
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Oktober 2019 

 
Jens Lützhøft med vinderlaks Gudenåkonkurrence 2019 12,62kg 107cm. 

Læs Jens’ beretning om fangsten i dette nummer af Gudenå Nyt 

 
 

 
  

  



 

 

Oktober 2019

Status på fiskeriet 

Efterårsfiskeriet efter laks i Gudenå er godt 

i gang. Der fanges en del fisk på 

foreningens vand hvilket også blev 

understreget ved Gudenåkonkurrencen. 

 

Harry Christiansen laks 7,75kg 92cm fanget 30. september 
på spinner 

 

Henrik Bertelsen laks 6,5kg 85cm fanget 27. september på 
flue. 
 

Lars Jensen med laks 6,67kg fordelt på 86cm fanget 20. 
september på spinner 
 

 

 
Stefan Jensen, laks 4,6kg 79cm fanget 20. september på 

reje 

Ib Bomholt laks 4:2kg 77cm fanget 19. september på flue. 
 

Gytis Sutranavicius laks 9,3kg 105cm fanget 18. september 
på spinner 
 



 

 

Lars Wiis Jensen laks 4,95kg 81cm fanget 16. september på 
blink 
 

Mads Pind gedde 3,8kg 80cm fanget 15. september på 
spinner. PR. 
 

Anders Wiese’s første laks: 6,2 kg 85cm fanget 
13.september på spinner. 

 

Peter Larsen laks 9,52kg 103cm fanget på blink 
13.september 

 

Carsten Kappel Bøgh laks 3,6kg 73cm fanget 9. september 
på spinner 

 

Brian Nielsen (Skjød) laks 4,5kg 80cmnget 8. september på 
blink 

 



 

 

Dainius M laks 5,6kg fanget 29. august på orm 

Revidering af udsætningsplan 2019 
Bestandsanalysen i nedre Gudenå og tilløb 
til Randers Fjord er afsluttet og nu venter 

der nogle måneders dataarbejde inden vi 
modtager ny udsætningsplan. Stor tak til 

alle jer der har hjulpet til ved analysen.  

Det bliver spændende at se udviklingen i 
antallet af havørreder i gydebækkene. 

 
Laks og havørred ungfisk fanget i Skibelundbækken ved 
bestandsanalysen 13-8-2019. Foto: Erik Søndergaard 

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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Parkering Nord-Syd – vigtig info

Af: Bestyrelsen 

Lukket på grund af jagt 

5. oktober og 20.oktober må der på grund 

af jagt ikke parkeres før efter 12:00 på den 

nye parkeringsplads ved nord-syd stykket.  

 

 
P-plads Nord-Syd. Bemærk at færdsel fra øverste P-plads til 
åen skal følge den markerede rute.  
Lukket for adgang 5+20.oktober 2019 på grund af jagt. 

 

Ingen adgang over markerne! 

Al færdsel fra P-plads til åen og omvendt 

skal følge det på den markerede rute langs 

markskellet til toppen af Nord-Syd stykket, 

se kortet. Dvs. absolut ingen adgang på 

markerne! 

 

 

P-pladsen er nu færdigindrettet 

Den nye parkeringsplads er nu 

færdigindrettet idet der er opsat hegn 

omkring pladsen ligesom der er opsat skilt 

der viser hvordan du går til og fra åen. 

 
Den nye P-plads opstrøms Sandskreddet. Skiltet viser vej til 
og fra åen. Foto: Casper Pedersen. 
 

 

Den nye P-plads opstrøms Sandskreddet. Der er god plads 
og området er hegnet ind. Foto: Casper Pedersen. 

 

 
  



 

 

Gule Ærter konkurrence 2019

Af: Bestyrelsen 
Så er det igen tid til den traditionsrige 

gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde 

os at se jer medlemmer lørdag d. 12. 

oktober til en hyggelig dag. 

Konkurrencen starter ved solopgang og der 

er indvejning ved klubhuset Gudenåvej 

senest kl. 13.30. 

Efter den venskabelige dyst ved åen vil der 

som altid være mulighed for en god portion 

gule ærter i klubhuset. Efter dette vil der 

blive budt på en kop kaffe og en omgang 

amerikansk lotteri. 

Hvis du ønsker at spise med så er prisen 

100 kr. 

Tilmelding til Erik Søndergaard på tlf 2396 

2181 senest d. 6. oktober. 

 

 

DSF juniorlederkursus besøger os i uge 42 

Af Casper Pedersen 

I skal være opmærksom på at forbundet 

afholder juniorleder kursus på vores vand i 

uge 42.  

Til lejligheden vil forbundet udarbejde et 

fiskekort som kursisterne medbringer. 

 

Venteliste medlemskab 

Af bestyrelsen 

Vi har fuldt hus af medlemmer og der lige 
nu 41 på venteliste. Vi tager senere stilling 

til om ventelisten skal tilbydes medlemskab 
- naturligvis i rækkefølgen så dem der har 
stået der længst tid først tilbydes en 

plads. Du kan følge med i ventelisten på 
hjemmesiden her.  

 
Husk! Personer med folkeregisteradresse i 
Bjerringbro eller Hvorslev kommuner anno 

2006 tilbydes medlemskab uanset der er 

venteliste (=folkeregisteradresse i 
8840/8850/8860/8881) 

 
Har du en kammerat der vil med så 
opfordrer vi til at man hurtigst tilmelder sig 

ventelisten.  
 

Ansøg om medlemskab ved at bruge dette 
link – så sikrer vi at du ved medlemskab af 
flere foreninger får refusion af kontingent 

til forbundet (pt. 395kr). 

 

  

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


 

 

Juniortur Mandal 2019  

Af: Jeppe Koudal, BSF juniorklub 

Vi havde vores årlige tur ture til Mandals 

elven hvor vi skulle fiske laks. 

Vi kommer derop og får pakket ud af 

bilerne, så vi kan komme i gang med 

fiskeriet. Vi starter første dag rigtigt godt 

ud med to laks. 

Resten af ugen går rigtigt godt, med 

masser af laks og hygge i lejren. 

 

 
Jonathan Parbst med flot laks fra juniorernes tur til 
Mandalselven 2019 

 

Næsten alle juniorer får laks på krogen, og 

det er jo helt perfekt.  

 
Emil Hjort med flot laks fra juniorernes tur til Mandalselven 
2019 
 

 

Drengene er rigtig gode til at hjælpe 

hinanden, og dermed gøre det til en 

hyggelig tur 

 

 
Deltagerne på juniorernes tur til Mandalselven 2019 
 

  



 

 

 

Vandløbspleje bækken ved Å-huset 

Af: Bestyrelsen  
Da der skulle laves bestandsanalyse i den 
lille bæk ved Åhuset måtte biologen fra 
DTU Aqua opgive da bækken var groet helt 

til og var lukket af bevoksning. 
 

 
Bækken ved Å-huset før beskæring. Foto: Per Hougaard 
 

Pensionist-Efterlønsholdet (”PE-holdet”) fra 
Ørredfonden sprang straks til og sørgede 
for en beskæring så biologen kunne komme 

forbi ugen efter og elfiske i den fine bæk 
der tidligere har haft en fin ørredbestand - 

det bliver spændende at se årets resultat. 
 

 
Beskæring er igang. Foto: Per Hougaard 

 

 
 

 
Bækken ved Å-huset efter beskæring. Foto: Per Hougaard 

 
Vores gode lodsejere og ejere af Åhuset 

sørgede for en god forplejning til PE-holdet. 
 

 
Niels Holmriis sørger for god forplejning til PE-holdet. Foto: 
Per Hougaard 

 
Å-husets historie: Å-huset blev under 2. 

verdenskrig brugt som våbendepot af 
modstandsbevægelsen i Bjerringbro. Å-
huset blev bygget ca. 1760. Det blev flyttet 

nærmere Åen efter branden i 1863.  
 

Huset brændte igen i 1960. I 2018 købte 

Niels og Astrid Holmriis Å-huset og det er 
nu indrettet og udlejes som del af deres 
Bed & Breakfast, med Gudenåen og eget 

fiskevand lige i baghaven. 

  



 

 

Gudenåkonkurrencen 2019 – Vinderfisken 

Af: Erik Søndergaard 

 

Vinder af Gudenåkonkurrence 2019 blev 

vores medlem Jens Lützhøft med en laks 

12,62kg fordelt på 107cm fanget på orm på 

zone 4 fredag 20. september. 

 
Jens Lützhøft med vinderlaks Gudenåkonkurrence 2019 
12,62kg 107cm. 

Jens fortæller, at han ret hurtig blev klar 
over, at det var en stor laks, som havde 
taget ormen. 

Den startede nemlig med at springe helt fri 
af vandet 2 gange. 

Så nu vidste han hvad han var oppe imod 
med en 0,35mm monofil line. 
 

Laksen tog derefter nogle lange udløb, hvor 
den også et par gange var viklet lidt ind i 

grøden, men efter 
ca. et kvarter var den så træt, at den 
kunne lempes igennem grøden og gaffes af 

Jan Rosenby, som fiskede i nærheden. 
 

Jens fortalte også at selve fighten 
blev videofilmet. 

 
 

Senioraftener vinteren 2019/20 

Af bestyrelsen 

Vores ihærdige kasserer Nicolai Parbst har 
sammensat et spændende senior program 

for vinteren 2019/20, hvor juniorer også er 
velkomne: 

 
2.dec 2019 kl 19:00 
Lasse Elmgren på eventyr med 

enhåndsfluestang 

 
13.jan 2020 kl. 19:00 

Kaare Manniche Ebert, DSF, Temaaften om 
havørred 
27.jan 2020 kl. 19:00  

Gert Holdensgaard DCV Temaaften om laks 
 

24.feb 2020 kl 19:00  
Tore Christian Svendsen. Tunfiskeri i DK 

Lasses og Tores foredrag er beskrevet her  
 
 

  

https://www.sportsfiskeren.dk/foredrag


 

 

Vandpleje Møllebækken 

Af: Jesper Knudsen formand BSF-VPU 
 

BSF Vandpleje har nu fået tilladelse af 

Viborg Kommune, til at gennemføre et 

vandpleje projekt i den genslyngede del af 

Møllebækken. 

Projektet går ud på at skabe de optimale 

forhold for havørrederne der kommer op i 

bækken for at gyde. Der skal derfor 

etableres fem gydebanker af 10 meters 

længde med ca. 30 cm. Gydegrus. 

 
Vandplejeprojekt Møllebækken 2019. Der udlægges 
supplerende gydegrus på de 5 markerede gydebanker i 
Møllebækkens genslyngning ned gennem Mølleparken. 

 

 

Efter genslyngningen af bækken fik 

havørrederne let adgang til Møllebækken, 

men for at der skal blive mest mulig ud af 

gydningerne er det vigtigt med det rigtige 

stenmateriale i bækken. 

DTU Aquas nyeste anbefalinger ved 

etablering af gydebankerne er følgende: 

Der skal anvendes en grus sammensætning 

bestående af 85 % valnøddesten (16-32 

mm) og 15 % singles og håndsten (33-64 

mm). Det er samtidig vigtigt at indholdet af 

flint er på et minimalt niveau. 

 
Fra projektet med udlægning af gydegrus i Hagenstrup 
Møllebæk 2017.  

 

Gydebankerne skal anlægges med et fald 

på 3-5 promille. I BSF sikre vi det rette fald 

ved hjælp af ”stokkemetoden” således der 

maksimalt vil være en opstuvning på 5 cm 

ved gydebankernes start og der vil ikke 

kunne registreres vandstandsstigninger 20 

meter opstrøms den første gydebanke. På 

den måde sikre vi, at projektet ikke 

påvirker vandløbets vandføringsevne eller 

evne til at afvande de vandløbsnære 

arealer, hvilket selvfølgelig er vigtigt for 

dem der bor tæt på bækken. 

 

Skulle du være interesseret i at deltage i 

udførelsen af projektet, så kontakt mig 

endelig. 

Vi gennemfører projektet lørdag den 

26/10-19 med start kl. 9 

 

Planen er at gruset bliver leveret i 

vandkanten, hvis det er muligt. Hvis ikke 

det er muligt, så vil der være minilæsser og 

motorbøre til at flytte gruset hen til 

vandkanten med. 

Link: Offentliggørelse af 

vandløbsrestaureringsprojekt i 

Møllebækken 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/563916/offentligg_relse_af_vandl_bsrestaureringsprojekt_i_m_lleb_kken.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/563916/offentligg_relse_af_vandl_bsrestaureringsprojekt_i_m_lleb_kken.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/563916/offentligg_relse_af_vandl_bsrestaureringsprojekt_i_m_lleb_kken.pdf


 

 

Stemning fra Gudenå – tid til en snak 

Af: Erik Søndergaard. 

Onsdag formiddag 25.september var jeg på 

en lille fototur ved Sandskredet. 

Der mødte jeg Stig Jensen fra Djursland. 

Han skulle lige omkring Sandskredet på vej 

hjem fra en Karupå morgentur. 

Han havde en laks på rejen, men mistede 

den.  

Helmuth Dube kom også satte sig på 

bænken, hvor vi alle tre fik en god snak. 

 

 
Drivende ”himstregims” ved Sandskreddet. Foto: Erik 
Søndergaard 
 
 
 
 
 
 

 

 
Stig Jensen havde en laks på rejen. Foto: Erik Søndergaard 
 
 

 
Stig Jensen og HelmuthDube får sig en snak ved 
Sandskredet. Foto: Erik Søndergaard, 2019 
 

 

  



 

 

Gudenåkonkurrencen 2019 

Af: Jan Hyllested, PR ansvarlig konkurrenceudvalget 

Gudenåkonkurrencen 2019 er nu overstået, 

og her følger som lovet en sammenfatning 

af konkurrencen. 

I lighed med de senest år blev der fanget 

masser af laks. 38 stk. Helt præcis, hvilket 

dog er 4 mindre end 2018. 

Vi fik også en vinderlaks af dimensioner. 

Nej. Faktisk fik vi to, da der jo kun var 50 

gram mellem første og andenpladsen. 

Jens Lützhøft fangede en megalaks på 

12,62 kg og 107 cm, og Mathias fangede 

en endnu længere men lettere megalaks på 

12,57 kg 110 cm. 

De 13 præmiegivende laks havde i øvrigt et 

gennemsnit på hele 6, 96 kg!! 

 
Gudenåkonkurrencen 2019. Foto: Erik Søndergaard 
 

Dette gennemsnit placerer Gudenåen helt i 

top – også målt med andre kendte vandløb 

i norden. 

Og så har Gudenåen endda langt fra forløst 

sit potentiale. Et emne som borgmester 

Torben Hansen fra Randers da også kom 

ind på i sin tale ved præmieoverrækkelsen. 

Man kan nemlig ikke være i tvivl om, at 

Randers kommune går 

ind for en løsning, der giver fri 

bevægelighed for vandrefisk i 

Gudenåsystemet. 

9 ud af de 10 største laks blev i øvrigt 

fanget på BSF’s vand. Spinneren var det 

store hit 

 
Gudenåkonkurrencen 2019. Foto: Erik Søndergaard 

 

Endvidere blev der fanget 18 havørreder, 

men her var størrelsen på helt andet 

niveau. 

Største havørred var på 2,60 kg 62,5 cm 

og blev fanget af Martin Velling. 

I juniorklassen vandt Viktor Andersen 

lakseklassen med en laks på 3,93 kg 76,5 

cm, mens Sebastian Jansen med en 

havørred på 1,25 kg og 50 cm vandt 

juniorklassen. 

Vi endte med 257 deltagere, hvilket ser ud 

til at være det antallet, vi typisk ender på. 

Det er faktisk vigtigt for os at have mange 

deltagere, da hele formålet med 

konkurrencen jo er at lave et overskud som 

Gudenåens Ørrefond kan bruge til fremme 

af fiskebestanden i Gudenåsystemet. 

Vi var år så heldige at have både TV2 OJ og 

Amtsavisen fra Randers på besøg, så 

mediedækningen kan der ikke klages over. 



 

 

 
Gudenåkonkurrencen 2019. Foto: Erik Søndergaard 
 

Tak til de mennesker langs åen og ved 

indvejningen, som journalisterne og jeg 

snakkede med. Det gav gode indslag. 

Så alt i alt stor tak til alle deltagerne og 

ikke mindst vores mange sponsorer – i 

særdeleshed Lystfisk.dk. 

Uden jer ville vi ikke have en konkurrence. 

Også stor tak til de frivillige, der har hjulpet 

os fra konkurrenceudvalget med at få det 

hele til at fungere. 

Vi ses igen næste år langs Gudenåens 

bredder.  

På konkurrenceudvalget vegne 

Jan Hyllested 

 

Senior Laks 

1. 12,62kg, 107 cm Jens Lützhøft 

2. 12,57kg, 110 cm Mathias Vandkrog 

3. 6,70kg, 91,5 cm Lars Spey 

4. 6,67kg, 86,5 cm Lars Jensen 

5. 6,47kg, 87 cm Andrzej Malanowicz 

6. 6,38 kg, 89cm Lars Møller 

7. 6,35 kg, 83cm Christian Møller 

8. 6,25 kg, 91,5cm Jesper Nobel 

9. 5,82 kg, 8 cm Dennis Nielsen 

10. 5,42 kg, 85cm Henrik Györkös 

11. 5,39 kg, 80,5cm Kristian Olesen 

12. 4,94 kg, 83cm Hans Henrik Christiansen 

13. 4,88kg, 79cm Thomas Frøstrup 

Senior Havørred 

1. 2,60kg, 62,5 cm Martin Velling Pedersen 

2. 2,42kg, 60 cm Carsten Nørgaard 

3. 2,10kg, 57,5 cm Jens Erik Christensen 

4. 1,81kg, 55 cm Søren Holm Mogensen 

5. 1,67kg, 59,5 cm Emil Bollesen 

6.   1,51 cm, 52 cm Lars Spey 

7. 1,43kg, 50 cm Ejner Kaa 

8. 1,36kg, 49,5 cm Jens Åge Staunsberg 

9. 1,35kg, 49 cm Martin Velling Pedersen 

10. 1,19kg, 46,5 cm Finn Søgaard 

Junior laks 

1. 3,93kg, 76,5 cm Viktor Andersen 

Junior Havørred: 

1. 1,25kg, 50 cm Sebastian Jansen

Opgangsanalyse 2019 

Af: Per Frost Vedsted 
Vi har igen i år aftalt med Viborg og 
Favrskov kommuner at der gennemføres en 
opgangsanalyse i vores vigtigste 

gydebække. 
Det er en vigtig brik i vores fælles projekt 

“Havørreden tilbage til Gudenå”. 
 
Analysen sidste år viste tydeligt at 

moderfiskene manglede i gydebækkene. 
Undersøgelsen bør gentages i år for at tage 

højde for variationer fra år til år, ligesom 
den vil ligge fint i tråd med at DTU Aqua i 

år har lavet en bestandsanalyse af yngel i 
alle tilløb i Gudenå delområde 3 nedenfor 
Tangeværket og tilløb til Randers Fjord. 

 
Afrapportering foretages som del af vores 
fælles havørredprojekt og resultatet vil 

indgå sammen med den store 
smoltundersøgelse til at fastslå årsagen til 

at havørred bestanden er kollapset. 
 
Randers kommune er også anmodet om at 

lave en opgangsanalyse. 
 

Hjælpere søges! 
Vi får derfor brug for frivillige hjælpere der 
kan gå til hånde hos biologen der skal 

elfiske. Datoer er ikke endelig fastlagt, men 
har du tid og lyst så meld dig gerne hos 

naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk 

mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk


 

 

Havørreden tilbage til Gudenå 

Af: Per Frost Vedsted 
Finansiering 

I projektgruppen havørreden tilbage til 
Gudenå arbejdes der intenst på at skaffe 

midler til den store smoltundersøgelse. Vi 
ansøger således fonde om medfinansiering. 
 

Fra lystfiskerside er der indtil videre 
bevilget 190.000kr under forudsætning af 

at projektet bliver til noget: 
 BSF 70.000kr 

2019, medlemmer og lodsejere 

 GØF 100.000kr 
Fordelt på 2019 og 2020 

 GSL 20.000kr 
Gudenåsammenslutningen 
Lakseprojektet 2019 

 
Notat DTU Aqua 

Til brug ved ansøgningerne har DTU Aqua 
udarbejdet et notat: Fiskeribiologisk 
vurdering af havørredbestanden i 

Gudenåen.  Notatet opsummerer 

problemstillingen for havørreden i nedre 

Gudenå. 
 

 
Presseomtale  
"Havørredkollaps i Gudenå"  

Herudover har projektgruppen i september 
2019 udsendt en pressemeddelelse og 

medvirket i TV, radio og avisreportager 
med det formål at få sat fokus på 
problemet. 

 P4 Østjylland sept 2019 
 DR østjylland sept 2019 

 DR.dk september 2019 
 TV2 Østjylland sept 2019 
 TVmidtvest.dk sept 2019 

 Viborg folkeblad sept 2019 
 Randers Amtsavis seot 2019 

 P4 MidtVest sept 2019 
 DSF nyhedsmeddelse 
 Pressemeddelelse fra Projektet 

"Havørreden tilbage til Gudenå" sept 
2019 

 

Afgørelse Tangeværkets pligtudsætning 

Af: Per Frost Vedsted 
Miljøministeriet har fredag 13. september 

2019 offentliggjort den endelige afgørelse 

om størrelsen af Tangeværkets 

pligtudsætning af ørred. 

 

Afgørelsen stadfæster at Tangeværket skal 

betale for den nuværende sammensætning 

af pligtudsætningen og at denne økonomisk 

ligger indenfor den oprindelige fastlagte 

pligtudsætning fra 1920 på 500.000 stk 

yngel. 

Der har i adskillige år været usikkerhed om 

betaling af fisk til pligtudsætningen idet 

Tangeværket på den ene side mente at de 

ikke var forpligtet til at betale mere end 

165.000kr pr år hvor DTU Aqua på den 

anden side pålagde værket at udsætte fisk 

for et lidt større beløb.  

Gudenåens Ørredfond-Skibelund 

Havørredopdræt var som leverandør 

placeret mellem parterne og ønskede i og 

for sig blot at få styr på hvem der skal 

udsætte fiskene og hvem der skal betale 

for dem. 

I 2017 betød det at Ørredfonden selv 

foretog udsætningen som så efterfølgende 

blev betalt af DTU Aqua via 

fisketegnsmidlerne.  

I 2018 betød det at der ikke blev udsat 

10.200 stk halvårs fisk i pligtudsætningen. 

Læs afgørelsen her 

 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/564594/dtu_aqua_notat-_fiskeribiologisk_vurdering_af_hav_rredbestanden_i_guden_en_med_till_b_26-juni-2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/564594/dtu_aqua_notat-_fiskeribiologisk_vurdering_af_hav_rredbestanden_i_guden_en_med_till_b_26-juni-2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/564594/dtu_aqua_notat-_fiskeribiologisk_vurdering_af_hav_rredbestanden_i_guden_en_med_till_b_26-juni-2019.pdf
https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-morgen-radio/p4-morgen-2019-09-09-06-05-2/00:44:36
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/havoerreder-forsvinder-fra-gudenaaen-bestanden-er-kollapset
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/havoerreder-forsvinder-fra-gudenaaen-bestanden-er-kollapset
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/havoerreder-forsvinder-fra-gudenaaen-bestanden-er-kollapset
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/08-09-2019/1930/1930-nyhederne?v=0_oema3gs5&autoplay=1#player
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/havoerred
https://viborg-folkeblad.dk/bjerringbro/Bestanden-af-havoerreder-er-paa-kritisk-lavt-niveau-i-Gudenaaen/artikel/448706
http://randers.netavis.nu/havoerred-kollaps-gudenaaen-skal-undersoeges/
https://www.dr.dk/radio/p4vest/regionalnyt/p4-nyheder-2019-09-06-07-30-2/%20+%20flere%20af%20morgenens%20nyhedsudsendelser%20-%20TV%20MidtVest%20(web):%20https:/www.tvmidtvest.dk/artikel/havoerred
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/09/sportsfiskere-og-kommuner-vil-undersoege-havoerredkollaps-i-gudenaaen
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/564627/pressemeddelelse_hav_rreden-tilbage-til-guden_en.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/564627/pressemeddelelse_hav_rreden-tilbage-til-guden_en.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/564627/pressemeddelelse_hav_rreden-tilbage-til-guden_en.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/560985/afg_relse_om_pligtuds_tning_af__rred_i_guden_en.pdf


 

 

Opsigelse medfiskeret ALF zone 6

Af: Bestyrelsen 

BSF har opsagt aftalen med Aarhus 
Lystfiskerforening (ALF) vedr. medfiskeret i 

Gudenå på zone 6. 
 

Det betyder at ALF ikke kan fiske på zone 6 
fra januar 2020. 

Det betyder selvfølgelig også at vores 
medfiskeret ved Åstedbro bortfalder. 

 
Opsigelsen skyldes at vi ikke længere 

mener at lejeindtægten står mål med 
værdien af det fiskevand vi tilbyder og at 
BSF-medlemmer ikke anvender muligheden 

for fiskeri ved Åstedbro.

 
 

Aktivitetskalender

Gule-ærter-konkurrence 2019 

Lørdag 12. oktober 2019. Mere information 

senere. 

Konkurrencen starter ved solopgang og der 

er indvejning ved klubhuset Gudenåvej 

senest kl. 13.30. 

Efter den venskabelige dyst ved åen vil der 

som altid være mulighed for en god portion 

gule ærter i klubhuset. Efter dette vil der 

blive budt på en kop kaffe og en omgang 

amerikansk lotteri. 

Hvis du ønsker at spise med så er prisen 

100 kr. 

Tilmelding til Erik Søndergaard på tlf 2396 

2181 senest d. 6. oktober. 

 

 

Gennemgang gydebække 

2. november 2019.  

 

Sæsonens sidste fiskedag 

15. november. 

Forslag generalforsamling 

30.oktober er sidste frist for forslag til 

behandling på generalforsamlingen. Sendes 

til formand@bjerringbro-sportsfisker.dk 

Årets sidste fiskedag Gudenå 

15.november åretssidste fiskedag i Gudenå 

Senior-aftener 

Hver anden mandag startende mandag 

18.november. Senioraften i klubhuset 

19:00.  

 

 

Generalforsamling 

5. december 2019.  

 

* =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.   

  

mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk


 

 

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 
 
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 
 
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 

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 
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 
 

 

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 

 

mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/junior.aspx
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:lsagesen@gmail.com
mailto:njottesen@hotmail.com

