
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

November-December 2020 

 
Laks 6,6kg 92cm fanget på orm 22. oktober 2020 af Carsten Kappel Bøgh 

 
 
 

 
  

  



 

 

November-december 2020

Status på fiskeriet 

Sæsonen i Gudenå slutter om kort tid. 

Vi har denne gang valgt at slå november og 

december nummeret af Gudenå Nyt 

sammen med lidt forskelligt læsestof som 

vi håber i finder interessant. 

Vi har også udvalgt et par billeder fra de 

mange fangster siden sidste nummer. 

 

 

 
Havørred fanget af Karsten Høgh 6. november. Genudsat. 
 

 
Laks 4,5 kg fanget af Ib Bomholt 3. november på flue. 
 
 

 
Havørred 70cm fanget af Dennis Nielsen 23. oktober. Nænsomt genudsat. 
 
 

 
Laks 6,6kg 91cm fanget 21. oktober af Karsten Høgh. 
 



 

 

 
laks 6kg 88cm fanget af Sebastian Larsen 20. oktober 2020 
 

Husk indberetning af alle fisk ! 
Alle fisk – både havørreder, laks og gedder 
skal indberettes senest 5 dage efter 

fangsten på foreningens hjemmeside. 
Uanset om du hjemtager eller genudsætter 

fisken. 
Du har mulighed for at være anonym. 

Er du så heldig at fange mere end en fisk 

så skal de ind på hver sin rapport – og det 

er ganske nemt, for når du har indsendt 

den første, så står vinduet stadig åbent og 
du kan tilrette data på fisk nummer to og 

indsende denne og så fremdeles. 

Årsagen er den simple at vi har brug for en 
dækkende statistik, og denne er baseret på 

automatisk udtræk af fra databasen – så 
husk en fisk = en rapport. 

Vigtigheden af fangststatistik kan ses i 
havørredprojektet hvor eksperterne roser 

vores gode statistiske grundlag til 
skyerne 

Husk, at selvom du indvejer din fisk på 

Langå Camping, så skal du også selv 
indberette på BSF’s hjemmeside. 
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Generalforsamling 2020 udskydes

Af: Bestyrelsen 

På grund af den ekstraordinære situation 
med COVID-19 med det høje smittetryk og 

myndighedernes opfordring til at begrænse 
forsamlinger har bestyrelsen besluttet at 

udskyde den planlagte generalforsamling til 

senere. 

Vi håber at situationen har ændret sig så 

meget, at vi kan gennemføre 

generalforsamlingen i starten af det nye år.  

 



 

 

 

 

Formanden har ordet 

 
Af Casper Pedersen 

Så står november for døren og 

gudenåsæson 2020 er ved at være slut.  

For os som stadig lige skal have det sidste 

med, plejer de sidste 14 dage at byde på et 

godt fiskeri.  

Skulle man får abstinenser hen over 

vinteren er der stadig søens gedder som er 

i årets bedste form.  

Afslutningen på sæson 2020 bliver 

desværre atypisk da COVID-19 stadig har 

godt greb i samfundet, og de nye 

restriktioner begrænser foreningens 

muligheder for at tilbyde aktiviteter hen 

over vinterperioden.  

I bestyrelsen har vi besluttet at aflyse alle 

senioraftenerne og alle andre aktiviteter 

omkring klubhuset indtil videre. Vi håber at 

kunne starte op en gang i det nye år hvor 

vi blandt andet vil tilbyde en række 

foredrag, og dermed videreføre de gode 

initiativer fra sidste vinter.  

Generalforsamlingen har vi i skrivende 

stund besluttet at udskyde, da der skal 

være fri adgang til denne for alle de 

medlemmer, som ønsker at møde op og 

gøre deres indflydelse gældende. Vi håber 

at situationen har ændret sig så meget, at 

vi kan gennemføre den i starten af det nye 

år.  

Den 10. Oktober gennemførte foreningen 

vores traditionsrige guleærter konkurrence. 

Arrangementet blev holdte udendørs, og 

tiltrods for de manglende ærter havde ca. 

25 medlemmer valgt at bruge dagen ved 

åen.  

Fiskene var ikke rigtigt i biddet og langt de 

fleste måtte nøjes med friskluft og 

grillpølser. Det lykkes dog at få afsat både 

rædsel og  pokal – tillykke til de 

heldige/dygtige vindere.  

Lørdag den 24 oktober fik vi langt gydegrus 

i møllebækken tilfordel for vores trængte 

havørreder. Møllebækken er nu fri for 

spærringer og forholdene i bækken er nu 

bedre end de har været i rigtig mange år. 

Vi håber det giver pote i form af flere 

havørreder.  

KNÆK og BRÆK – og vi ses ved åen i 2021.  

Casper Pedersen 

Formand 

  

 

 

  



 

 

Elfiskeri laksemoderfisk Gudenå 2020 

Af: Per Frost Vedsted 

 

DCV skal igen i år have laksemoderfiskene 

til Skjern for afstrygning, da der ikke er 

plads i Randers hvor karantæneanlægget 

også i år er ude af drift. 

Sidste år gik det knap så godt med at 

opbevare laksene indtil afstrygnings-

tidspunktet, så derfor udskydes elfiskeriet i 

Gudenå indtil der er mere plads i Skjern: 

Der er foreløbig fastsat en dag: 17. 

december, hvor der elfiskes fra 

Tangeværket og så langt ned de kan nå. 

Hvis der er behov for flere laks er det 

planen at der elfiskes igen om fredagen 

den 18. december. 

 

Afslutning Møllebæk projekt 

Af: Bestyrelsen 

Lørdag 24.oktober havde Jesper Knudsen 

formand BSF vandplejeudvalg kaldt til 

samling. Der skulle udlægges supplerende 

gydegrus i Møllebækken ved det nye omløb 

ved punkthusene. Dette er en opfølgning 

på 2019 hvor der var ekstremt høj 

vandstand og ikke helt nok grus. 

Gydebankerne blev etableret og foreningen 

takker de frivillige for i indsatsen, 

kommunen for betaling af maskinleje og 

grus. 

Nu kan endnu flere havørreder og laks 

gyde i det fine vandløb. Det fås ikke bedre i 

8850. 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 
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Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 

 

 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 



 

 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020. 
Foto: Erik Søndergaard

 

 

Opgangsanalyse 2020  

Af: Per Frost Vedsted 

Vi har igen fået Viborg Kommune til at 

betale for en opgangsanalyse hvor de har 

hyret DCV til at elfiske. Det bliver i Gullev 

bæk, Skibelund Bæk og Møllebækken. 

Vi har aftalt at det bliver 1-2 og 3 

december. 

- Tirsdag 1.december 

- Onsdag 2.december 

- Torsdag 3.december 

Hvis du har lyst og tid til at gå biologen til 

hånde og hjælpe med det praktiske så 

henvend dig til Per Frost Vedsted 

  



 

 

Gennemgang gydebække

Af: Bestyrelsen  

Vandplejeudvalget har gennemgået 

gydebækkene og gjort dem klar til årets 

gydnignern. 

Som noget nyt har vi i år gjort det mere 

nænsomt således 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. 

Gullev Bæk 

Erik Søndergaard og Anders Stougaard 

gennemgik Gullev bæk. Der var en total 

spærring idet en 400kg rundballe var trillet 

u i bækken og havde dannet en lille 

opdæmmet sø. 

Der blev etableret passage. 

 
Gennemgang Gullev bæk november 2020. Foto: Erik 
Søndergaard 

 
Gennemgang Gullev bæk november 2020. Foto: Erik 
Søndergaard 
 

Gennemgang Gullev bæk november 2020. Foto: Erik 
Søndergaard 



 

 

Gennemgang Gullev bæk november 2020. Det er hårdt 
arbejde at fjerne 400kg våd rundballe. Foto: Erik 
Søndergaard 

Gennemgang Gullev bæk november 2020. Foto: Erik 
Søndergaard 
 

Gennemgang Gullev bæk november 2020. Foto: Erik 
Søndergaard 

 
 

  



 

 

Vindere af fotokonkurrencen 

Af: Bestyrelsen 

Der trækkes hver måned lod om et 
gavekort på 300,- til jagtogfisk.dk, 
Lystfisk.dk eller Go Fishing blandt alle 
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. 
Følg fotokonkurrencen på hjemmesiden 

Her har vi vinderne fra 2020: 

September 2020 - Thomas Ahrndt - Laks 1,65kg 63cm 

 

 

August 2020 - Søren Meineche - Laks 4kg 76cm 

 

Juli 2020 - Jonas Vammen -Laks 7,4kg 94cm 
 

Juni 2020 - Lars Wiis Jensen - Gedde 98cm CR 

 

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


 

 

Maj 2020 - Jonas Vammen - Laks 8,3kg 96cm 

 

April 2020 - Ole Martin Kristensen - Laks 9,65kg 102cm 

 

Marts 2020 - Per Gylding - Laks 7kg 89cm 

 

Februar 2020 - Fredik Dalsager - Gedde 82cm CR 

 

Januar 2020 - Thomas Harling - Gedde 101cm CR 

 

 



 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Af: Per Frost Vedsted 

Udsætning fisk 

Vi har udleveret halvårsfisk til 

Tangeværkets pligtudsætning. 

Elfiskeri 

Der er der blevet elfisket moderfisk i Alling  

å 8/11-2020 hvor det gav 41 hunner og 5 

hanner. Som sædvanlig rigtig flotte fisk fra 

Allingå. 

HLF og LSF har planlagt elfiskeri i Lilleå 22. 

november med 29. november som backup. 

 

Tangeværkets pligtudsætning 

Efter Miljøstyrelsen traf endelig afgørelse 

vedr. pligtudsætningen 13.sept 2019 har 

der været usikkerhed om hvem der skal 

håndhæve pligtudsætningen og hvem der 

skal fastsætte størrelsen af 

pligtudsætningen. 

Den endelige afgørelse i påklaget af 

Tangeværket, men Miljøstyrelsen mener 

ikke denne klage har opsættende virkning, 

dvs. den gælder fortsat selvom klagesagen 

løber. 

Det er nu langt om længe lykkedes at få en 

afklaring på hvem der skal håndhæve 

pligtudsætningen, men det er endnu 

uafklaret hvem der skal fastsætte stø 

Hidtidige praksis 

Tidligere var det Fiskeristyrelsen med 

fiskerikontrollen som udførende myndighed 

der førte tilsyn og håndhævede 

pligtudsætningen. 

Pligtudsætningens størrelse blev tidligere 

fastsat af DTU Aqua idet Miljøstyrelsen blev 

involveret. 

Ny praksis 

Fremover er det Viborg Kommune der skal 

håndhæve pligtudsætningen:  

“Da Miljøstyrelsen har truffet en afgørelse 

efter vandløbslovens § 37a, og da klagen 

over denne afgørelse ikke har opsættende 

virkning, jf. vandløbslovens § 82, stk. 

6, skal Miljøstyrelsens afgørelse 

efterkommes inden udløbet af den frist, der 

er fastsat herfor i 

afgørelsen. Miljøstyrelsens afgørelse efter 

vandløbslovens § 37a er at anse som et 

påbud, og det er derfor Viborg Kommune, 

der skal påse, at denne efterkommes, se 

Vandløbslovens §54, stk. 2: 

"Vandløbsmyndigheden påser, at påbud og 

forbud efter denne lov efterkommes, og at 

vilkår fastsat i tilladelser overholdes" - Det 

fremgår derudover af vandløbslovens § 37 

a, at denne pligtudsætning skal ske i 

henhold til planer udarbejdet i medfør af 

fiskeriloven.”  

Det er uklart hvem der fremover skal 

fastsætte størrelsen på pligtudsætningen.  

Ørredfonden presser på for at der også 

kommer en afgørelse herpå. 

Nu skal Viborg Kommune lige have 

mulighed for at sætte sig ordentligt ind i 

sagen – de er først sent i forløbet blevet 

involveret selvom de er 

vandløbsmyndighed. 

 

 

   



 

 

Aktivitetskalender

Aflysning arrangementer COVID-19 

Senioraftener, juniorklub og foredrager 

aflyst resten af 2020 på grund af COVID-19 

situationen. 

Pas på Jer selv og hinanden. 

 
Sidste fiskedag Gudenå 

15. november 2020 
 
Senioraften AFLYST på grund af 

COVID-19 

Hver anden mandag (ulige uger) i 

klubhuset Gudenåvej 22a, kl 19:00. 

November til marts. 

Generalforsamling udskudt til senere 

Annonceres senere 

Generalforsamlingen der var planlagt til 3-

december 2020 er udskudt til senere pga. 

COVID-19 

 

* =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.   

 

 

  



 

 

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 og 

vedligehold 
NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 

Kim Sørensen  
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 
 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Thorbjørn Lager 

 
 

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 
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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