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Laksefiskeri: Søndag den 16. 
april var alle laksefiskere på 
stikkerne fra tidlig morgen, 
og parkeringspladserne ved 
åen var mere end stuvende 
fulde allerede fra meget tid-
lig morgen. Fiskeriet var på 
dagen især godt på stræknin-
gen fra Bur Bro og op til Hol-
stebro By.

Sidste års rekordfangst på 
cirka 30 laks blev i år fordob-
let. Med 64 laks fanget på før-
stedagen ser det derfor ud til 
at blive en ny stor laksesæson 
ved åen, og sæsonen stræk-
ker sig helt frem til den 15. 
oktober.

Storå løb igen med den 
største premierelaks taget 
ved de vestjyske vandløb. 
Hele 17,6 kilo og 121 centi-
meter lang var den storlaks, 
den erfarne Søren Juel fan-
gede på flue på strækningen 
vest for Bur. En anden impo-
nerende fisk på 14,9 kilo og 
110 centimeter blev fanget af 
Allan Lilbæk på kommune-
strækket i Holstebro Midtby 
dagen efter.

Denne fantastisk bygge-
de laks var af åens egen avl 
og har sikkert haft sin første 
opvækst i Vegen Å omkring 
nogle af de mange restau-
rerede strækninger mellem 
Skovlund og Museumspar-
ken. Efterfølgende har lak-
sen opholdt sig tre til fire år 
i Nordatlanten, før den i år 
vendte retur til Storå.

Lakseturisme
Lakseturismen er for alvor 
ved at blive sat i system på 
visitholstebro.dk, og der er 
opstået partnerskaber mel-
lem forskellige interessenter. 
Der er bygget fine laksehytter 
ved Plexus i Idom, og en ræk-
ke Bed and Breakfast er nu 
også målrettet lakseturister 
fra nær og fjern. En række 
lystfiskerguider er klar til at 
guide tilrejsende lystfiskere 
primært ved Nr. Vosborg, li-

gesom lokale foreningsmed-
lemmer som altid forsøger at 
få gæstende fiskere til at føle 
sig velkomne ved Storå.

På nuværende tidspunkt 
har 300 borgere bosiddende 
i kommunen indløst det gra-
tis kommunefiskekort, men 
også lystfiskerforeningerne 
omkring åen mærker forøget 
interesse for medlemsskab. 
Som et nyt initiativ har Hol-
stebro og Omegns Fiskerifor-
ening i år gjort medlemskab 
gratis for juniorfiskere under 
18 år. Det sker i erkendelse af 
at medlemsskaren ældes, og 
der gerne skal være nogen til 
at tage over i det fremtidige 
foreningsarbejde.

Den sidste yngeludsætning
Nogle af de nye medlemmer 
kommer måske fra skovbør-
nehaven ved Nibsbjerg. Bør-
nene herfra var den 5. april 
2017 med til at skrive storåhi-
storie, idet dagen var oprun-
det, hvor de sidste 20.000 op-
drættede lakseyngel blev ud-
sat i åen.

HOF´s vandplejefolk hav-
de inviteret børnene til at 
deltage i lakseudsætningen, 
og de deltog i opgaven med 
stor energi. Storålaksen kan 
nu klare sig uafhængigt af 
udsætninger og har etable-
ret en stor livskraftig bestand 
af vildlaks knyttet til især Ve-
gen Å, Gryde Å, Råsted Lilleå, 
men også Storå vest for vand-
kraftsøen.

Skal der gives tips til hvor-
dan man som nybegynder 
får laks på krogen, skal rådet 
være at finde spinnestangen 
frem og sætte en spinner på 
cirka 15 til 20 gram på en 
stærk nylonline (0,35 mm). 
Laksen kan stå rigtig man-
ge steder i åen, så det er vig-
tigt for hvert kast at flytte sig 
lidt med strømmen. Du skal 
komme til laksen og ikke tro 
laksen kommer til dig.

Tålmodighed er en dyd. 
Der kan gå rigtig mange da-
ge, før en laks bider på. Sid-
der fisken der endelig, er det 
med at bevare roen og lægge 
et konstant pres på fisken og 
hele tiden søge at placere sig 

cirka ud for, hvor laksen står. 
Ikke noget med ”nu eller al-
drig” - laksen skal være træt, 

før den kan løftes på land. 
Det vil altid være en stor 
hjælp at få en erfaren lystfi-

sker til at bistå selve landin-
gen.

Husk også at nyde andre 
naturoplevelser ved åen. Den 

blå isfugl der kommer forbi 
- eller måske et glimt af od-
deren eller tranerne. Knæk 
og Bræk!

Ny lovende laksesæson skudt i gang påskedag
det er nu et halvt år siden den seneste rekordsæson for laksefiskeriet sluttede i storå. En sæson der 
gav en samlet lystfiskerfangst på cirka 1430 laks i storå. påskedag begyndte en ny laksesæson i de 
vestjyske vandløb og aldrig før har der været så meget hype omkring sæsonstarten.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening satter sammen med skovbørnehaven laks ud i åen. Pressebillede

Allan Lilbæk med sin laks på 14.9 kilo - fanget i Storå i 
Holstebros midtby. Pressebillede

Jørgen L. Henriksens første laks fanget ved Vængerne. Fisken 
vejede 6,5 kilo. Pressebillede
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