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Langå Sportsfiskerforening byder på masser af
spændende fiskevand ved Guden- og Lilleåen, hvor
der er gode chancer for at fange både laks og
havørred. Følg med den lokale ekspert Morten
Andersen til det midtjyske og bliv inspireret til en
gang åfiskeri med gode chancer for at se de
sølvskinnende flanker glimte i græsset.

Af Jens Bursell

ÅFISKERI I
LANGE BANER
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GUDENÅEN nedstrøms Tangevær-
ket byder på masser af muligheder
for lakse- og havørredfiskerne.
Nogle af de mest kendte stræk lig-
ger i området omkring byen Lang -
å, hvor en af landets bedste hav -
ørredåer – Lilleåen, løber ud i 
Guden åen. Her er alle de mulig-
heder, man kan drømme om som
åfisker – hvad enten man er til
flue, spinne eller medefiskeri.

MORTEN ANDERSEN fra Hammel,
har været med i Langå Sportsfi-
skeriforening siden sin tid som ju-
niorfisker i slutningen af firserne,
og kender om nogen området som
sin egen bukselomme.

– De første mange år jeg fi-
skede i området var der stort set
kun havørred, men efter laksepro-
jektet kom på benene i starten af
halvfemserne, begyndte laksebe-
standen langsomt at vokse igen,
fortæller han. – I starten var det
svenske, skotske og irske udsæt-
ningsfisk, der dannede grundlaget
for bestanden, men senere blev
der satset hårdt på udsætninger
med den oprindelige danske Storå
stamme. Nu består bestanden pri-
mært af disse oprindelige danske
fisk samt nogle svenske laks, der
stammer fra Ätran. Selvom lakse-
fiskeriet rent antalsmæssigt indtil
videre toppede i 1995 og 2001, er
andelen af store fisk blevet større,
efter at man har valgt at satse
mere på den oprindelige danske
stamme.

LANGÅ SPORTSFISKERFORENING
har fem forskellige zoner – gul,
rød, grå, grøn og blå zone, der til-
sammen dækker størsteparten af
Guden – og Lilleåen omkring
byen. Til alle zoner på nær de to
røde, kan der købes dagkort til.
– Vi starter nedstrøms Langå,

hvor fiskeriet er frit for alle på
strækket fra Randers til Lakse-
gården, fortsætter Morten. Det
var her i Grønlændersvinget, at
Daniel Christensen fangede sin
flotte 21,1 kilos laks i 2009.
Denne fantastiske fisk er den

op til Langå Camping. – Dette
stræk er rigtig godt til laks, og
blandt de meste prominente plad-
ser kan nævnes Aborrehullet,
Husmandsbrinkerne, Jernbane -
svinget og Brændenældesvinget,
pointerer Morten. – Fisk fra svin-
gene og cirka 100 meter ned -
strøms. Især Jernbanesvinget er
let tilgængeligt og virkelig popu-
lært blandt fluefiskerne, da der er
relativt hurtigt vand samt masser
af plads i bagkastet. De tre øvrige
stræk er lige så gode, men ikke
nær så hårdt fiskede, så hvis du
har lidt tid, kan det godt svare sig
at udforske mulighederne her.
Mellem El Bækken og Hus-
mandsbrinkerne er en anelse sum-

Lilleåen er uden tvivl en af 
landets allerbedste havørredåer. 
Her er det strækket lige 
nedstrøms Rød Zone på Langå
Sportsfiskerforenings stræk.

Eli Larsen – og hans
favoirtkunst agn til Lilleåen.

Woblerne høster han om
morgenen, når natfiskerne har

sat dem i træerne. Fra oven
Rapala Countdown, X-Rap og
Original Floating. Wobleren

nederst er perfekt til de helt dybe
huller, fordi den hurtigt skærer

sig ned i vandet.

Morten Andersen med tre
gennemsnits Lilleå havørreder

på 54, 55 og 56 centimeter.
Den ene huggede på orm,

mens de to andre faldt for orange
Rapala wobler.

ÅFISKERI I
LANGE BANER
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største laks taget i Gudenåen i
nyere tid.

GUL ZONE starter ved Lakse-
gården og strækker sig hele vejen
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pet, men ellers er det let at færdes
i hele zonen. 
Selvom enkelte sving er værd

at fremhæve, vil jeg gerne under-
strege, at laksene kan stå mere el-
ler mindre overalt. Gudenåen er
stor, og det kan være svært af »af-
læse« de helt præcise standplad-
ser. Ofte hugger laksen midt ude i
åen, hvor strømmen er kraftigst –
eller tæt ved grødebælterne. Åen
er cirka 30 meter bred og 1,5-3
meter dyb. 
Strækket fra Hoppes Bro og op-

strøms til Langå Camping byder

– LANGÅ CAMPING har deres helt
eget stræk på 300 meter, det sup-
plerer Ervin Rokkjær fra Langå
Camping. – Her er virkelig godt,
og pensionister, der har svært ved
at færdes langs normale åer, har
gode kår her. Således fanger en af
vores faste gæster – Stig Asferg
intet mindre end 18-19 laks og
havørred årligt på dette stræk. Og
det på trods af, at han er voldsomt
gangbesværet! Græsset er klippet,
så det er let at komme til her, hvil-
ket gør stedet helt optimalt, hvis

det skal bare skal være nemt.
Strækket er relativt dybt.

RØD ZONE, der er forbeholdt med-
lemmerne, starter lidt længere op-
strøms Langå Campings private
stræk ved Peter Møllers Eng. Den
største havørred, der er taget på
dette stræk var en flot oversprin-
ger fra 1992 på 11,6 kilo taget på
premieredagen, som dengang var
d. 16. januar. Året før blev der ta-
get en 11-kilos i oktober, og Stig

Asferg har også taget en laks på
12 kilo her i 1993 – så her er be-
stemt muligheder. Især strækket
op mod jernbanen er relativt dybt
med huller op mod de tre meter.
Her er også godt til fluefiskeri, da
der ikke er ret meget grøde. 

Mortens favoritspinnere til
Gudenå laksen – som det

tydeligt fremgår er der rigtig
mange Mepps 5 med kobber

blad.

Morten Andersen med en flot,
flot Gudenålaks på 10,5 kilo
taget på nabostrækket ved

Bjerringbro. Fisken, der var en
97 centimeter laks, huggede på

Mepps 5 i kobber.

Når Morten fisker med orm
svinger han taklet til modsatte

bred og lader det bumpe hen over
bunden indtil det er inde ved egen

bred.

�

ÅFISKERI

“MEPPS STR. 1 I
KOBBER ER MIN
FAVORIT TIL
GUDENÅENS
LAKS”.

også på mange fisk, men der fi-
skes også en del her. Et af de bed-
ste hotspots er området lige om-
kring et stort og markant træ, der
står på Jebjerg-siden midt mellem
broen og campingpladsen. Her
har mange store fisk gennem tiden
fået beseglet deres skæbne. 
Den største fisk fra gul zone i

nyere tid er en laks på 10, 8 kilo
og den blev taget af en tysker
oppe i Jernbanesvinget. Den
største havørred lod sig friste i
Aborrehullet i 1995 og vejede
knap 11,5 kilo. Sent på sommeren
er der en del grøde på strækket,
hvilket kan gøre det svært at flue-
fiske effektivt.
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GRÅ ZONE starter over for rød zone
på Gudenåen ved Peter Møllers
Eng– og strækker sig vestover
mod Lilleåens udløb samt hele ve-
jen op ad Lilleåen til Laurbjerg.
Strækkes brydes kun af en lille rød
zone øverst på LSF’s stræk af Lil-
leåen, der udelukkende er forbe-
holdt medlemmer ne i Langå SF.
I Gudenåen ved broerne, er vi

tæt på Lilleåens udløb, og her er
det en blandet landhandel af laks
og havørred, der bliver fanget.
Området helt oppe ved broerne og
nedstrøms, er helt klart den hår-
dest fiskede zone i Gudenåen – og
som en naturlig følge heraf også
et af de steder, hvor der bliver fan-
get flest fisk. Åens havørredre-
kord på 12,6 kilo fra 2001 stam-
mer da også herfra. Her er det især
spinnefiskere, som huserer, pga af
den relativt megen grøde, der be -
sværliggør det for fluefiskerne.
Den nederste del af Lilleåen er

til gengæld det stræk med mindst
fiskepres på grå zone. Så hvis du
vil gå for dig selv og nyde åens
flotte naturlige sving draperet
med store pilebuske, grødeklatter
og sivbræmmer, er dette helt klart
stedet for dig. Især strækket fra
gangbroen midt på grå zone i Lil-
leåen og nedstrøms er ret lidt be-
færdet. I princippet kan der stå

en af landets bedste havørredåer.
Og det er ingen hemmelighed. –
Jeg kan derfor godt afsløre, at
selvom der er masser af fisk i 1,5-
3 kilos klassen, ja så er der også
mange om buddet. Vil du være
helt alene ved denne perle, er det
altså ikke nok at komme en sen
sommeraften og fiske et par timer
ind i mørket. Nej – det skal helst
være på en hverdag, hvor der er
landskamp i flimmeren, før du
kan nyde havørredernes plasken i
nattemørket helt for dig selv. 
I 2009 blev der taget mange

fisk mellem fem og syv kilo, så
det er ikke kun mindre havørred,
du har chancer for her i åen. Top-
pen var en smuk blankfisk, på
11,13 kilo fanget i juni. Laks er

fisk over alt, men udgang og ind-
gang på svingene er især giftige.

RØD ZONE I LILLEÅEN er det hår-
dest fiskede stræk på den del af
Lilleåen som Langå SF har. – En
af årsagerne er, at P-pladsen lig-
ger tæt på, men der er også en an-
den årsag, afslører Morten. – Stry-
get ved Løjstrup Dambrug bevir-
ker, at der sker en ophobning af
fisk nedstrøms dette, hvilket inde-
bærer, at der altid er mange havør-
reder her. Der er ret lavvandet, og
fiskene afslører derfor ofte sig
selv i stor stil med massive tryk-
bølger, der kan få fiske-feberen til
at stige et par grader ekstra.

LILLEÅEN, hvis fulde navn er
Hadsten Lilleå, er indiskutabelt

Orm fisket på et ganske let
paternostertakel er en

topmetode – både i Lille- og
Gudenåen.

Her ser du Langå SF’s stræk på
Guden og Lilleåen, med hhv gul, rød,

grå, blå og grøn zone markeret.

LANGÅ
SPORTSFISKERFORENING

Langå SF er en aktiv forening, der
gør et utroligt stort arbejde for de-
res medlemmer og fiskevande. På
hjemmesiden www.langaa-sf.dk
kan du læse meget mere om fore-
ningen samt få overblik over, hvor
du kan købe dagkort, hvis du ikke
lige skulle blive fristet over evne
til selv at melde dig ind i forenin-
gen. På hjemmesiden findes dug -
friske fangstrapporter samt fangst -
statistikker på laks og havørred i
Gudenå-systemet.

�

“DER ER INGEN TAL
PÅ, HVOR MANGE
HAVØRRED DER
FANGES I LILLEÅEN,
MEN TUSIND SLÅR
I HVERT FALD IKKE
TIL”.

LANGÅ
SPORTSFISKERFORENING

Stevnstrup

Laksegården

Gud
enå

Langå

Jebjerg

Planteskole Svinget

Peter Møllers Eng

Østergård Svinget

Stenrevet

Lilleå

Laurbjerg

Åbro

Porskær

Husmandsbrinkerne

Aborrehullet

Jernbanesvinget

Brændenælde Svinget

Langå Camping
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der stort set ingen af. Der er ingen
tal for, hvor mange havørred, som
fanges i Lilleåen, men tusind slår i
hvert fald ikke til.
Lilleåen egner sig både for

spinne- og fluefiskere, men under
Fisk & Fri’s fotosession ved åen i
august 2009, fik vi for alvor
øjnene op for, hvilket stort og
fuldstændig uudnyttet potentiale
åen har, når det drejer sig om
tørfluefiskeri efter åens havørre-
der. De har nemlig med stor sand-
synlighed set alt... på nær en tør -
flue.
Under fotograferingen fiskede

Fisk & Fri’s tørfluespecialist
Jesper Fohrmann med sine store
caddis imitationer – Monster Cad-
dis. Selvom fiskeriet foregik midt
om dagen, hvor der var en del an-
dre sportsfiskere, lykkedes det al-
ligevel Jesper at rejse fire forskel-
lige havørreder til den fem centi-
meter store tørflue på blot få
timers fiskeri. – Jeg var overra-

GRØN ZONE går hele vejen fra den
ny jernbanebro ved Lilleåens ud-
løb i Gudenåen og opstrøms ad
Gudenåen til Porskær. – Her kom-
mer der ikke tilnærmelsesvis så
mange mennesker som i de øvrige
zoner, så det er et godt sted, hvis
man gerne vil nyde den dejlige
natur helt for sig selv, griner Mor-
ten.
Går vi opstrøms er de nogle af

de bedste pladser følgende:
Stenrevet er et lavvandet stryg

med store sten. Pladsen er især
god til de tidlige forårslaks, som
der er blevet taget en del af fra fo-

den af stryget og hundrede meter
nedstrøms. 
Planteskolesvinget er egentlig

ikke et sving men bare det stykke,
der ligger ned mod jernbane-
broen. Her er blevet sværere at fi-
ske med årene, men der står en del
fisk inde under træerne, til dem
der har mod på et svært, men også
mere jomfrueligt fiskeri.
Østergårdsvinget byder på god

dybde og er en fin plads til laks.
Det andet sving opstrøms denne
plads kaldes Dybet og er, som
navnet antyder, et dybt sving,
hvor der bliver taget godt med
laks. I samme område er en ned-
falden brink med et træ, der ligger
ude i vandet – her bliver ligeledes
taget en del laks. Ved Østergaard
blev den største laks på LSF’s
vand i 2009 i øvrigt landet – godt
10 kilo vejede den. 
Et par hundrede meter inden

sket over den store interesse for
tørfluerne, og håber meget, at an-
dre vil tage fat, hvor jeg slap. –
Blot den måde, hvorpå fiskene
prøvede at tage min flue overbevi-
ste mig om, hvor store muligheder
der findes for tørfluefiskeri efter
havørred i denne fantastiske å, un-
derstreger han.

BLÅ ZONE er det sidste stykke på
Lilleåen ovenfor Løjstrup dam-
brug og op mod Laurbjerg. Dette
er et ret langsomt flydende stræk
med nogle gode sving, hvor det er
værd at koncentrere sin indsats.
Strækket er i øvrigt lidt billigere
end de andre stræk, hvilket er
værd at tage med, hvis det kniber
med økonomien. Opstrøms Blå
Zone og Kongstrup er det Hadsten
Lystfiskeriforening, der har fiske-
retten. 
Se mere på www.lilleaaen.dk.

Åbro løber Tjærebækken ud i 
Gudenåen. Det er ligeledes en rig-
tig god plads til både laks og hav-
ørred. Lige ovenfor Åbro blev der
i sin tid anlagt et stryg, hvor der
især lige op og nedstrøms dette
ofte står en del laks og havørred. I
2005 blev der her landet en havør-
red på knap 10 kilo. Ca. halvvejs
mellem Porskjær og Åbro ligger i
øvrigt et vadested, hvor der efter
sigende skulle være godt med
laks. Det er yderst sjældent, at der
er nogen, som fisker her, slutter
Morten Andersen.
Opstrøms Grøn Zone er det

Bjerringbro Sportsfiskerforening
der har fiskeretten. Læs mere på
www.bjerringbro-sportsfisker.dk/

Eli Larsen med en gigant
havørred på 11,490 kilo taget på
orm i Lilleåen – her fotograferet

ved Langå Camping.

Fisk & Fri’s Jesper Fohrmann
lufter sine store laksetørfluer i
Lilleåen og formår at rejse fire
havørreder på ganske kort tid.

FISKESÆSON

De første laks fanges allerede i sid-
ste halvdel af marts, men fiskeriet
tager først fart fra starten af april.
Premieredagen for Langå SF er
den 1.marts, så hvis du er ude efter
at prøve kræfter med laksen alle-
rede tidligt på foråret, er det et op-
lagt bud. I 2008 blev den første
laks taget allerede den 2. marts på
flue i jernbanesvinget. Fisken ve-
jede 10,07 kilo. De første laks, der
bliver fanget i Gudenåen er ofte
større fisk – typisk fisk på fem – ti
kilo – og helt op til 20 kilo. Hoved-
parten af fiskene ligger mellem
syv og ni kilo. Havørrederne be-
gynder af gå op i slutningen af
april måned, og der bliver næsten
altid også taget nogle store over-
springere tidligt på sæsonen i
marts. 
Fra juni til slutningen af juli er

der typisk en stille periode med
laksene, hvilket i høj grad skyldes,
at dette stræk af Gudenåen får sit
vand fra Tange Sø, hvor vandet bli-
ver meget varmt midt på somme-
ren. I samme periode kommer ho-
vedtrækket af havørreder i Lil-
leåen, som kulminerer i juli-
august, hvor der især fiskes aften,
nat og morgen. September er tit
stille, hvorefter der i oktober kom-
mer en opblomstring. Det er først
senere på sæsonen, at de store
mængder bliver fanget. Topmåne-
derne i Gudenåen efter laks er sep-
tember til oktober, hvor der er en
højere koncentration af farvede
fisk. 

LANGÅ CAMPING

Perfekt beliggende centralt i områ-
det ligger Langå Camping, der har
ni 4-6 personers hytter, 30 teltplad-
ser og 96 pladser til camping-
vogne. I kiosken fås – udover
dagsaktuelle fisketips – dagkort til
20 kilometer dejligt fiskevand i
området. Campingpladsen har sit
eget fiskestræk, som du kan læse
mere om i teksten. I kiosken kan
du se afstøbningen af Daniel Chri-
stensens 21,1 kilos laks, der blev
taget på Stevnstrup strækket. Læs
mere på www.langaa-camping.dk

�

ÅFISKERI

LANGÅ CAMPING

FISKESÆSON

“LILLEÅEN HAR ET
KÆMPEPOTENTIALE
TIL TØRFLUE  -
FISKERI EFTER
HAVØRRED”.
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