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Flot vintergedde fra Gudenå – 96cm fanget af Rasmus Ottesen 

13. februar 2018. Genudsat. Foto: Rasmus Ottesen. 

 

 

  



 

 

Marts 2018

BSF siger stop og freder havørred i 

Gudenå 

Havørred bestanden i Gudenå er truet og 

derfor har BSF besluttet af frede 

havørreden. Foreningerne i Silkeborg, 

Hadsten, Randers freder også havørreden 

og Langå foreningen tager det op på 

generalforsamlingen ultimo februar 2018. 

Læs pressemeddelelsen i dette nummer af 

Gudenå Nyt. 

 

Dit Fiskekort 2018 er sendt! 

27. februar blev der sendt mail med 

vedhæftet fiskekort til dem hvor betaling er 

registreret. Har du således ikke modtaget 

dit fiskekort skyldes det enten, at du ikke 

har betalt, eller at betaling endnu ikke er 

registreret. 

Brug eventuelt dette link til print: 

Print dit fiskekort til BSF her 

  

Hvor bliver havørreder af i Gudenå? 

Vi holder fortsat gryden i kog omkring 
vores projekt med hvor havørrederne er 

blevet af i Gudenåen. 
 
Her i februar har vi møde med Viborg 

Kommune hvor vi vil komme ind på 
problemet og i marts har vi sammen med 

de andre foreninger langs Gudenå møde 
med kommunerne hvor problemstillingen 
skal drøftes og forhåbentlig når vi frem til 

en handlingsplan.  
 

Hold dig orienteret med vores egne 
rapporter, delkonklusioner og links til 
øvrige rapporter. Alt sammen er samlet på 

BSF’s hjemmeside hvor der er oprettet en 
side til projektet:  ”Projekt - Hvor bliver 

Havørreden af i Gudenå?” 

Optælling gydninger 

Der er siden sidst blevet optalt gydninger i 

vores tilløb til Gudenåen. Et meget vigtigt 

arbejde som vi nu har gjort for 10. år i 

træk. Rapport herfra kommer i næste 

nummer af Gudenå Nyt. 

Lakse konkurrencen Gudenå 2018 

I dette nummer kan du også læse om et 

nyt initiativ med en forårs 

laksekonkurrence hvor overskuddet 

ubeskåret går til ekstraordinære 

lakseudsætninger. 

 
Gedde 92cm fanget af Mads Nørgaard Kristensen 17.februar 
2018. Genudsat. Mads beretter at han pr. 17. februar i alt 
har fanget 26 gedder i år! 

 

https://medlem.sportsfiskeren.dk/login?ReturnUrl=%2F
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/vandfiskepleje/projekt-hvor-bliver-havoerreden-af.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/vandfiskepleje/projekt-hvor-bliver-havoerreden-af.aspx


 

 

 
Gedde 107cm fanget af Lars Wiis Jensen 4.februar 2018. 
Genudsat. 

 

 

 
Gedde 102cm fanget 26. januar 2018 af Orla Bertram 
Nielsen. Genudsat. 

 

 
Gedde top 10 pr. 28/2-2018. De er mange store flotter 
gedder. 
 

Husk at alle fangster skal indrapporteres på 

BSF’s hjemmeside uanset om du hjemtager 

eller genudsætter fisken. Uanset om det er 

en gedde eller havørred eller laks. 

Link til indberetning 

Hint: Indberetter du mange fisk, så 

behøver du anden gang kun at skrive første 

bogstav, så foreslår den det sammen som 

sidst. 
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BSF siger sammen med andre foreninger 

langs Gudenå stop og freder havørreden i 

Gudenåen

Af: Jon Rose 

Havørreden har det svært i Gudenåen. 

Derfor har foreningerne fra Silkeborg og 

nedstrøms valgt at frede havørreden for 

hjemtagelse - Læs pressemeddelelsen her 

 
Fig: Nedgang i havørred fangst på BSF’s del af Gudenå fra 
1993 til 2017. 

11. februar 2018, Pressemeddelelse, 
Jon Rose: 

Lystfiskerforeningerne langs 
Gudenåen siger stop og freder 

havørreden. 

Gennem de sidste mange år har 
frivillige fra lystfiskerforeningerne og 

myndighederne nedstrøms 
Tangeværket lagt masser af timer og 

ressourcer i, at opretholde en 
havørredbestand i Gudenåen. Dagligt er 

der mennesker, der på frivillighedsbasis 

passer havørredopdrættet i Skibelund. 
Vandplejeudvalg i de forskellige 

lystfiskerforeninger fjerner spærringer 
og laver gydebanker til havørrederne i 

alle de bække, hvor havørreden kan 
forventes at ville gyde, men lige lidt 

hjælper det. Bestanden fortsætter sit 
fald, og nu siger foreningerne stop. Der 

må ikke længere hjemtages havørreder 
fanget på Silkeborg Fiskeriforenings, 

Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforenings og Randers 

Sportsfiskerklubs vande i 
Gudenåen.  Langå Sportsfiskerforening 

ventes at følge trop med samme forbud 
gældende for grøn Zone. Dette kræver 

dog godkendelse af forslag på 

generalforsamlingen sidst i februar. 

Forbuddet gælder indtil andet oplyses 
på hjemmesiderne. 

Gennem årene har foreningerne ført 

statistikker over lystfiskerfangede 

havørreder samt været i bækkene for at 
tælle antallet af gydninger. Sideløbende 

hermed er der elektrofisket i Gudenåen 
samt lavet bestandsanalyser. Alt dette 

er gjort for at følge bestandens ve og 
vel. Desværre har der generelt været 

nedgang på alle parametre. I 2017 blev 
der på Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforenings vand fanget 49 
havørreder, hvor der tilbage i 

1990´erne blev fanget over 200.  

På baggrund af en rapport udarbejdet 

af Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforening indeholdende 

statistikker gående tilbage til 1993 
samt mulige forklaringer på 

tilbagegangen, holdt foreningen 
sammen med formanden fra Langå 

Sportsfiskerforening et møde med 
eksperterne på området fra DTU-AQUA i 

Silkeborg. Formålet var at finde 
forklaringer på, hvorfor vi ser denne 

udvikling. DTU-AQUA kan oplyse, at ud 
fra størrelsesfordelingen af havørreder, 

som desværre mangler de store, er de 



 

 

ikke i tvivl om, at her er en bestand i 

krise. 

 
Fig.1 Billedet viser nogle af de frivillige i gang med 
arbejdet på Ørredfondens dambrug i Skibelund 

Havørreden er sammen med laksen en 

yndet sportsfisk som lystfiskere gerne 
rejser langt efter at kunne fange. Ud 

over at være en populær fisk 
sportsfiskermæssigt at fange, er 

havørreden også en miljøindikator for 
et vandløbs kvalitet. Et godt vandløb, 

der minder om vore gydebække har 
mellem 80-130 ørreder på 100 m2. 

Vore bække kan ikke tilnærmelsesvis 
nå disse tal.  

Ved at frede havørreden for 

hjemtagelse håber vi i foreningerne, at 
dette kan være et bidrag til at få 

bestanden på fode igen. Vi er godt klar 

over, at det ikke er fangsten af 
havørrederne, der er årsag til 

tilbagegangen, men vi er af den 
holdning, at alle bidrag til en 

genetablering skal forsøges. Dette gør 
det ikke alene. Masser af frivillige i og 

omkring foreningerne fortsætter 
arbejdet med at pleje bækkene, 

opdrætte fisk og holde øje med 
bestanden også fremadrettet.  Vi giver 

ikke op. 

Med venlig hilsen formændene fra 

Randers Sportsfiskerklub,  

Silkeborg Fiskeriforening,  
Langå Sportsfiskerforening og  

Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforening. 

 

 

  



 

 

Fremvisning af BSF fiskevand

Casper Pedersen 
Foreningen har valgt at gentage sidste års 
succes med fremvisning af vores fiskevand 

ved Gudenå. 

Lørdag 10. marts 2018. Vi mødes kl. 
07.30 i klubhuset til kaffe rundstykker og 

en grej snak. Derefter bruger vi 
formiddagen ved vandet, og du skal 

forvente at vi er færdige senest kl. 11.30. 

Rundvisningen omhandler alt fra praktiske 
detaljer som parkering, til standpladser og 
fiske metoder. 

Der vil være noget at hente uanset om du 

fisker med flue, spin eller reje.  

Tilmelding til Casper via SMS (53709440) 
eller som svar på facebook indlægget 
senest den 9 marts.  

 
Der udveksles masser af viden på sådan en dag. Foto: Erik 
Søndergaard 

 

Optælling af gydninger 2018 

Jesper Knudsen 

Så har jeg fået styr på vores optælling af 

gydninger i tilløbene til BSF's fiskevand i 

Gudenåen.  

 
Gullev bæk 30. januar 2018. Foto: Erik Søndergaard 

 

Det var en hård omgang at komme 

igennem i år, da vi desværre var få 

personer om at gå de mane kilometer langs 

bækkene. Men med en ekstra indsats fra 

flere nåede vi igen gennem alle bækkene. 

Vores optælling fortæller ikke noget om 

fordelingen mellem Havørred og Laks, men 

vi ved at der bl.a. er set Laks på leg i 

Møllebækken. 

Lidt kommentarer til rapporten: 

Skibelundbækken viser igen gydninger, 

men der er langt op til hvor den burde 

være. 

Møllebækken fik i 2016 en passage med et 

stryg ved mølle søen i bunden af bækken. 

Det kvitteres der nu for med hele 33 

gydninger. 

I alt er der talt 62 gydninger. Det er lidt 

som jeg havde forventet ud over 

Møllebækken. Vi ser en tilbagegang på alle 

andre bække end møllebækken og 

Skibelund Bæk. 

BSF ser derfor frem til Mødet i Viborg den 

28/2 hvor vandpleje er på dagsordene. 

Samt mødet i Favrskov med kommunerne 

og DTU-Aqua, hvor den faldende Havørrede 

bestand er på dagsordenen 



 

 

 
Gullev bæk 30. januar 2018. Foto: Erik Søndergaard 
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Skibelundbækken 

 

 
Gydninger i Skibelund bæk. 6 gydninger. Gennemgået fra 
Skibelundvej og opstrøms. Efter flere år uden gydniger, 
tyder det nu på at der nu igen er passage nederst i 
bækken. Fremgang på 6 gydninger i.f.t. sidste år. 

 

Kettinghøj bæk 

 

 
Gydninger i Kettinghøj bæk. Ingen gydninger, da der er en 
spærring i bunden af bækken. Uændret i.f.t. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøgelund bæk 

 

 
Gydninger i Bøgelund bækken. Ingen gydninger. Mangler 

gydegrus. Uændret i.f.t. 2017. 
 
 
 
 

 

Møllebækken 

 
Gydninger i Møllebækken. 33 gydninger. Gennemgået op til 
Hedemølle efterskole og ud til Holm Sø. Fremgang på 20 
gydninger i.f.t. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åhusets bæk 

 

 
Fig: Gydninger i Åhusets bæk. Ingen gydninger. Mangler 
gydegrus. Uændret i.f.t. 2017. 

 

 

Statoil bækken 

 
Fig: Gydninger i Statoil bækken. Ingen gydninger. Mangler 
gydegrus. Tilbagegang på 1 gydning i.f.t. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullev bæk 

 
Fig: Gydninger i Gullev Bæk. 18 gydninger. Fremgang på 1 
gydning i.f.t. 2017. 

 

 

 

Danstrup bæk 

 
Fig: Gydninger i Danstrup bæk. Ingen gydninger. Meget 
sand i bækken. Tilbagegang på 1 gydning i.f.t. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trine Møllebæk 

 
Gydninger i Trine Møllebæk. Ingen gydninger . Uændret 

i.f.t. 2017. 

 

Kjeldbækken 

 
Gydninger i Kjeldbækken. Ingen gydninger . Tilbagegang 

på 3 gydninger. 

 

Hagenstrup Møllebæk 

 
Gydninger i Hagenstrup Møllebæk. 3 gydninger. Der er en 
del sand i bækken. Tilbagegang på 8 gydninger i.f.t. 2017. 

 

Brandstrup bæk 

 
Gydninger i Brandstrup bæk. 2 gydninger og 4 spærringer 
fundet. Tilbagegang på 1 gydninger i.f.t. 2017. 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

BSF bidrag til laks runder nu 1,4 millioner kr 

Af: Bestyrelsen 

BSF har siden 2009 støttet det tidligere 

Foslaks/Brusgaard, nu en del af Dansk 

Center for Vildlaks (DCV), med et samlet 

beløb på over 1,4 million kroner – helt 

nøjagtigt 1.446.173 kr. 

 

Vi har årligt støttet DCV med et betydeligt 

beløb med henblik på at sikre det attraktive 

laksefiskeri i Gudenåen.  

Støtten bunder i en erkendelse af, at 

laksefiskeriet er en af de væsentligste 

forudsætninger for foreningens eksistens, 

og så længe laksen ikke har mulighed for 

naturlig selvreproduktion i Gudenå må 

systemet, er fiskeriet afhængig af frivillige 

bidrag. 

I 2017 bestod støtten af følgende satser:  

 Lodsejere (2 kr/m) 

 Salg af dagkort (50kr/dagkort) 

 Medlemsbidrag (200 kr/år) 

Et imponerende beløb, som vi alle med 

rette skal være stolte af at have bidraget 

med, og resultatet ses jo også i form af 

flotte laksefangster 

 
Fig: Udvikling i laksefangster på BSF’s fiskevand 1993-
2017. Den stiplede kurve er trendkurve. BSF© 
 

Fig: Antal lakse smolt udsat i Gudenå i perioden 1991 til 
2017. BSF © 

 

 

 
Fig: BSF’s støtte til ekstraordinære udsætninger af laks i Gudenå. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dagkort 13.325 19.235 37.595 37.950 29.450 24.300 20.550 23.300 37.000

Medlem 59.000 60.000 60.000 126.400 126.800 117.000 96.800 91.900 109.500

Lodsejer 22.911 22.911 22.911 48.265 48.238 46.138 46.138 50.848 47.708
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Laksekonkurrencen Gudenå 

I regi af Gudenåsammenslutningen 

Lakseprojektet (GSL) afholdes 

”Laksekonkurrencen” for første gang 7. 

april 2018 på Bjerringbro, Langå og 

Randers’s foreningernes fiskevand i 

Gudenå. 

Tovholder for konkurrencen er Jesper 

Møller, der har samlet et 

konkurrenceudvalg. 

Overskuddet går ubeskåret til GSL og 

udsætninger af laks i Gudenå.  

 

Programmet ser foreløbig således ud, idet 

mere information vil komme på BSF’s 

hjemmeside og Facebook. 

Navn 

Laksekonkurrencen 

Tidspunkt 

Lørdag d. 7. april fra 06.00 til 16.30 

Deltager pris 

300kr 

Præmier 

Præmierne bliver leveret af Lystfisk.dk. 5 

præmier til de største laks samt 1 præmie 

uddelt ved lodtrækning. 

 1.præmie 

Laksens vægt i guld (1.000 kr i 

gavekort til lystfisk.dk pr. kg). F.eks. 

laks på 17 kg = 17.000 kr i gavekort 

 2.præmie 

3 dages tur til Mørrum i Abu's hytte 

for 1 person 

 3. præmie 

Et komplet lakse-flue sæt. 

Regler til konkurrencen: 

 Gældende regler i foreningerne for 

brug af agn mv. skal følges. 

 Der må maksimalt 

hjemtaget/indvejes 2 fisk. 

 Nedfaldsfisk er fredet. 

 Præmier går til fisken. Dvs. at 1 

deltager kan vinde 2 præmier. 

Diverse: 

 Der er løbende indvejning og 

opbevaring af fisk på 

campingpladsen. 

 Der bliver kortsalg fra internettet på 

lystfisk.dk's hjemmeside. 

 Fysisk kortsalg foregår fra lystfisk.dk 

samt Langå Camping. 

 Alt overskud går til udsætninger. 

Spisning: 

Der er mulighed for at tilmelde sig spisning 

om aftenen der foregår på Langå Camping. 

Der kan maksimalt tilmeldes 100 personer. 

Tilmelding koster 100 kr. og er uden 

drikkevarer.  

 

Alt overskud i forbindelse med spisning 

excl. drikkevarer går til udsætninger. 

Langå camping kræver ingen betaling for 

lån af lokaler mv. 

 

  

http://lystfisk.dk/
http://lystfisk.dk/
http://lystfisk.dk/
http://lystfisk.dk/


 

 

BSF kortbog og program 2018 

BSF’s Kortbog og program 2018 er nu 

sendt i trykken.   

Kortbogen sendes ikke længere ud til alle 

medlemmer da det er for dyrt i porto. Du 

kan se den online eller selv printe den. 

Kortbogen bliver også hængt op i alle vores 

info standere, der i øvrigt nu er angivet på 

kortet i kortbogen. 

Print venlig version 

Den printvenlige A4 version kan du 

downloade her og printe på 4 sider A4. 

Lav format version 

Versionen i lavformat kan du hente her, 

men den er sværere at printe privat 

 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/490502/program_2018_a4_l.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/490502/program_2018_a4_l.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/490505/program_2018_l.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/490505/program_2018_l.pdf


 

 

Møde med fiskeribetjente 2018 

Bestyrelsen har holdt det årlige møde med 

vores fiskeribetjente. 

Generelt 

Generelt går det godt og der træffes kun få 

uden gyldigt fiskekort. Dog er der 

udfordringer med udlændinge der ikke 

forstår dansk. Det kunne være godt med 

en beskrivelse af regler på flere sprog. 

 

Borgerkort 

Vedrørende Dannebrogspladsen i Ulstrup er 

der en del der tror, at der findes 

”borgerkort” ligesom det findes borgerkort 

mellem broerne i Bjerringbro. Men der er 

endnu ikke borgerkort for Favrskov borgere 

på Dannebrogspladsen i Ulstrup. BSF har 

en dialog i gang med Favrskov Kommune 

og vi håber at have en aftale om borgerkort 

på plads inden så længe. 

Borgerkort i Bjerringbro gælder kun mellem 

broerne og kun på sydsiden af åen. 

Synligt fiskekort 

En del træffes uden synligt fiskekort og vi 

er klar over at det bliver vanskeligere og 

vanskeligere at have det synligt – 

eksempelvis kan man nu købe et dagkort 

online og det kan være uhensigtsmæssigt 

at gå med telefonen synlig.  

Det blev drøftet at droppe pligt om synligt 

kort da det bl.a. er et problem for dagkort 

købt på nettet, og så i stedet for opfordre 

til at man bærer fiskekortet synligt, da man 

ellers skal påregne hyppigere kontrol.  Vi 

fastholder pligt til at bære fiskekortet 

synligt, primært efter ønske fra 

fiskeribetjentene, men bestyrelsen tager 

emnet op ved en senere lejlighed. 

 

Ulovlig fangst 

Muligheder for sanktioner ved ulovlig fangst 

blev drøftet. Træffes en dagkortfisker 

eksempelvis med en gedde over 80cm der 

ifølge BSF regler skal genudsættes, så kan 

fiskeribetjenten blot italesætte dette 

forhold, hvorimod det bliver indberettet til 

bestyrelsen såfremt det er et medlem der 

tages med ulovlig fangst. Bestyrelsen kan 

så tage en snak med medlemmet og i 

yderste konsekvens sanktionere. 

 

Aktivitetskalender

Fremvisning fiskevand Gudenå 
Lørdag 10. marts 2018. Vi mødes kl. 07.30 
i klubhuset til kaffe rundstykker og en grej 

snak. Derefter bruger vi formiddagen ved 
vandet, og du skal forvente at vi er færdige 

senest kl. 11.30. 

Laksekonkurrencen Gudenå 7.april 
Se artikel i dette nummer 

 

Senior aftener  

Hver anden mandag fra kl. 19.00 i 

klubhuset (ulige uger) 

Junior klubaftener 
Torsdage fra i klubhuset Gudenåvej 22a. 

 
** Tilmelding junior ture 

Tilmeldingen til turene kan komme på sms 
efter, juniorklubben har sendt deres sms 
ud til turen på 20833449 – Keld Nielsen. 

  



 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 
udvalg mv. 

BSF Bestyrelsen 

 
Jon Rose 
Formand 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Nicolai Parbst 
Kasserer 
kasserer@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 
Jan Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og veje 
jo@pp-as.dk 
 

Søren Agesen 
Bestyrelsesmedlem 
lsagesen@gmail.com 
 
Erik Søndergaard 
Bestyrelsesmedlem og vpu 

efs@fiberpost.dk 

 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 

jesperknudsen1976@gmail.com 
 
Casper Pedersen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
casbirped@hotmail.com 
 

Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
jrhjjh@hotmail.com 
 
Rasmus Ottesen 
Bestyrelsessuppleant og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 

 
BSF Bestyrelsen 
Fælles email til hele bestyrelsen 
bestyrelsen@bjerringbro-
sportsfisker.dk 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Per Hougaard 
Tlf. 2946 2764 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Verner Jensen, tlf  6170 6784 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Steen Juhl Nielsen, tlf. 3035 6971 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Erik Schøler, tlf. 2263 1424 

 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Teddy Laursen 

Tlf. 2512 3618 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Rasmus Ottesen 
Tlf. 5262 3959 
 

BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 
BSF’s fiskeribetjente 
Fælles email adresse 

fiskeribetjent@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 

 

Vandpleje 

Jesper Knudsen, formand 
Casper Pedersen 
Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 

Nicolai Parbst, nøgler og 
vedligehold 
NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 

Silkeborg 
Kim Sørensen  
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
Gert Nielsen 

 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Jon Rose 
Thorbjørn Lager 

 
 

Juniorklub 

Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 

 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 
Mads Nørgaard, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 
 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Veje og P-pladsen 

Jan Ottesen 
jo@pp-as.dk 
 

Klubhus adresse og bestyrer 

Gudenåvej 22A 
8850 Bjerringbro 
Kim Sørensen, bestyrer klubhus 
Tlf. 2049 1859 
 

Broer, bænke og skilte 
Søren Agesen 
lsagesen@gmail.com 
 
Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

Lodsejerkontakt 
Niels-Jørgen Ottesen 
Tlf: 8668 3929 / 2217 7750 
njottesen@hotmail.com 
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