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S neen knirker hyggeligt un-
der støvlerne på vores vej ned 
over engen. Skønt at være 

fremme, skønt at rigge stangen til og 
ikke mindst skønt at se en å, hvor 
vandet stadig holder sig flydende. Det 
er i begyndelsen af februar og vinteren 
har taget hårdt fat i det meste danske 
fiskevand. Alle lystfiskere brokker sig 
over vejret. Der er låg på næsten alle 
åer, fjordene er frosne sammen med de 
fleste af de indre farvande. Men ikke 
Gudenåen. Det store vandløb har holdt 
skansen og kun nede ved Randers by 
har isen lukket for fiskeriet. De sidste 
dage har kulden bidt slemt og sneen er 
væltet ned. Men fangsterne er alligevel 
tikket ind. Der bliver taget store gedder 
oppe i åen. Turen vestpå fra Sjælland 

De sidste to sæsoner har Guden-
åen været på mange geddefiske-
res læber. Mens vintrene har sat 
det meste af Danmarks gedde-
fiskeri ud af spillet, så har en lille 
gruppe juniorer på Bjerringbro 
og Omegns Sportsfiskerforenings 
stykke af Gudenåen landet den 
ene rekordgedde efter den anden. 
Alt tyder på at dette fantastiske 
fiskeri fortsætter i vinteren og 
foråret 2011. fiske-feber besøgte 
Gudenåen og fik en geddesnak 
med drengene.

grove 
gedder 
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virkede som om det var med livet som 
indsats, men hvad gør man ikke for 
blot et par dages fiskeri. Nede ved åen 
fordamper entusiasmen en smule og 
tvivlen melder sig næsten øjeblikke-
ligt. Det sidste lange stræk er vi gået 
på tyk is dækket af mindst femten 
centimeter sne. Åen driver kulsort af 
sted og der er ikke nogen tegn aktivitet 
hverken på land eller i vandet. Er der 
her virkelig et af strækkets hotspots? 

Barndommens minder om åen passerer 
revy, men der er ingen genkendelse at 
hente. Jeg skynder mig lidt nedstrøms, 
så ikke håbløsheden bliver til debat 
allerede inden vi er kommet i gang 
med fiskeriet. 

Der er noget om Snakken 
Bag et par store buske ændrer åen 
kortvarigt karakter. Der er et tyde-
ligt strømskel, hvorfra strømmen går 
mod modsatte bred. Det ligner fak-

tisk noget og ikke nok med det, der 
er en smule læ her bag buskene. Et 
par solstråler gør det klart, at dagen 
måske byder på de første plusgrader 
i dagevis. Optimismen er tilbage og 
allerede første kast giver hjertebanken 
af bare spænding og fiskefeber. Fluen 
kommer kvikt vippende ind mod min 
egen bred, men strømmen virker en 
anelse for kraftig. Iveren løber af 
sted med mig og næste kast kommer 

først ud over åen seks-syv gode skridt 
nedstrøms. Intet. Men det virker helt 
rigtigt. Fluen synker mens den tages 
af strømmen et par meter, for derefter 
at gå i stå i skellet. Jeg nyder synet 
og lader den hænge et øjeblik, inden 
jeg langsomt stripper den tilbage til 
udgangspunktet. Åen er egentlig ret 
klar og intermediate linen trækker ikke 
flashfluen længere ned, end at jeg har 
øjenkontakt med den i det meste af 
drevet. Det har jeg også netop fået igen 

i sjette kast, da en gedde dukker op ud 
af det sorte ingenting. Langsomt går 
den op opstrøms for fluen, griber den 
resolut og forsætter med linen efter sig 
nedstrøms. Jeg når akkurat at tænke 
fin fisk, inden automatikken tager 
over og linen holdes stramt direkte 
mod fisken. Optimale forhold for et 
godt kroghold, og jeg har instinktivt 
fornemmelsen af, at den sidder der. 

Den sidste tvivl afløses af varmen. 
Helt utroligt som alt tøjet pludselig 
virker, og mens gedden tungt holder 
sig få meter fra gerningsstedet, kan 
jeg mærke den rene og uforfalskede 
fiskelykke brede sig i hele kroppen. Det 
er helt tosset, tænker jeg. Her ligger 
hele Danmark fiskebrak, og så sidder en 
god fisk på fluen allerede efter få kast. 
Egentlig var hugget jo ikke så langsomt 
endda, og jeg nåede kun at tænke plus 
fem kilo, da gedden vendte derude. 
Nu hvor gedden efterhånden har slidt 
sig tyve meter nedstrøms uden at vise 
sig, starter de velkendte spekulationer. 
Hvor stor er den egentlig? Så stor så 
den da heller ikke ud. Denne tanke 
styrkes, da Per kommer travende med 
knirkende skridt: ”Træk nu den fisk 

”Hold da kæft mand, den er 
sgu da halvstor”

Pas På gedden

Når man fisker gedder om vinteren, 
er det ekstra vigtigt, at man passer 
godt på fiskene. Hvis fiskene holdes 
oppe i luften i frostvejr, får de hur-
tigt frostskader. Endnu værre er det, 
hvis man lægger en gedde ned på sne 
eller frossen jord eller planter. Dette 
forårsager øjeblikkelig frostskade i hu-
den, der ender i koldbrand og i værste 
fald en langsom død for gedden. Dette 
betyder, at det er strengt forbudt at 
lægge en gedde ned i den frosne jord 
for at tage et billede og så sætte den 
ud igen bagefter. Det bedste man kan 
gøre er at købe en opbevaringssæk, 
hvor man kan opbevare gedden, mens 
man gør sit kamera klar og så tage bil -
ledet med selvudløseren, imens fisken 
hurtigt bliver løftet fri af vandet. Der-
ved overlever fisken en genudsætning. 

En opbevaringssæk koster 2-300 kroner. 
Denne forholdsvis lille investering har 
umådelig stor betydning for fiskens ve 
og vel i vintermånederne. Derfor bør 
alle samvittighedsfulde lystfiskere, der 
besøger Gudenåen i denne tid, inve-
stere i sådan en sæk.   

Flashfluer fun-
gerer godt i åen. 
Her er tre fiskere 
blevet enige om 
en model i guld og 
kobber.

ind”, kommer det kækt. ”... Har du ikke 
set den endnu?”, bløder han lidt op. 
”Njaa... jooh, det så ikke så voldsomt 
ud, men det er vist en fin fisk”, væver 
jeg, mens gedden omsider begynder 
at virke medgørlig. Ny tanke. Vi står 
på tredive centimeter is og der er et 
pænt stykke ned til vandet. Alt synes 
pludseligt glat og det ligner ikke åens 
laveste plads. Mens tvivlen herskede 
tænkte vi ikke på landing af fisk. Vi 
må nedstrøms, og netop som jeg sætter 
fisken under pres kommer den op og 
slår sig i tøjret i overfladen. ”Hold da 
kæft mand, den er sgu da halvstor”, 
kommer det bagfra i en helt ny tone. 
Tredive meter nede åen er showet ovre. 
Jeg er forsigtigt gledet i åen og kan 
heldigvis bunde. Gedden skuler ind 
mod os fra godt og vel forfangslængde. 
Ikke de nemmeste forhold at måle og 
veje under, men den her må vi have 
med i scrapbogen. Næsten 14 kilo 
og tæt på 117 centimeter. Vi sidder 
lidt paffe på kanten inden noget som 
minder om et latterudbrud bryder ud. 
Ganske vist er det netop de flotte fang-
ster og de store gedder, som er årsag 
til at vi er her, men alligevel. Mage 
til lykkehjul. Sæsonen er kun godt et 
par uger gammel, og vi må allerede 
rapportere strækkets sjette gedde over 
ti kilo ind til Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforening. En flot statistik 
for ethvert geddevand, og uhørt godt 
nu hvor alt geddefiskeri er udelukket 
i resten af landet. Gedden og det fa-
scinerende fluefiskeri i snelandskabet 
gav mig en fiskefeber, som jeg havde 
svært ved at ryste af igen. Det lykkedes 
faktisk slet ikke og frem til geddernes 
fredning i april sneg jeg mig i ny og 
næ til en fiskedag eller halvanden ved 
Gudenåen. Februar forblev kold og en 
halv dag fiskede vi i regulær snestorm. 
I marts tøede det hele lidt op og en 
af de sidste dage før fredningen gik 
det an at fiske med åbentstående fleece 
jakke og skjorten knappet op i halsen. 
Seks korte fiskedage havde givet mig 
fire gedder over ti kilo plus det løse. 
Foreningens utrolige online fangstrap-
port var på alles læber og med tanke 
på de relativt få fiskere ved åen, så tog 
Gudenåen absolut prisen som forårets, 
hvis ikke årets, geddevand.

juniorfiSkeri Nogle måneder se-
nere sidder jeg i foreningens klubhus 
sammen med tre af foreningens ihær-
dige og dygtige juniorer. Mads Lærke, 
Steffen Nielsen og yngste mand Claus 

Dygtige juniorer. Fra 
venstre Steffen, Mads 

og Claus.
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hans fluer kom ikke på bordet denne 
eftermiddag. ”Hans binder ellers klart  
de flotteste”, kommer det samstem-
mende fra Mads, Steffen og Claus. Nu 
hvor vi sidder i en forening, hvor et 
specifikt fiskeri domineres af juniorer 
er jeg først og fremmest interesseret i 
at høre, hvor længe det har stået på. 
”Det var Thorbjørn Lager (foreningens 
sekretær) som startede for tre år si-

den. Han fangede ret hurtigt et par 
store gedder, og næste år var vi klar 
ved åen. I starten troede vi, at vejret 
skulle mildne lidt for at sætte gang i 
gedderne, men i år viser, at det ikke 
forholder sig sådan”, forklarer Stef-
fen. ”Vi har fanget gedder selv om 
det har været superkoldt”, tilføjer Mads 
og bliver mindet om en særlig kold 
affære, hvor han røg på hovedet i åen 

under landing af en fin gedde. ”DET 
var koldt”, griner Mads og anbefaler 
straks enhver at have lidt ekstra tøj 
med til vinterfiskeriet. ”Der er pænt 
langt hjem i vådt tøj midt i februar”, 
gisper Mads, mens Claus og Steffen 
på deres side ikke vil have noget imod 
en gentagelse af den underholdende 
scene. Alle er dog enige om værdien 
af det varme tøj og selv om der ofte 
skal traves langt under geddejagten, så 
er alle rundt bordet enige om, at et 
par neoprenwaders ikke er at foragte 
til formålet.

De giftige geDDeSpotS  På klas-
sisk vis går vores snak om de bedste 
pladser lidt rundt om den varme grød. 
Når de mange geddefangster mindes 
bliver det såmænd også tydeligt, at 
der er flere gode pladser end det går 
at beskrive. ”Vi har fået store gedder 
på alle seks zoner og på mange for-
skellige pladser”, understreger Steffen. 

”Tag eksempelvis en af de store Claus 
fik oppe på 4’eren. Han ventede på 
toget for at fiske 6’eren og tog bare 
nogle få kast for at slå ventetiden ihjel. 
Det lader til at mange foretrækker de 
nedre zoner, men jeg tror mest det 
handler om tro. Åen er større dernede 
og det virker mere logisk, at de store 
står der, selv om vi flere gange har haft 
et suverænt fiskeri længere oppe”, ud-
dyber Mads. Hvad en god geddeplads 
i åen er, kan vi hurtigt blive enige 
om. Helt overordnet skal man i første 
omgang kigge på vandstanden i åen. 
Oppe Bjerringbro og Omegns Sports-
fiskerforenings stykker af Gudenåen 
er vandet klaret en del op de senere 
år, og selv ved høj vandstand er åen 
ikke så uklar, som det kendes nede fra 
deltaet ved Randers by. Den er med 
andre ord stadig fiskbar selv om den 
er høj. Claus, Mads og Steffen synes 
højvande åbner op for flere pladser. 
Ved høj vandstand står gedderne ofte 

fiskeretten i gudenåen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (BSF) 
råder over strækkene af Gudenåen fra nedstrøms 
Tangeværket og ned til Åbro ved Langå, hvor fiske-
retten overtages af Langå Sportsfiskerforening (LSF). 
Begge foreninger sælger dagkort fra 1. marts. Som 
medlem af BSF har man mulighed for at fiske på 
foreningens vand allerede fra 16. januar. Randers 
Sportsfiskerklub (RSK) har fiskeretten på et stykke 
af Gudenåen ved Ulstrup og Vellev Mose. Der kan 
købes dagkort til dette stræk af åen allerede fra 16. 
januar. Fra Stevnstrup er fiskeriet frit i Gudenåen 
helt ned til Randers.

BSF er pt. åben for nye medlemmer. Et medlemskab 
koster i 2011 kr. 875, hvoraf de kr. 100 går ubeskåret 
til udsætning af laks. På foreningens hjemmeside 
findes blandt andet fangstrapporter, information om 
dagkortsalg samt kort over fiskevandets zoner og 
de mange parkeringsmuligheder.  

BSF: www.bjerringbro-sportsfisker.dk 
LSF: www.langaa-sf.dk 
RSK: www.randerssportsfiskerklub.dk 
Dagkort: www.dagkort.dk

Toft Møller fylder forbløffende meget 
på årets top ti liste over gedder i for-
eningen, og jeg er spændt på at høre om 
deres erfaringer med gedderne svarer 
til mine egne. Over en sodavand er 
der lagt op til en grundig geddesnak 
om fiskepladser, fluer og fiskegrej. Med 
hensyn til fluesnakken undskyldes der 
i kor for den manglende fjerdemand. 
Rasmus Ottesen var udenlands, så 

Peter Lyngby med 
en dyb og bred 
vintergedde på 

knap 14 kilo.

De nedre stræk af Gudenåen 
plages ofte af brede iskanter om 

vinteren, men det er sjældent 
tilfældet i Bjerringbro og Ulstrup. 



2524

helt inde ved bredderne, hvorimod de 
trækker mere ud mod midten i takt 
med at åen falder. På denne årstid 

foretrækker de store gedder at have 
noget vand over ryggen. Ved højvande 
kan lige og rolige stræk af åen være 
produktive, men normalt er det bedre 
at se efter forandringer langs åen. Et 
træ eller en busk stikker ud i vandet 
og skaber strømlæ, et tydeligt markeret 
strømskel ude midt i åen, et tydelig hul 
og under alle omstændigheder nogen 
dybde. Gedderne flytter til dels på sig, 
så det bedste tip er at være aktiv og 

opsøgende i sit fiskeri. Foreningens 
mange kilometer af Gudenåen giver 
god mulighed for at gå på opdagelse. 

Som det altid er tilfældet med gode 
geddespots, så er det tilrådeligt at no-
tere sig fangstpladserne. Ofte vender 
gedderne tilbage. 

føDe til maDammerne  Jeg smi-
der et noget vanskeligere spørgsmål på 
bordet. Hvorfor samles de store gedder 
heroppe? Ingen tvivl om, at gydnin-
gen er undervejs og at de store gedder 
bugner af rogn, når de fanges her i 

de fisk, som formentlig stadig var der. 
Demonstrativt lagde jeg første kast di-
rekte ud i midten af området. Fluen 
drev knap en meter før den forsvandt 
i en brutal hvirvel. Gedden var 110 
centimeter og fik snart friheden igen. 
Tilbage i klubhuset glimter bordet nu 
af flash og forskelligt syntetisk hår. 
Som geddefluer i al almindelighed er 
de ikke små. Typisk 15-30 centimeter 
bundet på stærke kroge str. 1/0-4/0. 
Flash i lyse farver er gennemgående 
og blandt juniorerne har et strejf af 
pink eller fluo. orange også vundet fast 
plads i æsken. Både Mads og Claus 
foretrækker nogle tunge øjne på flu-
erne. Vi runder snakken af med at 

”Vi har fanget gedder selv om 
det har været superkoldt”

vinteren og foråret. Men er det hele 
forklaringen? Uden at nogen vil ligge 
hovedet på blokken, så tyder meget 
også på et ædetogt. Ud over de mange 
trætte laks og havørreder, som på denne 
tid af året findes et stort antal her få 
kilometer fra Tangeværket, så kan træk 
af helt og rimte også bidrage til ged-
defesten. Gudenåen huser samtidigt 
en solid bestand af skaller, brasen og 
aborre. Uanset virker gedderne netop 
heroppe utroligt velnærede og i god 
kondition. Snakken går naturligt i 
retning af fluerne og måden de skal 
fiskes på. Her har Steffen, Mads og 
Claus delte meninger om det fore-
trukne. Med en til to ture om ugen 
i sæsonen får de prøvet lidt af hvert. 
En decideret favoritflue findes ikke i 
æskerne, og de deler meningen om, at 
så længe fluen har en vis størrelse og 

er tilstrækkelig synlig, så skal den nok 
virke når gedderne er på hugget. Jeg er 
enig og underholder med beretningen 
om en eftermiddag ved åen, hvor ged-
derne ivrigt fulgte efter men undlod at 
hugge på fluen. Et dybt parti holdt flere 
store gedder, og et par gange kunne 
jeg se to store gedder efter fluen på 
samme tid. Jeg brugte alle trick i bogen 
uden held. Jeg skiftede fluer, liner og 
fiskede både langsomt og hurtigt. En 
ny metode gav nye følgere, men ingen 
hug. Til sidst gav jeg op og fiskede 
videre nedstrøms på næste spot. Her 
var imidlertid ingen fisk, så da solen 
gik i horisonten og tog alt lyset med 
sig, besluttede jeg at liste tilbage til 

gear til gudenåen

Gennemsnitsvægten på gedderne er 
høj på de nævnte stræk i vinteren og 
foråret. fiske-feber anbefaler fluegrej i 
klasse 7-9. Lange kast er sjældent nød-
vendige og det er vigtigere at kunne 
fiske i forskellige dybder. Vi havde gode 
erfaringer med RIO’s Outbound Short 
F/I og Teenys T300 som flueliner. 

Flashfluer fanger godt i Gudenåen. 
Medbring et udvalg af mellemstore og 
store fluer (15-25 centimeter). Det er 
ikke nødvendigt med grødebeskyttelse. 
Det er en god ide at kunne veksle fra 
helt lyse fluer i sølv og hvidt til mørkere 
fluer i guld og kobber.

Beklædning er en vigtig del af grejet 
til vinter- og forårsfiskeriet. Varme 
støvler og eventuelt neopren waders 
kombineret med en reel vinterfrakke 
øger chancerne for at holde varmen 
en hel dag ved åen.

Åen dækkes 
mange steder fint 
med enhåndsstan-
gen. Her kaster Per 
Lanng fluen tæt til 
modsatte bred. Ikke alle gedder 

overlever. Denne 
på fire kilo fik 
desværre øde-
lagt gælllerne 

under fighten og 
endte derfor som     

fiskefrikadeller.
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kigge på det medbragte fluegrej. Pud-
sigt nok er der omsider lidt uenighed 
om tilgangen til fiskeriet. Stænger og 
hjul spås ikke den store betydning, og 
drengene fisker med forskellige stænger 
fra klasse 6-10. Claus foretrækker en 
flydende line, Steffen en intermediate 
eller letsynkende, mens Mads vil hur-
tigt ned med en synke 6 line eller i 
det mindste en synke 3-4. Korte for-
fang afsluttet med stålwire sidder dog 
på alle linerne. Linedebatten afsluttes 
godmodigt med en konstatering af, at 
de heller ikke altid fanger lige meget 
og i bund og grund også har forskel-
lige favorit pladser. Desuden er det jo 
tilladt at skifte line efter forholdene. 
Et er sikkert, fluerne fiskes i ni ud af 
ti tilfælde ganske langsomt. 

pioneren Juniorerne står klar til 
en ny sæson i Gudenåen, sammen 
med en række nye fiskere, som nu 
vil prøve lykken. Trods en overvægt 
af havørred- og laksefiskere i klubben, 
så mener Claus, Steffen og Mads nu, 
at en del medlemmer har fået øjnene 

op for dette ’udenfor sæsonen’ fiskeri. 
Heldigvis gør foreningen også en stor 
indsats for at orientere og opfordre til 
catch and release fiskeri efter gedderne. 
Thorbjørn Lager som startede vinter-
geddefiskeriet i klubben står også klar 
til en ny sæson. Jeg trykprøver mine 
egne og drengenes teorier på Thorbjørn 
og han bekræfter uden tøven. ”Ged-
derne er lunefulde og det gælder om 
at opsøge og fiske gennem en masse 
vand. Det er vigtigt at kunne skifte 
line efter forholdene og så ellers have 
fluen i vandet. Jeg holder også meget 
af flashfluer i forskellige afskygninger, 
og jeg holder meget af nogle varianter i 
grøn og lilla flash”, kommenterer Thor-
bjørn mine inputs. ”Jeg bor lige ved 
åen, så i starten smuttede jeg bare lige 
ned til åen i gummestøvler og tjattede 
lidt med en 6’er stang. Ret hurtigt 
stod jeg med en gedde på godt 13 kilo 
og året efter rundede jeg 15 kilo med 
et par store fisk”, fortæller Thorbjørn 
ivrigt. Inden vi slutter bliver vi hurtigt 
enige om, at vi næppe har hørt det 
sidste til Gudenåens grove gedder.  FF 

Trods en utrolig høj gennemsnitsvægt, 
så findes der mindre gedder i Gudenåen. 
Det er ikke uvanligt at møde flokke af 
fisk som denne.

Peter Lyngby med 
en gedde på godt ti 
kilo fra slutningen 
af marts måned.

Thorbjørn Lager med en 
af de helt store gedder, 
som fik mange fluefi-
skere til at kigge nær-
mere på Gudenåen ved            
Bjerringbro.

Dan Karby med en smuk men 
glubsk gedde på 9,8 kilo. Under 
fighten flexede glasrørsstangen 

flere gange helt ned i håndtaget.


