
  

Årgang  38 November 2022 Nummer  4 

Medlemsblad for Viborg Havfiskerklub 

1 
  

  
Årgang 38 November 2022 Nummer  4 

 

Viborg Havfiskerklubs hjemmeside er:  http://www.viborghavfiskerklub.dk 
Klubkontingent 2023:  350 kr. pr. husstand 

Klubbens konto er Reg nr: 9266  Konto nr: 7560 564 818 
 

Medlemsbladet for Viborg Havfiskerklub  
 -  bestræber sig på at orientere sine medlemmer om forhold og aktiviteter i klubben, 
ligesom det er bladet, hvor medlemmerne kan give udtryk for sine meninger. Bladet 
udkommer i februar, maj, august og november måneder.  
Stof til næste nummer skal være bladudvalget i hænde senest  15. januar 2023 15. januar 2023 15. januar 2023 

Formand  
Kaj Aage V. Jespersen 
Doveroddevej 2 b  
7760 Hurup 
tlf. 2484 2023 
kaj.aage@kristinelund.eu 
 

Sekretær 
Hans Ulrik Sørensen 
Vestergade 33 
8850 Bjerringbro 
tlf. 4170 4436 
husulrik@gmail.com 

Kasserer 
Flemming Trier Klavsen 
Vinkelvej 94 
8800 Viborg 
tlf. 4160 3904 
flemming.klavsen@gmail.com 
 

Næstformand 
Michael Jensen  
Hjaltesvej 20 
7800 Skive 
tlf. 6148 4500 
mjkapital@hotmail.com 
 

Best. Medlem 
Dennis Juhl Navntoft 
Gullev Byvej 34 
8850 Bjerringbro 
tlf.:  4086 7259 
d_navntoft@hotmail.com 

1. Suppleant 
Poul-Henrik Duch  
Trehusevej 16, Frederiks 
7470 Karup 
tlf.: 2825 9432 
duch@city.dk 

 Bladudvalg 
Kaj Aage V. Jespersen 
Hans Ulrik Sørensen 
Michael Jensen  

Hjemmesiden 
Jan Pedersen,  
Kølsenvej 51 
8831 Løgstrup 
tlf. 2826 2745 
jan.p@fiberpost.dk 

Turudvalg 
Havture: 
Dennis Juhl Navntoft 
Michael Jensen 
Småbådsture: 
Flemming Trier Klavsen 
 

Norgesudvalg 
Korshavn: 
Hans Ulrik Sørensen 
Kaj Aage V. Jespersen 
 

Norgesudvalg 
Nordnorge: 
Hans Ulrik Sørensen 
Michael Jensen 

Viborg Havfiskerklubs bestyrelse og udvalg 
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Nye tider nye skikke. Som meddelt i 

augustbladet er dette blad, du sidder med i 

hånden, klubbens sidste blad, som udkommer 

på papir. Der vil fortsat udkomme et klubblad 

fire gange om året, som der altid har gjort. Det 

kan læses på vor hjemmeside og bestyrelsen 

opfordrer alle medlemmer til at blive ved med 

at følge med i klubbens aktiviteter – nu bare 

elektronisk i stedet for papir. Hvis det giver 

tekniske problemer, så kontakt vor webmaster 

Jan Pedersen (se data side 2). Han vil være 

behjælpelig med råd og vejledning. 

Vi har to aktiviteter tilbage inden nytår, så det 

er lidt for tidligt at gøre status over 

lystfiskeråret 2022 – det må vi gøre i februarbladet. Jeg vil slutte for denne 

gang med at ønske alle medlemmer en Glædelig jul og et Godt Nytår.  

KNÆK OG BRÆK 

SIDEN SIDST 
Korshamn uge 37 

Turen til Sydnorge i det tidlige efterår er i allerhøjeste grad en klassiker i 

Viborg Havfiskerklub. Jeg deltog første gang i 2004 og på det tidspunkt 

havde turen allerede været afviklet adskillige gange. Rammerne for turen 

er nærmest mejslet i norsk granit med udrejse onsdag, hjemrejse søndag, 

de tre mellemliggende dage bruges selvfølgelig til fiskeri. Alligevel har 

alle efterårsturene deres specielle karakteristika. Hvad var så det ”særlige” 

ved denne tur? Vi kom afsted uden børsteorm, fordi leverandøren havde 

svigtet os. Vi prøvede at råde bod på manglen ved at købe saltede tobis i 

Hjørring. Den ulejlighed kunne vi godt have sparet os for, fiskene ville 
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ganske enkelt ikke have dem – vi fangede ikke en eneste berggylte, 

blåstak eller hvad der ellers plejer at optræde i stort antal inderst i bugtene. 
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Forsøg med makrelstrimler gav heller ikke resultat. Sådan var det bare; 

konservatismen længe leve, hvis man ikke bruger den madding man 

plejer, kan man lige så godt opgive på forhånd! Vi kunne fiske alle tre 

dage, men ingen af dagene var vi udenskærs, så de store langer og torsk 
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kom ikke i betragtning. Til gengæld blev der fanget adskillige pighajer, 
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Nyt medlem 

Kim Brock Faber er blevet medlem af Viborg Havfiskerklub. Kim er både 

interesseret i at fiske langs en å såvel som i havfiskeri. Kim Brock Faber 

ønskes hjertelig velkommen og vi ser frem til at møde vor nye kollega ved 

kommende arrangementer. 

hvor især havområdet uden for Midtfjorden viste sig at være givtig. Pighaj 

er ikke ny art, men det er første gang, at der bliver fanget så mange. Ellers 

bestod fangsten af mange store makreller og enkelte lyssej og en enkelt 

lange. Der skete tit, at når vi regnede med en god makrelfangst, så viste 

det sig, at vi i stedet havde små mørksej på krogen. De blev selvfølgelig 

udsat, så vil det vise sig, om de stadig er i området om et år eller to og i 

mellemtiden er blevet så store, at de kan fylde i køletasken. 

Seks personer deltog i turen, nemlig Paw, Peter, Hans Ulrik, Finn, Erik og 

Kaj Aage. Der blev ikke fanget nye arter og der blev ikke sat rekorder. 
(ref. Kaj Aage V. Jespersen) 

Havneud
sejlingen 
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Arkivfoto 

Poul Juul 
13. 
september 
2002 

Der slappes 
af i 
solskins-
vejret foran 
hytterne 
12. sep 2002 
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HVAD NU 
Juleafslutning 

Gå ikke glip af den traditionsrige 

juleafslutning med gløgg, æbleskiver, 

brunkager og ikke mindst bankospil 

og hvad der ellers hører en 

juleafslutning til.  

Sted: Nørgaards Højskole  

Adresse: Vestre Ringvej 9, 8850 

Bjerringbro 

Tid: 19.00 til 21.30  -- kom i god tid, 

så I kan finde lokalet  

Til slut ønsker vi hinanden en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Støbning af pirke 

Vi prøver at gentage succesen fra de sidste år, hvor man i fællesskab er 

lykkedes med at fremstille pirke til årets fiskeri. Det plejer at være en 

fornøjelig komsammen, som bryder vinterens monotoni. 

Sted: Hos Hans Ulrik – se adressen side 2 

Tid: Lørdag den 11. februar kl.10.00 

Tilmelding til Hans Ulrik senest en uge inden. Alle spørgsmål angående 

arrangementet stilles ligeledes til Hans Ulrik. 

 

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling efter vedtægterne. Dagsordenen og 

yderligere oplysninger kan læses i februarbladet.  

Sted: Nørgaards Højskole i Bjerringbro 

Tid: kl. 19.00 
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Danske lystfiskere hiver kæmpetun i 
land: 'Havets Formel 1' kan blive 

et trækplaster for turister 
 

Tunfisk kan blive attraktion for lystfiskere, men Dyrenes Beskyttelse 
mener, det er dyrplageri. 

TEKST AF Thomas Prakash  (SAKSET FRA DR 9. SEP 2022 )  

311 kilo. 

Det var vægten på dén blåfinnede tun, som fire-mandsbesætningen 

på 'Nora' i denne uge landede på havnen i Gilleleje. 

De er nemlig blandt de 27 heldige, der har sikret sig en tilladelse fra 

Fiskeristyrelsen til at fange ét eksemplar af den mytiske rovfisk på 

dansk hav. 

Og det var derfor med store forhåbninger, at Ask Peter Futtrup, 

Nicolai Ditlefsen, Jan Barfod og 12-årige Laurits Futtrup stævnede 

ud ved seks-tiden tirsdag morgen. 

- Det er en jo en Formel 1-fisk, som folk rejser verden rundt og 

betaler utroligt mange penge for at prøve at fange, fortæller Ask 

Peter Futtrup. 

- Så når man får muligheden for at fange den fra sin egen båd, er 

det jo en kæmpe oplevelse, siger han og tilføjer: 

- Det er på mange lystfiskeres bucket-list. 

Efter at den blåfinnede tun efter årtiers fravær er vendt tilbage til 

danske farvande, har Danmark byttet sig til en kvote på 5 tons. 

 
Kvote er hurtigt opbrugt 
I denne uge åbnede så et nyt vindue, hvor de 

godkendte lystfiskere kan fange fisken. Men da tunfiskene er nogle 

ordentlige krabater, går det stærkt med at bruge kvoten. 

Torsdag eftermiddag lød opgørelsen fra Fiskeristyrelsen, at der var 
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landet 13 tun på en samlet vægt af i alt 3,7 tons. Det giver en 

gennemsnitsvægt lige under 290 kilo. 

En af dem bed på Ask Peter Futtrups krog tirsdag ved middagstid. 

- Det er et adrenalin-sus uden lige, fortæller han. 

- Hjulet larmer helt sindssygt. Man kan sammenligne det med et 

russisk køleskab parret med Wilson Kipkeeter, som spænder sig for 

din krog og løber en 800-meter på halvdelen af hans 

verdensrekord, fortæller han. 

- Der er utroligt mange ting, der skal ske, på utrolig kort tid, 

samtidigt med at du har en fisk, der løber og ikke er til at stoppe, 

fortæller han. 

 
Har erfaring med fangst og mærkning af 
tunfisk 
Ask Peter Futtrup og resten af holdet er dog ikke nybegyndere, når 

det gælder tovtrækkeriet med den store fisk. 

Han er professionel lystfisker, arrangerer fisketure for andre og har 

i flere år deltaget i DTU Aquas forskningsprojekt, hvor 

frivillige lystfiskere har hjulpet til med at fange, mærke og 

genudsætte de danske tunfisk. 

For at kunne søge om tilladelsen og deltage i lodtrækningen om at 

lande en tunfisk, skal man da også have deltaget i mærknings-

projektet. 

Men der er faktisk grundlag for, at langt flere i fremtiden kan få 

mulighed for deres livs fangst, konkluderer forskere fra DTU Aqua. 

I dag skal kvoten på de 5 tons landes. Det rækker til lige under 20 

fisk. 

Men hvis man i fremtiden laver et fiskeri, hvor lystfiskerne 

genudsætter tunfiskene efter fangsten - såkaldt catch and release - 
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vil det være både bæredygtigt og et boost for  

oplevelsesøkonomien, vurder forskerne fra DTU Aqua i en ny 

videnskabelig artikel. 

- Vores studie viser tydeligt, hvordan 

Ask Peter Futtrup (t.v.), Jan Barfod, Laurits Ahrendt Futtrup og Nicolai 
Ditlefsen med tunfisken på 311 kilo og 2,6 meter. Blandt andet mavesæk, 
lever og andre dele af tunnen sendes til forskerne på DTU Aqua. Resten af 
fisken fordeles mellem besætningen og de andre fiskere, der har hjulpet med 
at mærke tunfisk.  
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en genopbygning af bestanden af et af havets mest ikoniske dyr, 

nemlig den blåfinnede tun, kan understøtte en oplevelsesbaseret 

blå økonomi uden at det belaster bestanden ret meget, udtaler 

hovedforfatter og ph.d.-studerende Kristian Maar i 

en pressemeddelelse. 

Forskerne har nemlig set nærmere på de lystfiskere, der deltog 

frivilligt i DTU Aquas mærkningsprojekt. Og her fremgår det, at de 

ofte bruger mellem 15.000 og 50.000 kroner om året på deres 

lidenskab. 

 
Sportsfiskere: Helt fantastisk 
Omkring 95 procent af fiskene overlever at blive sat ud igen, og 

dermed har forskerne regnet sig frem til, at hver død blåfinnet tun i 

løbet af de tre år, undersøgelsen varede, genererede 3 millioner 

kroner i gennemsnitlige årlige udgifter for lystfiskerne. 

Det svarede til, at hver kilo tunfisk kastede omkring 12.000 kroner 

af sig i udgifter til fiskestænger, brændstof eller havnepenge. 

Hos Sportsfiskerforbundet drømmer man om, at Danmark kan få sit 

eget lystfiskeri efter tun, som man for eksempel har det i Canada. 

- Det ville være en kæmpeoplevelse, siger biolog Kaare Manniche 

Ebert, konsulent i Sportsfiskerforbundet. 

- At tænke sig, at man i vores havmiljø, hvor stort set alt andet går 

tilbage og er presset, får en unik mulighed for at fange havets 

største og vildeste fisk. Det ville være helt fantastisk, siger han. 

Også Ask Peter Futtrup ser store muligheder, hvis man kunne gøre 

lystfiskeriet mere permanent. 

- Gilleleje og Skagen, hvor man i øjeblikket lander fiskene, ville 

have mulighed for at forlænge fiskesæsonen med flere måneder, 

og folk ville valfarte langvejs fra og bruge mange penge, siger han. 
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Sakset fra På 
fisketur med 
Storm P 
(red.) 

Man kom aldrig i forlegenhed, hvis man 
gjorde som fiskene, holdt munden lukket 
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Send svaret til undertegnede inden den 15. januar 2023 - enten som papir 
eller mail. Adresse og email kan læses på side 2. Blandt de indsendte 
korrekte svar trækkes der lod om en gave udvalgt fra vor indkøbte 
samling. 
 
Løsning sidste nummer:  I uge 37 skal 6 mand til Korshavn i Sydnorge 
 
Vinderen blev:  Erik Andreasen 
 

Jeg håber, I vil deltage i spøgen.  
 
Knæk og bræk 
Kaj Aage V. Jespersen 
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UDLÅN AF BÅD 

 

Klubbens bådsæt er til rådighed for klubbens medlemmer. Båden kan 
lånes ved henvendelse til                       
Flemming Trier Klavsen, mail: flemming.klavsen@gmail.com eller 
tlf. 4160 3904. 
Båden kan hentes på følgende adresse: Hovedgaden 90, 8831 Løgstrup.  
 
Lån af båden skal aftales senest dagen før det ønskede lånetidspunkt. 
Båden kan kun lånes af klubbens medlemmer. Låner er ansvarlig for  
færdselssikkerhedsmæssig transport, samt at båden afleveres uden  
mangler og beskadigelser.  
Båden rengøres inden afleveringen. Giv besked om tekniske  eller 
driftsmæssige problemer, der måtte være opstået under turen. 

 
 Klubben ønsker en god fisketur 
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