specielt i kombina-
tion med anden stress-påvirkning øge dø-
deligheden på rejsen over Atlanterhavet.  

Ændrede havstrømme
Den faldende rekruttering synes imidler-
tid ikke entydigt at være forårsaget af æn-
dringer i opvækstområderne. Bestandsud-
viklingen i den Amerikanske ål, som også 
yngler i Sargassohavet, ligner til forveks-
ling den europæiske ål, hvilket kunne anty-
de, at der er en fælles oceanisk faktor, som 
influerer på begge bestande. Man kan for 
eksempel påvise sammenhæng mel-
lem mængden af glasål, der ankommer 
til Europa og oceanografien. Det gælder 
ændringer i positionen af Golfstrømmens 
nordvæg og ændringer i overfladetempe-
raturen i gydeområderne i Sargassohavet. 
Ændringer, der kan betyde, at de nyklæg-

gede laver ikke har tilstræk-
keligt med føde 
eller føres af ru-

ter med ugunstige 
temperaturer og fø-

deforhold og derefter går 
til grunde.

Forvaltning
Det internationale råd for udnyttelse af ha-
vets ressourcer (ICES) vurderer, at ålebe-
standen er uden for sikre biologiske græn-
ser med en alt for lav gydebestand. ICES 
anbefaler derfor, at man udarbejder og 
iværksætter en plan for genopbygning af 
bestanden. 

fortsættes side 14
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Regulering i fiskeriet: Selvom årsagerne til 
bestandssituationen er ukendte er der in-
tet, som taler imod, at en begrænsning i 
fangsterne på alle livsstadier (glasål, gulål 
og blankål) vil resultere i større bestande 
og dermed en større gydebiomasse. En 
nedregulering af fiskeriet er derfor et vig-
tigt element i en sådan plan. Et andet vig-
tigt element er forbedringer af  ålens leve-
steder, især i det sydlige Europa. 

Forbederede levesteder: Allerede i 1898 
blev stemmeværksejere i Danmark ved 
lov påbudt at sikre ålenes adgang til fersk-
vandsområder ved opsætning af ålepas. I 
den seneste bekendtgørelse - Bekendtgø-
relse om ålepas, ungfiskesluser samt afgit-

ring i ferske vande nr. 988 af 14 dec. 1999 
- stilles krav om opsætning af godkendte 
ålepas ved; - ”stemmeværker, styrt, møl-
ler, engvandingsanlæg, og industrielle an-
læg, herunder anlæg, hvor der er anbragt 
turbiner eller lignende anlæg i ferske van-
de i tiden 1. april-31. oktober”. Opsætning 
og vedligeholdelse af ålepasset påhviler 
stemmeværksejeren. Hertil giver pjecen 
”Ålepas hvorfor og hvordan ?” den nød-
vendige hjælp ved anvisning om godkendt 
opsætning og indretning for en lang række 
forskellige opstemninger.

Kilde: www.dfu.min.dk/fiskepleje
hvor du også kan finde mange andre spæn-
dene artikler om fisk og meget andet
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Bestyrelsen 
Formand: (Bladredaktør, webmaster) 
Ole Hanelius ..............................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Næstformand:     .    
Jørn Pedersen...........................8682 6985
Solbakkevej 40, 8600 Silkeborg
naestformand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Kasserer: (Fiskeribetjent)
Herluf Christensen.....................8684 9630
Horsensvej 8,  8653 Them
kasser@silkeborg-fiskeriforening.dk

Sekretær:  (Fiskeribetjent)
Jørn Wulff ..................................8685 9246
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
sekretaer@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Ryan Sørensen .........................2023 6165
Gransvinget 22,  8600 Silkeborg
ryanas@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Alfred Kruse...............................8682 8260
Vesterbakken  29, 8600 Silkeborg 

Bestyrelsesmedlem: 
Karlo Jespersen.........................8685 5612
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
kjes@webspeed.dk

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Lars Munksø .............................8682 6090 
Gustav Wieds Vej 19, 8600 Silkeborg
Lars.Munksoe@Silkeborg.dk

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Torben Rose Olsen....................8682 7201  
Illervej 25, Dalsgård, 8620 Kjellerup
torbenrose@mail.dk

1. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Bo Pedersen..............................8685 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 
bop.bold@mail.dk 

2. Bestyrelses suppleant. 
Kim Kim Martin Hansen............8756 0006
Herredsvejen 8,  8883 Gjern
dlob@mail.dk

3. Bestyrelses suppleant. 
Brian Krabbe Jakobsen.............8724 2049 
Funder Kirkevej 20,  8600 Silkeborg
     
Sekretariatsleder
Annemarie Hein.........................8682 3517
Søndergade 19B, 8600 Silkeborg
kontor@silkeborg-fiskeriforening.dk

Hjælpere uden for bestyrelsen:
Ronnie Knappe..........................8680 6237
Bruno Broberg............................8681 1315 

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Rene Kjær Rasmussen.............8681 2830
Ivan Betzer.................................8681 4606
Morten Wølck.............................8680 1183
Lindy Louring.............................2097 0304 
Mogens Nielsen.........................2169 2982



Shimano Speedmaster Jigging 6’ 14- 28 gr. Pris 1299,-
Den ultimative stang til Vertical Jigging..det bliver ikke 
bedre.

Shimano Citica 201D pris 1499,-
Low Profile multihjul. Helt perfekt til Vertical Jigging eller Jerkbait.

BFT Walker Medium 6’6” < 40gr. 899,-
Fed stang til let Jerkbait og Vertical Jigging. Fås både til fastspole og til 
multihjul.

Vertical Jigghaler fra Lunker City og Prologic.
Kom ind og se vores store udvalg.

Sandart Wobblers pr. stk. 79,- 3 stk. 200,-
Frit valg
Bomber, Strike Pro, Rebel og Cotton Cordell

Ny supermetode til sandart..
vores testfiskeri på Julsø gav op til 85 sandarter i båden på en god dag!


