
 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Februar 2020 

 
Gedde 101cm, fanget af Thomas Harling 17. januar 2020. Genudsat Foto: Thomas Harling 

 
  

  



 

 

Februar 2020

Geddesæsonen er igang 

Geddesæsonen er i fuld gang og med det 

milde vejr kan der heller ikke gå mange 

måneder inden de første forårslaks kommer 

ind  

Top 10 på gedder 2020: 

 
Top10 gedder pr 3/2/2020 

 

Seniorarrangementer = Stor success 

Vi har startet 2020 med to spændende 

foredrag om først Havørreden v/Kaare 

Manniche Ebert og senest Laksen ved Gert 

Holdensgaard. Der har været meget stor 

tilslutning med 30+ deltagere  

Næste arrangement bliver om Tun i de 

danske farvande 24.februar 2020. 

Fangstrapport 

Vi har lidt bøvl med at vise listen over 

fangster for 2020. Hvis man klikker på det 

normale link på forsiden får man listen fra 

2019 og ikke 2020. Vi har lavet et ”quick 

fix” med et link over seneste fangstrapport, 

se billede: 

 
På hjemmesiden skal du klikke på det med gult markerede 
link for at se listen over fangster i 2020  
 

Vi har samlet en række spændende artikler 

som i kan hygge Jer med. 

 
 

Artikler i dette nummer: 

(spring til en artikel: CTRL+klik) 
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Kontingent og medlemsskab 

Af: Nicolai Parbst  

Opkrævning kontingent 

Vedrørende kontingent betaling: 

 Er du tilmeldt PBS vil pengene blive 

trukket den 3. februar. 
 

 Er du nyt medlem eller ikke tilmeldt 
PBS vil du med posten modtage 

opkrævningen HUSK at betale til 
tiden. 

Har du ikke den modtaget opkrævningen 
den 31. januar skal du ringe til 7622 7070 

(Anne DSF) Så finder vi en løsning. 

 

 

 

Venteliste 

Situationen er at vi har den længste 

venteliste i foreningens historie – Der står 

pt 105 på ventelisten.  

Ifølge vedtægterne har vi et loft på max 

600 medlemmer, idet personer fra 

lokalområdet, dvs. med 

folkeregisteradresse i enten 8840, 8850, 

8860 eller 8881 altid tilbydes medlemskab. 

 

Når vi ved hvor mange eksisterende 

medlemmer der ikke har betalt deres 

medlemskab giver vi besked til dem på 

ventelisten der kan tilbydes en plads. Det 

bliver ca. 17.februar vi giver besked. 

Kasserer 
Nicolai Parbst  

Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforening 
SMS på 4241 2030 

 

 

 

 

 

 

Husk at fiskekort skal bæres synligt!

Af: Bestyrelsen  

Husk at fiskekortet skal bæres synligt når 

du fisker på BSF’s fiskevand. 

 

Gælder både medlemmer og 

dagkortfiskere! 

 

Vores ihærdige fiskeribetjente kontrollerer 

at reglen overholdes og påtaler det. 

Begrundelsen for at kortet skal bæres 

synligt er at synliggøre at du har et gyldigt 

fiskekort og derved lette fiskeribetjentenes 

arbejde med kontrol.  

Lad os hjælpe fiskeribetjentene!

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fiskekort-og-medlemsskab/venteliste-til-bsf.aspx


 

 

Formanden har ordet 

 
Af: Caper Pedersen, formand BSF 

Nu står en ny sæson for døren og allerede 

om en månedstid kan vi forvente at de 

første laks melder deres ankomst på vores 

fiskevand. Gedde sæsonen er i fuld gang og 

der er allerede landet flere flotte fisk af de 

få ihærdige, som trodser vejret og tager til 

åen.  

 

Lørdag den 7.marts vil foreningen igen i år 

tilbyde nye og gamle medlemmer 

rundvisning ved fiskevandet. 

Arrangementet er normalt en stor succes 

og der er rigeligt med gode fif, at hente 

uanset om det er flue, spinner eller rejer 

med fisker med.  

 

Bestyrelsen har valgt at tilmelde foreningen 

Riverfisher projektet. Projektet og 

detaljerne kan i læse mere om nedenfor, 

men helt overordnet kan man sige at det 

overvejende argument for bestyrelsens 

valg har været, at vi tror på at et godt og 

forpligtende samarbejde med kommunerne 

langs åen vil være en klar fordel for 

foreningen. Heri er Riverfisher projektet en 

vigtig brik.  

 

Som sagt er der ikke lang tid til, at de 

første forårslaks indfinder sig i åen. 

Gudenåen er det eneste sted hvor man kan 

fiske laks så tidligt, hvorfor der til tider kan 

være et ret stort fiskepress på enkelte 

pladser. Igen vil jeg gerne minde alle 

medlemmer om at foreningens forhold til 

vores lodsejere er afgørende for 

foreningens forsatte eksistens.  

 

Ankommer du til en P-plads som er fyldt så 

kør videre til næste P-plads i stedet for at 

smide bilen i vejkanten. Der er masser af 

fiskevand og laksen kan fanges andre 

steder end Krumkagen og Sandskredet. Vis 

hensyn til andre fiskere og husk at fiskeriet 

foregår bevægeligt - og til sidst, HUSK at 

fiskekortet skal bæres synligt også selvom 

det regner eller man har købt kort over 

nettet.  

 

HUSK vi skal være det gode eksempel 

langs åen og vi kan ikke tage det gode 

fiskeri for givet. Bag hver en fisk ligger der 

timer af frivilligt arbejde.  

 

KNÆK og BRÆK. 

 

Casper Pedersen 

Formand 

 

 

  



 

 

BSF tilslutter sig Riverfisher 

Af: Bestyrelsen  

Bestyrelsen har efter flere drøftelser med 

Riverfisher og Viborg Kommune valgt at 

tilslutte os Riverfisher der indtil nu har haft 

fokus på Karup å og Skjernå. 

 

Det er bl.a. sket for sammen med 

Riverfisher (og dermed kommunerne i 

Riverfisher) at sikre et endnu bedre 

fiskevand med flere fisk til et bæredygtigt 

fiskeri i Gudenå 

 

Riverfisher vil binde lokalsamfundet 

(erhverv, lodsejere og borgere), 

lystfiskerforening og kommune tættere 

sammen. Og i endnu højere grad 

synliggøre værdien af fisk og fiskeri i åen. 

 

Vi håber dette også kan bidrage til 

projektet med at få havørreden tilbage til 

Gudenå, og vi håber at flere foreninger og 

kommuner ved Gudenå vil tilslutte sig. 

 

Med samarbejdet i Riverfisher og dermed 

Viborg Kommune bliver det forhåbentlig 

også nemmere at fastholde Viborg 

kommunes flotte og vigtige tilskud til 

udsætning af laks i Gudenå på 200.000kr 

om året. 

 
 

Det er vigtigt at slå fast at: 

 det er gratis medlemskab 

 vi kan til enhver tid opsige 

samarbejdet 

 vi bestemmer selv hvad vi vil gøre 

brug af, herunder omfang af fx. 

guidede ture mv. 

 vi bestemmer selv hvorledes vores 

fiskevand skal markedsføres 

 

 

Lidt fakta om Riverfisher 

 Startet i 2016 

 Har som målsætning af styrke 

åfiskeriet og Jylland som 

lystfiskerdestination 

 Gode vandløb med sunde 

fiskebestande er grundstenen for 

åfiskeriet – Riverfisher vil arbejde for 

at fastholde og forbedre dette 

 Ringkøbing-Skjern, Herning og 

Viborg kommuner er med og 

visionen er at flere kommuner 

kommer med 

 Lysfiskerforeninger fra Karupå og 

Skjernå er med, men visionen er at 

udvide til flere jyske havørred og 

laksevandløb 

 Ønsker at styrke samarbejdet på 

tværs af vandløb, kommuner og 

foreninger for at styrke lystfiskeriet  

 Ønsker at styrke samarbejdet 

omkring åen: Kommuner, lystfiskere, 

lodsejere, lokalsamfund herunder det 

lokale erhvervsliv 

 

Læs mere om Riverfisher her: 

https://www.riverfisher.dk/om-2/ 

https://www.riverfisher.dk/om-2/


 

 

 

Fremvisning af fiskevand 2020  

Af: Bestyrelsen  

Lørdag den 7.marts gentager vi succesen 

fra sidste år og arrangerer rundvisning ved 

fiskevandet. 

Vi mødes kl. 08:00 i klubhuset Gudenåvej 

22a, Bjerringbro til rundstykker og kaffe.  

Her taler vil grej og fiskeri med reje, orm, 

spin og flue. Der vil være folk tilstede fra 

foreningen med stor erfaring med alle 

metoder - så der bliver rig mulighed for at 

spørge indtil fiskeriet uanset hvad man 

fisker med.  

Efter kaffen kører vi til åen. Forvent at vi 

slutter omkring kl. 12:00. 

 

 

 

Lodsejerfesten 2020 blev en succes!

Af: Bestyrelsen  
Det blev igen en rigtig god lodsejerfest med 

masser af snak, god mad, musik og dans 
under festlige og hyggelige forhold. 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

Menuen var i år: 

Forret: 

 Koldrøget laks 
 Rejer og æg i salater med creme 

fraiche dressing og tangsalat 

 Cremet tunmousse med citron og 

dild 
 Parmaskinke med melonsalsa og 

fetacreme  
 Lun andesalat med syltede rødløg og 

balsamico  

 Torskesalat  
 

Hovedret: 
 Rosastegt kalveculotte med rosmarin 
 Marineret svinefilet  

 Stegte blomkål med trøffelolie og 
granaost  

 2 af dagens dejlige salater og 
ovnbagte kartofler  

 Rødvinsauce med svampe  

 
Dessert: 

 Hvid chokolade tiramizu med syltede 
rabarber eller brombær 

 Kaffe og the serveret til desserten og 

løbende under arrangementet 
 Bailey, Cognac og Irish Coffee 



 

 

 Chokolade 
 

Natmad: 

 Aspargessuppe med kødboller og 

brød 

Hertil øl, sodavand, vand, hvid- og rødvin. 

I forbindelse med lodsejerfesten var der 
genvalg til alle vores lodsejer-

repræsentanter:  

 Karsten Sølvsten 
 Kristian Mogensen 
 Flemming Kristensen 

 Søren Andersen 
 Jørn Kirkegaard 

 Jens Skytte 

I.f.m. lodsejerfesten landede vi en aftale 

om ny P-plads på zone 5 – tak for det 😊 

Tak for en fantastisk fest – vi ses igen i 
2022 – husk at fortælle Jeres naboer om 

den gode fest så vi bliver endnu flere 
næste gang - både de naboer hvor vi 
allerede har fiskeretten og dem hvor vi 

endnu ikke har fiskeretten. 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. 
Formand Caper Pedersen byder velkommen. Foto: Erik 
Søndergaard 

 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

 

 
 Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 



 

 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2020 på Nørgaards Højskole. Foto: 
Erik Søndergaard 

Optælling gydninger i Skibelundbækken 

Af: Casper Pedersen  

En meget positiv oplevelse var hvad vi fik 

med fra skibelundbækken lørdag den 

1.februar.  

 
Gydegravning i Skibelundbækken 2020 – i hele bækkens 
bredde. Foto: Casper Pedersen 

 

Jeg har flere år i træk talt gydninger i 

Skibelundbækken med ret nedslående 

resultater, men ikke i år. Fra 

Skibelundvejen til Sahlvejen talte vi 

således hele 57 gydninger, hvor flere af 

dem var meget store gravninger.  

Måske er der stadig håb for vores elskede 

havørreder 

 
Hele 57 gydegravninger blev talt 1.februar 2020 i 
Skibelundbækken fra Gudneå og op til Sahl vejen. Foto: 
Casper Pedersen



 

 

Gavekort månedens runder 45.000kr 

Af: Bestyrelsen 

Vi har nu sendt gavekort ud til vinderne i 

2019. 

Vi har nu samlet set delt gavekort til en 

værdi af 45.000kr ud på denne måde. 

Så hermed en opfordring til at 

indrapportere fangster på hjemmesiden 

med billede  

 
Vinder af fotokonkurrencen december 2019: Erik 
Søndergaard gedde 101cm genudsat. 

 

 

 

Oversigt over vindere 2019: 

 December 19 - Erik Søndergaard 

 November 19 - Lasse Vig 
 Oktober 19 - Henrik Györkös 

 September 19 - Peter Larsen 
 August 19 - Johnny Nielsen 
 Juli 19 - Mark Hemmingsen 

 Juni 19 - Tommy Møller Gregersen 
 Maj 19 - Jørgen Bech 

 April 19 - Per Stephansen 
 Marts 19 - Johnny Hansen 
 Februar 19 - Thomas Harling 

 Januar 19 - Thomas Harling 

Om fotokonkurrencen 

Der bliver hver måned blive trukket lod om 
et gavekort på 300kr til Go Fishing, 

Lystfisk.dk eller Jagt og Fiskeri blandt alle 
de fangstrapporter med billede. 

Lodtrækningen foretages løbende. 
Konkurrencen gælder kun fisk fanget i 

Gudenåen (zone 1-6) og Tange sø. 

Alle billeder deltager på lige fod. Dvs. 
fiskens størrelse, kondition og art har ingen 

betydning. 

Så har du en fangst, du ikke har meldt til 
vores fangstrapport, så er tiden inde. 

Vinderne offentliggøres på hjemmesiden 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/div/fotokonkurrencen.aspx


 

 

Havørreden tilbage til Gudenå 

Af: Per Frost Vedsted  
Tiden nærmer sig langsomt men stille og roligt starten 
på ”den lille smoltundersøgelse”, der starter i marts 
måned. Der er nu truffet aftale om tilsyn med 
smoltfælden i Skibelundbækken hvor PE-holdet har 
lovet at være behjælpelige.  
 
Sendere og lytteposter er bestilt.  
 
Pengene er på plads idet det dog undersøges om LAG 
midlerne vil dække en del af undersøgelsen således en 
del af  foreningernes frivillige bidrag kan gemmes til 
næste fase i projektforløbet. 
 
Resultat af bestandsanalyse 2019 
Bestandsanalysen der blev gennemført i 2019 bliver 
snart offentliggjort med en pressemeddelelse. 

Der er ”spændende nyt”, som kort kan oplistes 
således:   

 Alling å 
Signifikant god fremgang i Allingå 

 Små tilløb Gudenå nedstrøms Tangeværket 
Der er en katastrofal tilbagegang af yngel i de 
små tilløb til Gudenå nedstrøms Tangeværket. 
Bekræfter fuldt ud vores udmelding om et 
kollaps af havørredbestanden.  

 Lilleå 
Der er også målt en stor tilbagegang i Lilleå 
systemet. 
 

Meget mere om disse resultater i næste nummer af 
Gudenå Nyt.

Udviklingen i antallet af havørreder fanget på BSF’s del af Gudenå 1993 til 2019. 

 

  



 

 

Vandløbspleje – Rod i bækken er godt!

Af: Bestyrelsen  

Når vi gennemgår bækkene er det vigtigt 

at vi ikke fjerner alt for meget da det er 

vigtigt at der er ”rod i bækken”.   

Eksempelvis er dødt ved (udgået træ 

materiale) og grene vigtige til skjulested og 

til sikring af gode opvækstforhold for 

havørred i gydebækken. 

DTU Aqua - vejledning i restaurering 

med træ 

En række kommuner har sammen med 

DTU Aqua udarbejdet en folder om hvordan 

man bør restaurere/vedligeholde vandløb 

med træ – læs den her. 

 

  
DTU Aqua vejledning. Klik på billedet for at læse 
vejledningen 

 

Vejledning om rod i vandløb 

Aarhus kommune har en fin lille vejledning 

der viser betydningen af ”rod i vandløb”.  

 

Formel for vandløbspleje 

Rod = Dødt ved/træ + skjulesten 

Rod = Flere havørreder  

 

Så jo mere rod og jo flere skjulesten jo 

flere havørreder. Læs artiklen med facts på 

forbedring i vandløb i Århus Kommune. Det 

er inspirerende læsning  

 

 
Fra Vejledning/erfaringsopsamling Århus Kommune – sådan 
får man flere havørreder ved at skabe rod i vandløbene. 
Klik på billedet for at læse vejledningen 
 

 

 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/597159/restaurering_af_vandloeb_med_tr__en_praktisk_vejledning_2016.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/597492/erfa_variation_p__gydebanken.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/597492/erfa_variation_p__gydebanken.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/597159/restaurering_af_vandloeb_med_tr__en_praktisk_vejledning_2016.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/597492/erfa_variation_p__gydebanken.pdf


 

 

GØF: Moderfisk og strygning 

Af: Per Frost Vedsted 

 
 

Strygning 

Årets arbejde med moderfiske og strygning 

af rogn resulterede i 19,95liter rogn i alt 

hvorved næste års udsætninger er sikret 

mht. nødvendig rognmængde. 

Liter rogn indlagt I Skibelund 

Dato Lilleå Allingå Ialt 

08-12-2019 1,7 4,75 6,45 

27-12-2019 3,3 6 9,3 

11-01-2020 0,7 3,5 4,2 

Ialt 5,7 14,25 19,95 

 

 

25år gammel artikel om Ørredfonden 

Af: Per Frost Vedsted 

Fisk og Fri bragte en fin artikel om 

Gudenåens Ørredfond i deres februar 

nummer 1995. Interessant historisk 

læsning, der understreger hvor dedikeret 

foreningerne arbejder for havørrederne i 

Gudenåen. 

Jens Bursell, Fisk og Fri har givet BSF lov til 

at vi bringer artiklen, der kan læses på de 

efterfølgende sider: 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

    



 

 

Aktivitetskalender

Senioraften 24.februar - Tun  
Tore Christian Svendsen. Tunfiskeri i DK 
Lasses og Tores foredrag er beskrevet her. 

Kl. 19:00 
 

Rundvisning fiskevand 

Lørdag 7.marts rundvisning. Mødested: 

08:00 klubhus Gudenåvej 22a, 8850 

Bjerringbro. Læs i øvrigt artikel herom i 

februar nummer 

Senioraftener 

Hver anden mandag startende mandag 

18.november. Senioraften i klubhuset 

19:00.  

Junior klubaften 

Hver torsdag kl 19:00 i klubhuset. 

Laksekonkurrence 

Lørdag 11.april 6-16:30. 1.præmie 

gavekort på 1.000kr pr kg laks. 

20kg=20.000kr 

 

 

 

* =Junior ture Pris og tilmelding 

Alle ture undtagen turen til Mandal turen er 

gratis, for juniormedlemmer. 

Tilmelding på sms til Keld på 2083 3449 

eller sidste klubaften op til turen.   

  

https://www.sportsfiskeren.dk/foredrag


 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 

udvalg mv. 
BSF Bestyrelsen 
 

Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Nicolai Parbst 
Kasserer 
kasserer@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 
Rasmus Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 
 

 
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 
 
Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
jrhjjh@hotmail.com 

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

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 
Gheorghe Nan  
Tlf: 2144 9777 
 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 

 
BSF’s fiskeribetjente 
Fælles email adresse 

fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
 

Fiskeristyrelsens kontrollør, 

distrikt Randers 
Fiskeribetjent Lars Høgild 
Tlf. 7218 5687 
 

Vandpleje 
Jesper Knudsen, formand 

Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 
Nicolai Parbst (nøgler) 
Casper Pedersen (vedligehold) 

 

Gæstekort til Aulum Haderup og 

Silkeborg 
Kim Sørensen  
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 
 

Gudenåsammenslutningen 

lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Søren Agesen 

 
 

Juniorklub 
Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 

 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 

Jeppe K. Christensen, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 
 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Veje og P-pladsen 
Kim Sørensen 
meki@bknet.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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