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 Indledning 
 Regler for fiskeri 
 Kort over fiskevand 
 
 
 Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer  
 fisketure, familieture, udflugter og klubfester. 
 
 Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand til rådighed for 
 medlemmerne.  
 
 Fiskevandet er fordelt over fem strækninger og en mose. 
 På linkene til venstre omtales de enkelte stykker i detaljer. 
 
 Kort over stykkerne kan downloades på www.omegnensall-
 roundklub.dk under downloads. 
 
 Side 4 Nørreå 
 Side 6 Gudenå 
 Side 8 Karup å 
 Side 10 Skals å 
 Side 12 Jordbro å 
 
 
 Klubben arbejder til stadighed for at finde nyt fiskevand, og 
 forbedre forholdene ved det eksisterende. 
 I klubbladet ALL-ROUND NYT, som udkommer fire gange år
 ligt, holder klubben medlemmerne orienteret om nyheder og 
 ændringer i forhold til fiskevandet. 
 Eventuelle uregelmæssigheder og og foreslag bedes rappor
 teret til den ansvarshavende i bestyrelsen.  
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REGLER FOR FISKERI  
 

Fiskeri i foreningens fiskevande kræver gyldigt fiskekort, samt 
statsligt fisketegn i henhold til gældende lov. 
Fredningstider, mindstemål og andre relevante retningslinjer an-
givet af fiskeministeriet, er også gældende her. 
Foreningen bestræber sig på at hjælpe medlemmerne til rekrea-
tivt fiskeri, uden et stort regelsæt, og for meget besvær. Dette 
kræver imidlertid at den enkelte hjælper til, i form af fornuftig op-
førsel ved fiskevandet.  
 

 Respekter anvisninger fra lodsejer og foreningen. 
 
 Ryd op efter dig 
 
 Bevæg dig forsigtigt i naturen. Gør mindst mulig skade 
 
 Opfør dig ansvarligt. Adgangen til vore fiskevande afhænger 

mere af lodsejerens velvilje, end af klubbens økonomiske for-
måen.  

 
 

Rigtig god fornøjelse og 
 
 

KNÆK OG BRÆK ! 
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Nørreå 

 
Store dele af åen snor sig gennem skov. Naturen er meget smuk og stille. 
 
Under den store bro kan man finde l for regn og blæst, det er ren luksus. 
 
Åen er 2-4 meter bred, med svag strøm. Store træer vokser nogle steder ud i 
åen, og giver huller samt strømlæ til fiskene. 
 
Her er ikke plads til de store armbevægelser med fluestangen, men lister man 
stille rundt, og dypper snøren mellem træerne, kan åen byde på overraskelser. 
 
Der kan fanges pæne geder ål, div. fredfisk og enkelte ørreder. 
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Gudenå 
 
Et meget smukt å stykke, beliggende langt fra trafikeret vej. Gudenåen har en 
spændende historie, og et kig på "nettet" vil gøre oplevelsen mere intens. 
 
Åen er meget vandrig, med god strøm, flere huller, sving og strømlæ. 
 
Bredden varierer fra 8-10 meter, og her er god plads. Kort sagt, alt hvad en 
lystfisker kan ønske sig. 
 
Her er gode muligheder for fangst af mange forskellige arter som f.eks. søør-
red, helt, gedde, ål mv.. Vær opmærksom på fredningstider og mindstemål. 
 
I perioder kan det være nødvendigt med skridtstøvler, for at nå frem til brinken. 
 
 



 



 

Karup Å 
 
På dette forholdsvis korte stykke findes 3-4 markante sving. 
 
Stykket er med 3-5 meter i bredden, og stor variation i bundforholdene, typisk 
for den øvre del af  Karup Å. 
 
Her er mange standpladser og gemmesteder for fiskene, så en langsom og 
grundig affiskning kan anbefales. 
 
Ørred af forskellige slags er den normale fangst her. De helt store havørreder, 
som Karup Å er kendt for, har dog svært ved at nå frem til dette sted, men der 
arbejdes på at forbedre forholdene. 
 
En vild undsluppen dambrugsørred er en mulig sidegevinst. 
 
Den helt sikre oplevelse er naturen, som altid er speciel langs denne å 
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Skals Å 

 
Fra parkeringspladsen kan man se ud over den store brede ådal. Her er plads, 
"højt til loftet", og et imponerende dyre og fugle liv. 
 
Skals Å er altid god for en overraskelse. 
 
Der fanges rigtig store havørreder, dog mest på de ydre stykker. Store gedder 
og ål byder sig til på de rette årstider. 
 
Åen flyder stille gennem stykket med 3 pæne sving. Bredden varierer fra ca. 4 
til 8 meter. 
 
De render som fører ned til brinken kan let passeres ved hjælp af de udlagte 
jernbanesveller. På dele af stykket kan siv og blød bund, være en lille ekstra 
udfordring.  
 
 



 



 

Omegnens All-Round Klub 

Jordbro Å 

 
Her på det yderste stykke er åen 3-4 meter bred og forholdsvis langsom. 
 
Alt ånder fred og idyl, men under overfladen gemmer sig oplevelser for den hel-
dige, som nok skal få pulsen op. 
 
Mange havørreder passerer her, for at nå gydebankerne længere oppe. Bækør-
red og regnbuer er også en mulighed, så der er nok at tage fat på. 
 
Dele af åen er svært tilgængelig grundet sump og siv, men er man klar på en 
udfordring belønnes man ofte. 
 
Nemmeste sted at færdes er på det yderste stykke, helt ned mod grænsen for 
vores fiskeret (ved betonbroen)  
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