
• Navn:Dirch Aron Jacob Johansen 
o Dato: 04.03.22 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 30 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Aalborg 
o Agn: Flue 

 
Årets første tur til åen gav en lille blank fisk på omkring 30 cm. 👍🎣 



o Navn:Hans Vistrup 

o Dato: 02.03.22 
o Fangst: - 
o Længde: ca. 30 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

Fanget på Votborg´s Eggsucking Leech 

 

o Navn:Max 

o Dato: 02.03.22 
o Fangst: Grønlænder 
o Længde: 44 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 

o Navn:Kaj Iversen 

o Dato: 02.03.22 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 65 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Sejlflod 
o Agn: Orm 

Nedgænger - Genudsat 

 
 

  



• Navn:Kaj Iversen 
o Dato: 02.03.22 
o Fangst: Grønlænder 
o Længde: 43 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Sejlflod 
o Agn: Orm 

Genudsat 

•  
o Navn:Kaj Iversen 

o Dato: 02.03.22 
o Fangst: Bækørred 
o Længde: 25 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Sejlflod 
o Agn: Orm 

Genudsat 

  



o Navn:Hans Jørn 

o Dato: 01.03.22 
o Fangst: Nedgænger som fik sin frihed igen 
o Længde: 60 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
  



• Navn:Troels morgen 
o Dato: 01.03.22 
o Fangst: - 
o Længde: 60 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
Genudsat 

  



• Navn:Jesper Holmsted Myrup 
o Dato: 23.10.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 74 cm cm. 
o Vægt: 4,2 kg kg. 
o Sted: Skindbjerg Lund 
o Agn: Mepps str 2 kobber 

 
  



• Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 
o Dato: 14.10.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 60 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: opstrøms højspændingen 
o Agn: ORM 

 
Lidt køligt her til morgen, men efter 10 min. fiskeri fik jeg et godt bid 
til mine Hardy orm, jeg skrev hvis øverst oppe, at den var på 60, men 
må heller være ærlig for Per Bruun så den, den målte nøjagtig 59 cm, 
men en rigtig pæn en af slagsen. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 

  



• Navn:Jesper Moesgaard Rantanen 
o Dato: 10.10.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 49 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Flot efterårsmorgen ved åen. Et par små bækørreder og denne HØ. 
Gav en fin fight. 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 08.10.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 63 cm. 
o Vægt: 2,69 kg. 
o Sted: opstrøms højspændingen 
o Agn: ORM 

 
I dag var det meningen, at "Højspændings Johnny" skulle med på 
turen, men han var ikke i stødet komme ud af sengen så jeg tog 
turen selv og det var godt for han plejer og gå fores ikke fordi det var 
slet ikke sikkert, at den ville bide på hans "haveorm", men mine 
Hardy orm kunne denne her ikke stå for, 63 cm 0g vejede 2,69 kg. 
Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Erik Busk 

o Dato: 07.10.21 
o Fangst: Hvørred 
o Længde: 67 cm. 
o Vægt: 5,7 kg. kg. 
o Sted: Loisedal 
o Agn: Flue 

 
 
• Navn:Søren Østergaard 
o Dato: 03.10.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 42 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Spinner 

 
Fisken blev hurtigt genudsat 



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 29.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Sejlflod 
o Agn: Flathead Brenda med gummiben 

 
  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 27.09.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 53 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: opstrøms højspændingen 
o Agn: ORM 

 
Min gode fiskekammerat Johnny kom her til morgen ned i Lindbo om 
vi ikke skulle tage et træk sammen nedover, det kunne vi da godt, vi 
havde begge en del under mål oppe, pludselig råbte Johnny satans 
også, der havde han haft et godt huk, da jeg kom derned smed jeg 
min Hardyorm ud i hovedet af den og den bed på med det sammen. 
Johnny fik så lov til og bruge sit fangst net for første gang i år, så tak 
til Johnny for og lande den er hø på 53 for mig. Knæk og bræk 
"Dyrepassere" 



o Navn:Erik Lund 

o Dato: 26.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 61 cm. 
o Vægt: 2,5 kg. 
o Sted: Lindenborg Å 
o Agn: Flue 

 
Dejlig morgentur gav to fisk - 61 cm samt en på 47-48 cm C/R. Knæk 
og bræk. 

  



o Navn:Lars christensen 

o Dato: 24.09.21 
o Fangst: Hø 
o Længde: 44 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Spinner 

 
  



o Navn:Lars Christensen 

o Dato: 23.09.21 
o Fangst: Hø 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: DOUBLE LOON 5 

 
  



o Navn:Lars Christensen 

o Dato: 23.09.21 
o Fangst: Hø 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: DOUBLE LOON 5 

 
  



o Navn:Kasper Nielsen 

o Dato: 22.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 58 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue. Flathead brenda 

 
  



o Navn:Martin Nielsen 

o Dato: 21.09.21 
o Fangst: Havørrede 
o Længde: 55 cm. 
o Vægt: 1800 kg. 
o Sted: Aalborg SØ 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Klaus Jensen Jåtog 

o Dato: 20.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Helt vindstille aften på Louisendal hvor jeg kun mødte kun een anden 
fisker. Efter et par bækørreder og et flueskift, tog en fin han midt i 
åen kl 20.15 og gav en fin lille fight. Kan åbenbart ikke komme over 
de 50cm i år, men det er nu også en fin spisestørrelse. Knæk og 
bræk 

  



o Navn:Troels morgen 

o Dato: 19.09.21 
o Fangst: - 
o Længde: 71 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Lars Christensen 

o Dato: 19.09.21 
o Fangst: - 
o Længde: 47 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Kontoret 
o Agn: Spinner 

 
  



o Navn:Tom Nielsen 

o Dato: 19.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 47 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms Louisendal 
o Agn: Havefluen 

 
Masser af bidelystne fisk 



o Navn:Hammer 

o Dato: 18.09.21 
o Fangst: - 
o Længde: 57cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Zink sving 
o Agn: - 

 
  



o Navn:Stephan 

o Dato: 18.09.21 
o Fangst: - 
o Længde: 58 cm. 
o Vægt: 1,9kg kg. 
o Sted: Sejlflod 
o Agn: Spinner 

  



o Navn:Jesper Moesgaard Rantanen 

o Dato: 13.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 57 cm. 
o Vægt: 1,7 kg. 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
En dejlig formiddag ved åen. Flere små ørreder under mål og enkelte 
kortvarige hug fra større fisk. Kort før turen var slut tager denne flotte 
han fluen hårdt og leverer en god fight. 



o Navn:Jacob Moesgaard Larsen 

o Dato: 12.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 41,5 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

Første havørred 😀 fanget på flue kl 7.30 ved Louisendal. 

  



o Navn:Lars Bølling 

o Dato: 08.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Muddler rørflue 

 
Fin aften ved åen i rigtig godt vejr. 1 mistet fisk og 1 på land og flere 
fisk blev set på stykket. Pga lav vandstand faldt valget på en 
højtfiskende rørflue, som blev taget kontant kl 21. 



o Navn:Klaus Jensen Jåtog 

o Dato: 06.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Det Flade 
o Agn: Flue 

 
En kort tur til åen gav en enkelt på 50cm. 



o Navn:Kim 

o Dato: 05.09.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 79cm cm. 
o Vægt: 5,8 kg. 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Spinner 

Var lige en lille tur ved åen, efter 1 times tid tog fisken spinneren 
hårdt, den var mere ude af vandet end i åen så der er fisk i åen 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 03.09.21 
o Fangst: 3 stk. hø 
o Længde: 40, 41 og 55 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: opstrøms højspændingen 
o Agn: ORM 

 
En dejlig morgen ved vores dejlige å, det blev til 1 på 40 og 1 på 41 
begge blev genudsat, fik så også denne her på 55 cm. Knæk og 
bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Lars Bølling 

o Dato: 29.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 56cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborg å 
o Agn: Flue Sort Plastik str 4 LW Laks. 

 
Fin aften ved åen. Startede med at miste en god fisk, der i et 
ukoncentreret øjeblik tog fluen og rev løslinen ud af min hånd, så den 
ikke blev kroget ordentligt. 50m længere nedstrøms blev fluen ved 
22-tiden så taget i egen side af en hidsig fisk, der bestemt ikke ville 
op, men op kom den. Rigtig fin fisk som var spejlblank og med løse 
skæl. Så desuden en havørred i str XXXL der trak rundt i åen på 
samme sted, hvor der onsdag aften også stod en stor fisk, men narre 
den til hug kunne jeg ikke, så den er der endnu. Knæk & bræk 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 24.08.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 60 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Der var en del grød der drev i åen her til morgen, men en Hardyorm 
kan altid finde vej mellem klatterne og den flittige bliver som regel 
også belønnet, det blev jeg så også i dag, da det blev til denne her 
på 60 cm 2,7 kg hvilket giver en kondistionsfaktor på 1,25 og dette 
kunne også godt mærkes, var ikke helt villig til og komme i mit net. 
Knæk og bræk "Dyrepasseren" 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 23.08.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 57 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
En dejlig morgen ved åen, vandstanden rigtig fin, havde flere gode 
bid til mine Hardyorm, men det blev "kun" til denne her på 57 cm. 
knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 20.08.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 50 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Så ingen sæl i åen her til morgen, men så store fisk som var ude og 
vende midt i åen, men mine Hardyorm ville de ikke tage, men fik dog 
denne ½ meters hø så en rigtig god morgen. Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Jan Nielsen 

o Dato: 20.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 67 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: FlatHead Brenda Gummiben 15mm 

 



Fik denne havørred på Louisendal i morges kl 730. Fisken tog Martin 
Votborg’s FlatHead Brenda Gummiben 15mm. Kort efter fangsten 
hørte jeg klippebådene og gik ned til Louisendal broen. Jeg undre 
mig over de store bølger, der blev skubbet foran 
grødeskærerbådene. Kort efter, så jeg sælen, ca halvtreds meter 
foran bådene, talte med grødeskæringsmændene, de havde skubbet 
den foran sig fra den bro ,hvor cykelstien går over ved “revs” De ku 
fortælle der opstrøms denne bro ,væltede rundt med havørreder De 
havde sjældent set så mange fisk….de var overbevist om det var 
sælen ,der havde trykket alle fiskene derop. Vi har i bestyrelsen søgt 
om regulering af sæl. Torben har kontaktet naturstyrelsen idag, vi 
håber tilladelsen er på plads i løbet af næste uge. Knæk og bræk Jan 
Mekaniker. 

  



o Navn:Kasper Nielsen 

o Dato: 19.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 66 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
Startede ud på det flade. Hvor jeg gik nedstrøms hytten. Havde ikke 
fisket ret langt ned, da jeg ser et hovede stikke op af vandet. Det var 
sælen!! Den kom med en trykbølge op mod hytten hvor den så igen 
vente om med et kæmpe plask og svømmede så tilbage nedstrøms. 
Jeg mistede hurtig troen på det flade. Og skynde mig og kører lidt 
længer op hvor sælen ikke havde været. Og det viste sig st blive en 
god ide. Efter 10-15min fik jeg et kontant hug fra en rigtig grov 
hanfisk på 66cm. Og kort tid efter kom sælen så op igennem åen 
igen. Og forsatte vider op på louisendal hvor flere mødte den. 



o Navn:Dirch Johansen 

o Dato: 19.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 56 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: AALBORG 
o Agn: Flue 

 
Efter mange mange timers fiskeri i åen, er det endelig lykkedes mig 
at få en fisk på fluen. Den tog fluen hårdt, lige da fluen ramte vandet i 
modsatte Brink, på vej ind fik den gravet sig godt ned i grøden i egen 
side, så jeg var bange for at jeg ville miste den, men heldigvis blev 

den på og linen Sprang ikke 👍🎣 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 18.08.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 60 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Her til morgen fint vejr godt med vand i en og flere gode bid til mine 
Hardyorm som på grund af det farvede vand havde fået en sjat 
rejeduft på sig. Det blev so også til den her på de 60. Knæk og bræk 
"Dyrepsseren" 



o Navn:Torben Burchardt 

o Dato: 18.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
Bogstaveligt talt sidste kast 
51 cm 
Den har jeg slidt for 
 
Vh Torben 



o Navn:Martin Votborg 

o Dato: 18.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: Ca 85. cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Fladhovedet Brenda 

 
Endelig en af de større som blev siddende. Tak for hjælpen med 
kameraet Jan. 

  



o Navn:Hans Jørn 

o Dato: 17.08.21 
o Fangst: Hø 
o Længde: 67cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Henrik Bertelsen 

o Dato: 11.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 55-57cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Skjern Fancy 

 
Fik en fin fisk på Louisendal i høj solskin - fisken lavede en ordentlig 
bule efter fluen og tog den hårdt! Fisken blev kort efter genudsat. 

  



o Navn:Kim Andersen 

o Dato: 10.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 56 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Sejlflod 
o Agn: Spinner 

 
  



o Navn:René Bang Madsen 

o Dato: 10.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 52 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Den skæve 
o Agn: Flue 

Min første havørred nogensinde, som blev fanget i selskab med 
Hans Jørn. 

  



o Navn:Sten Vandborg 

o Dato: 09.08.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 53 cm. 
o Vægt: 1,5 kg kg. 
o Sted: storvorde 
o Agn: orm 

 
Vendte lige i overfladen, kunne ikke stå for 3 lækre orm som jeg 
smed i hovedet af den, frisk fisk med massere af havlus. 



o Navn:Sune Møller 

o Dato: 08.08.21 
o Fangst: - 
o Længde: 55 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: I vandet 
o Agn: Flue 

 
Søndag aften, tog jeg mig tid til et smut forbi åen. Efter 10 minnuters 
fiskeri kunne jeg lande denne havørrede på 55 cm. Knæk og bræk 
Sune Møller 

  



o Navn:Jesper Lange 

o Dato: 07.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 61 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Det flade 
o Agn: Flue 

 
Tog fluen kontant kl 04:30 og fin fight med flere luftture inden den 
gled i nettet. Havde kontakt til ydeligere et par fisk. 

  



o Navn:Mark Bech Højfeldt 

o Dato: 06.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 55 cm. 
o Vægt: 1,8 kilo kg. 
o Sted: Lindenborg Å 
o Agn: Flue 

 
Så lidt trækkende fisk og pludselig var der en stor bule efter fluen. 
Fedt med visuelt fiskeri. 

  



o Navn:Søren Østergaard 

o Dato: 04.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 59 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
  



o Navn:Karsten Jensen 

o Dato: 04.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 80 cm. cm. 
o Vægt: 6,5 kg. kg. 
o Sted: Opstrøms den "Skæve bro" 
o Agn: Flue 

 
Kl. 23.30 tog fisken fluen og efter 10-15 minutter "tovtrækning" 
lykkedes det at lande den. Jeg så fisken tidligere på aftenen hvor den 
foretog en tur tværs over åen hvorefter den i hastig fart svømmede 
nedstrøms forbi en enden fisker. Da jeg kom ned til den anden fisker 
spurgte jeg om han ikke havde set fisken da den passerede ham, 
men det havde han ikke. Efter en kop kaffe ved bilen, overtalte den 
anden fisker mig til at prøve igen, tak for det! Fisken blev taget på 
min egenkomponerede flue "Ålen" str. 1.0 (sølvkrop med kort hvidt 
hackle (isbjørn) og undervinge isbjørn i krogens længde, overvinge 
sort bjørn i dobbelt længde af krogen). Fisken var i øvrigt første fisk i 
nyt net hviket også skete i 2016 her målte fisken 81 cm. og endelig 
skete det også i 1992 her målte fisken ligeledes 81 cm. Det skal dog 
ikke tages som en opfordring til at købe nyt fangsnet, så undlad 
venligst at give denne "fidus" videre! Karsten Jensen 



o Navn:Rasmus Hasselbalch 

o Dato: 01.08.21 
o Fangst: - 
o Længde: 45 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Antennen 

 
Første tur til åen siden en håndfuld nulture i februar og marts 
resulterede i en dejlig fisk, der tog fluen ved midnat. Knæk og bræk 
Vh Rasmus 



o Navn:Jesper Moesgaard Rantanen 

o Dato: 01.08.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 60 cm. 
o Vægt: 2.0 kg kg. 
o Sted: Louisendahl 
o Agn: Flue- Skjerns fancy 

 
Efter den del nul-ture min første HØ over mål på flue i NL vand. kl 
07:30 en flot sommermorgen. 



o Navn:Troels kristiansen 

o Dato: 31.07.21 
o Fangst: Havørrede 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Gudumholm 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Lars Bølling 

o Dato: 30.07.21 
o Fangst: 2 stk Havørred 
o Længde: 46 + 64cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
Kom sent til åen pga arbejde. Efter 5 kast kl 0.15 blev den 
sortvingede ophængerflue taget af en havørred på 46cm. Kl 01.45 
blev den hvidvingede flue så taget af en fin fisk på 64cm, der bestemt 
ikke havde lyst til at komme op, men op kom den. En perfekt nat med 
optimale forhold og flere kontakter. Billede af den på 64cm. 



o Navn:Thomas Østergaard 

o Dato: 29.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 40 cm. 
o Vægt: ? kg. 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Orm 

 
Mikkel på 5 år kom stolt og viste mig denne fine Havørred på 40 cm, 
taget på orm ved Storvorde......godt gået Mikkel. K&b Thomas 
Østergaard 



o Navn:Klaus Jensen Jåtog 

o Dato: 29.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Det Flade 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Kim Andersen 

o Dato: 29.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 59 cm cm. 
o Vægt: Ca 2.5 kg kg. 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Spinner 

 
  



o Navn:Hammer 

o Dato: 28.07.21 
o Fangst: - 
o Længde: 43 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Orm 

Fisk nummer 3 i år 

  



o Navn:Hans jørn 

o Dato: 28.07.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 48 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms den skæve 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Lars Bølling 

o Dato: 28.07.21 
o Fangst: 2 stk Havørred 
o Længde: 2 x 48cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Orm 

 
Fiskeri mellem drivende grøde gav 2 fisk af identisk størrelse samt 
adskillige hug. Billedet er af den første. 



o Navn:Troels K 

o Dato: 26.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 59 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Brogaarden 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Jesper stæhr 

o Dato: 24.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 60 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms 
o Agn: Spinner 

 
  



o Navn:Jan nielsen 

o Dato: 24.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 42 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Tabte først en fisk i samme størrelse Inden der blev mørkt. Lige før 
midnat fik jeg denne tyksak som tog en lille munkerflue. 



o Navn:Rune Kjær 

o Dato: 23.07.21 
o Fangst: - 
o Længde: 56cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
  



o Navn:Lars Bølling 

o Dato: 23.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 + 43 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Flue 

 
Kl 23 tog en fin tyk 50cm havørred fluen. Herefter 1 kontakt, 1 mistet 
og ca kl 2 nappede en mindre fisk på 43cm fluen. Alt i alt en god 
aften med flere fisk set langs åen. 



o Navn:Per Bruun 

o Dato: 22.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 45 cm. 
o Vægt: ? kg. 
o Sted: Luisendal 
o Agn: Flue 

Eneste hug på 5 timers fiskeri. 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 16.07.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 71 cm. 
o Vægt: 4 kg kg. 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Da jeg ankom til åen her til morgen gik gik min "gode" fiske ven 
Jesper Stæhr og plaskede rundt med en spinner, men han fortalte 
mig hvor han havde mærket en god fisk efter spinneren, jeg var 
heller ikke mere end lige kommet til stedet han havde udpeget før 
mine Hardyorm blev taget med et godt ryk, rigtig pæn fisk, tak 
Jesper. Kaj Iversen vejede den til 4 kg rent og 71 cm. Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Michael 

o Dato: 15.07.21 
o Fangst: - 
o Længde: 75 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Votborgs MV flue 

 
Super stærk hanfisk, og godt jeg kender en natteravn inde i zonen. 

Den stod over ved sivene Max 🙂 



o Navn:Per Bruun 

o Dato: 13.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 76cm. cm. 
o Vægt: 5,4kg. kg. 
o Sted: Gudumholm 
o Agn: Flue sort plastik 

 
  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 13.07.21 
o Fangst: 2 stk hø 
o Længde: 75 og 50 cm. 
o Vægt: 4510 kg. 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Min gode fiskeven Per Bruun ringede i går aftes for og fortælle hvor 
der står et par gode fisk når jeg nu kom til en her til morgen. Det blev 
da også en rigtig god morgen ved åen med mine HARDY orm men 
for, at de rigtig skulle fungere havde jeg sprøjtet rejeduft på dem. 
Først blev det til en på 50 cm, den fik jeg taget af sat nye Hardy orm 
på krogen og en lille prop fordi strømen ikke rigtig kørte, ormen 
havde ikke andet lige rørt vandoverfladen før en HØ sprang op og 
tog ormen med ned i dybet sammen med prop og det hele, da den 
kom på land var det en på 75 cm. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Mark Bech Højfeldt 

o Dato: 10.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
Årets første havørred fanget med fluestang med flydeline og rørflue. 

Ikke en kæmpe men super stærk på det lette grej 👍. Tak for de 

gode snakke til jer jeg mødte ved åen. God sommer. Stram line, 
Mark 



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 10.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 43 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms Louisendal 
o Agn: Den Våde Høne 

 
  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 08.07.21 
o Fangst: hø 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Igen en dejlig morgen ved åen i dag blev det til denne her på 46 som 
gerne ville smage mine HARDY orm, som i går så må jeg ikke tage 
den med hjem, men også som i går så ville min gode fiskekammerat 
Kaj Iversen gerne have den så var der en fik både til ham og fruen. 
Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 07.07.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 45 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: ORM 

 
Dejlig morgen ved vores dejlige å, havde flere gode huk til mine 
HARDYorm, men det blev kun til denne her på 45, da jeg bor uden 
for zonen må jeg ikke tage den med hjem, men heldigvis bor en af 
mine ældre fiskeven inde i zonen og han kan på grund af bentøjet 
ikke selv fiske så meget mere så var glad for og få en lille fisk. Knæk 
og bræk "Dyrepasseren# 



o Navn:Torben V. 

o Dato: 03.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Rørflue 

 
Efter indvejning kl 22 faldt valget på Louisendal, og kort efter 
ankomst så vi en stor flok opgangsfisk der strøg under broen. Jeg 
startede nedstrøms broen og efter ½ times fiskeri fik jeg en flot blank 
på 51cm som blev genudsat. Tak til fotograf Thomas Ø :-) / 
Kassereren 



o Navn:Lars Bølling 

o Dato: 02.07.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 61 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Storvorde 
o Agn: - 

 
Så kom den første havørred med hjem i den her specielle sæson. 
Derudover en mindre fisk oppe, men den fik friheden igen. 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 01.07.21 
o Fangst: 2 stk hø 
o Længde: 58-56 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborgå 
o Agn: ORM 

 
Det blev til en rigtig god morgen ved åen i dag, fik 1 på 42, 2 på 43 
og 1 på 44 alle under mine personlige mål blev derfor pænt 
genudsat, men det blev da også til de 2 på billedet på henholdsvis 58 
og 56. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Posten 

o Dato: 30.06.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 57 cm. 
o Vægt: 2,3 kg. 
o Sted: Lindenborg Aa ( nedre ) 
o Agn: Orm 

 
  



o Navn:Per Bruun 

o Dato: 30.06.21 
o Fangst: 1stk. havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: ? kg. 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Orm 

 
  



o Navn:Klaus Jensen Jåtog 

o Dato: 29.06.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 41 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Volsted 
o Agn: Flue 

 
Ikke verdens største, men årets første fra åen. Knæk og bræk /Klaus 

  



o Navn:Posten 

o Dato: 28.06.21 
o Fangst: Havørreder 
o Længde: 43,45,45 cm. 
o Vægt: - kg. 
o Sted: Lindenborg Aa ( nedre ) 
o Agn: Orm 

 
  



o Navn:Jesper stæhr 

o Dato: 26.06.21 
o Fangst: Havørreder 
o Længde: 53 og 42 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborg å 
o Agn: Orm 

 
  



o Navn:Torben V. 

o Dato: 24.06.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 80 cm. 
o Vægt: 6,3 kg. 
o Sted: Opstrøms Louisendal 
o Agn: Uldsokken 

 
Årets Første tur og Første fisk på en fantastisk sommeraften med 
lysende skyer. Efter godt en times fiskeri, lidt før midnat huggede en 
flot hanfisk på 80 cm og 6,3 kg et sted opstrøms Louisendalbroen :-) 
Fightede helt vildt med gentagende hidsige udløb både opstrøms og 
nedstrøms, hvilket gjorde at jeg mistede kontakten til fisken flere 
gange. Den lille trekrog var delvist rettet ud, men sad heldigvis 
perfekt i saksen og holdt til presset. Tak til turguide Morten Ransborg 
for sikker landing. / Kassereren 

  



o Navn:Sten Vandborg 

o Dato: 22.06.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 69 cm. 
o Vægt: 3,4 kg. 
o Sted: Storvorde 
o Agn: orm 

 
2 stk Hø med massere af havlus i morges til mig 1 og 3,4 kg 

  



o Navn:Sten Vandborg 

o Dato: 16.06.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 68 cm. 
o Vægt: 3 kg kg. 
o Sted: storvorde 
o Agn: orm 

 
Fin morgen ved åen jeg smed en på 1 kg og Peter fik en på 3 kg. 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 15.06.21 
o Fangst: HØ 
o Længde: 50 cm cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms 
o Agn: ORM 

 
Så fik jeg hul på bylden, det blev til denne ½m på mine HARDYorm, 
havde kontakt til flere. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Posten 

o Dato: 14.06.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 47 cm. 
o Vægt: 1,1 kg. 
o Sted: Lindenborg å ( nedre ) 
o Agn: Orm 

 
  



o Navn:Rene Kolbeck 

o Dato: 11.06.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 75 cm cm. 
o Vægt: 5,5 kg kg. 
o Sted: Lindenborg å 
o Agn: Spinner 

 
Så fik jeg endelig min første fisk i åen i år 👍 Syntes der mangler lidt 

indberetninger for 2021 så derfor vil jeg gerne bidrage med et !  

  



o Navn:Henrik Bertelsen 

o Dato: 31.01.21 
o Fangst: Grønlænder 
o Længde: 41 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Zinks 
o Agn: Flue 

 
Fik endnu en fin lille grønlænder til at tage fluen i dag. 41cm - Zinks 

sving.... Dejlig dag ved åen og i godt selskab 🎣 

  



o Navn:Torben Burchardt 

o Dato: 24.01.21 
o Fangst: Regnbue 
o Længde: 38 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Ovenfor Bent 
o Agn: Flue 

 
Årets første tur🐟 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 20.01.21 
o Fangst: Grønlænder 
o Længde: 47 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborgå 
o Agn: ORM 

 
Så fik jeg også hul på fiskeriet, havde 2 lige under mål oppe, men fik 
dog også denne her på 47, taget på Hardy orm på grund af meget 
farvet vand havde jeg sprøjtet Helleflynder duft dem så fiskene letter 
kunne finde mine Hardy orm, det som fange en sild der er skæl over 
alt bagefter. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Henrik Bertelsen 

o Dato: 19.01.21 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 43 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborg å 
o Agn: Flue 

 
Årets første kontakt til fisk, blev en fin grønlænder med løse skæl på 
43cm Godt nytår Bertel 

  



o Navn:Posten 

o Dato: 19.01.21 
o Fangst: Havørred ( grønlænder ) 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: ? kg. 
o Sted: Lindenborg Aa ( nedre ) 
o Agn: Orm 

 
  



o Navn:Kim A 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 59cm cm. 
o Vægt: Ca 2.5kg kg. 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Spinner 

 
  



o Navn:Kaj Laursen 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: 0 
o Længde: - 
o Vægt: - 
o Sted: Aalborg 
o Agn: - 

Nu - du efterlyser fangstrapporter fra 21. Tænkte jeg, at statisk hører, 
det vel også til at jeg slet ikke har fisket i år - pga. IHM-virusen. 
Hilsen Kaj. 
 

o Navn:Christian Rasbech 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: 0 
o Længde: - 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 

o Navn:Jørgen Brandt 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: 0 
o Længde: - 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

Har valgt ikke at fiske efter virusudbruddet i vandløbet 

 


