
 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

juni-september 2022 

 
Laks 5,9kg 87cm fanget på reje af Pia Tindahl 14. juni 2022. 

 

  



 

Juni - septemper 2022

 

Vi har samlet lidt læsestof og fundet et 

udsnit af billeder af fangster. Både fra 

BSF’s fiskevand og fra medfiskeri i Lilleåen 

hos Hadsten Lystfiskerforening. 

Alle laks på top10 listen er nu over 10kg: 

 
Figur: Status på top10 laks pr. 27. august 2022. 
 

 
Laks 6,2kg fanget af Morten Poulsen 30.juni 2022 på 
spinner. 

  
Laks fanget af kasper Hauvn Larsen 
 
 
 
 
 

 
Laks 7,8kg fanget af Niels Holmriis 9.juni 2022 på spinner. 
 



 

 
Laks 5,3kg fanget på reje af Henrik Györkös 14. juni 2022. 
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Formanden har ordet 

 
Af: Casper Pedersen, formand BSF 

Efteråret står for døren og i takt med, at 

vandtemperaturen daler og grøden slås, og 

senere falder til bunden, starter fiskeriet for 

alvor op igen. I september fejrer vi dette i 

rammen af Gudenå konkurrencen. 

Konkurrencen afholdes af Ørredfonden den 

16-17. september og bliver i år med 

udgangspunkt fra Bamsebo. Jeg kan kun 

opfordre til at deltage og støtte op om den 

gode sag. 

 

Den 1. oktober har kameraprojektet kørt i 

et år og foreningerne langs åen har samlet 

meget værdifulde data om prædation i 

bækkene. Især fiskehejren og odderen har 

været flittigt dokumenteret. Vi ser frem til, 

at følge det videre arbejde, som 

forventeligt kan være med til at løse noget 

af gåden omkring havørred nedgangen.   

 

Foreningen inviterer igen i år til vores 

legendariske gule-ærter-konkurrence der 

afholdes den 15. oktober. Gule ærter og 

amerikansklotteri er en fast tradition og der 

skal nok være øl og vand i rigelige 

mængder. Der er med andre ord lagt op til 

en hyggelig dag!!! 

 

12. november inviterer foreningen 

lodsejerne til lodsejerfest. Festen holdes 

normalt i januar, men blev i år aflyst på 

grund af COVID-19. Ingredienserne er god 

mad, rigeligt med drikkevarer og god 

musik. En rigtig god aften og en vigtig del 

af vores bestræbelser på at fastholde det 

gode forhold til vores lodsejere. De er 

grundlaget for foreningen, hvilket vi aldrig 

må glemme! 

 

Viborg kommune udarbejder i samarbejde 

med DCV og Tangeværket en plan for 

naturgenopretning mellem værket og 

Bjerringbro. Et super spændende projekt 

som foreningen selvfølgelig bakker op 

omkring. Projektet er blevet til efter at 

have modtaget donationer fra Niels Due 

Jensen, hvilket må betegnes som en flot 

gestus til lokalområdet. Det bliver særdeles 

spændende at følge projektet. Skulle der 

være behov er jeg sikker på, at vi er 

mange i foreningen som gerne giver en 

hånd med når der skal lægges grus ud osv.  

 

KNÆK og BRÆK  

Casper Pedersen  

Formand 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lodsejerfest 12. november 2022 

Af: Bestyrelsen  
 
Pga. COVID blev Lodsejerfesten i januar 

aflyst. Vi er nu klar med en ny dato: 
  - lørdag 12. november 2022. 

 

Festen holdes i år på Ans Kro da der er 
ombygning på Højskolen. Der bliver 

traditionen tro noget godt at spise, musik, 
dans og hyggeligt samvær.  

 
Foto: Fra en tidligere lodsejerfest på Nørgaards Højskole.På 
billedet er alle ved at have fundet på plads og vi er klar til 
velkomsttalen. 

Til lodsejerfesten inviteres alle lodsejere 
m/ledsager, æresmedlemmer m/ledsager 
og personer der udfører vigtige opgaver for 

foreningen.  

Foto: Fra en tidligere lodsejerfest på Nørgaards Højskole. 

Lodsejerfesten er stedet hvor lodsejerne 

langs Gudenåen mødes og hvor der vælges 
lodsejerrepræsentanter.  

Vi ser frem til en rigtig hyggelig aften 

sammen med jer alle. 
 

I vil modtage invitationer med 
tilmeldingsoplysninger! 

 
Foto: P Fra en tidligere lodsejerfest på Nørgaards Højskole. 
Musikken bliver også i 2022 leveret af Prime Time, frisk 
musik til en god svingom. 

Foto: Fra en tidligere lodsejerfest på Nørgaards Højskole. 

 

  



 

Sponsering af ekstra lakse udsætninger 

Af: Bestyrelsen 

 

En rigtig god nyhed fra Dansk Center for 

Vildlaks, DCV: Der er i 2022 udsat rekord 

mange laksesmolt i Gudenå – over 220.000 

stk. 

 
Graf: Oversigt over totale udsætning af laksesmolt i Gudenå 
(blå) og laksefangster i BSF’s fiskevand i Gudenå 
(rød).©BSF 
 

 

Fra BSF skal der lyde en stor tak til Niels 

Due Jensen for sponsering af de ekstra 

omkostninger til foder, ilt og el. Herved har 

været muligt at producere de ekstra lakse 

smolt til Gudenåen. 

 

 

”Ekstraordinært godt produktionsår 

hos Danmarks Center for Vildlaks 
 

Af: DCV 

 

Så er udsætningerne af 1-års laks afsluttet 

for i år, og vi kan se tilbage på et fantastisk 

produktionsår, der har medført 

rekordmange udsætninger af laks. Som 

eksempel kan nævnes Gudenåen, hvor der 

i løbet af april 2022 er udsat over 220.000 

laksesmolt. Ligeledes har det i år også 

været muligt at udsætte ekstra 1-års laks i 

flere af de vestjyske laksevandløb.  

Også projektet med ophjælpning af 

ørredbestanden i Skjern Å, er kommet godt 

fra start, og der er allerede nu udsat over 

11.000 ørredsmolt i Skjern Å systemet. 

De øgede udsætninger skyldes et 

ekstraordinært godt produktionsår, der 

startede med et højt udbytte af lakseæg fra 

fangsterne af moderlaks i 2020, og 

efterfølgende en fantastisk god overlevelse 

i produktionen.  

Det har medført en merproduktion på 

150.000 1-års unglaks og smolt. Da der er 

DCV´s mål at sikre bedst mulig udnyttelse 

og overlevelse af det avlsmateriale, som vi 

bliver givet til bestandsophjælpningen af de 

danske laksebestande, ligger det os meget 

fjernt at kassere æg eller yngel for at 

tilpasse produktionen til udsætnings-

planerne.  

Men set i lyset af den meget pressede 

økonomiske situation DCV står i, lyder det 

selvfølgelig mærkeligt, at vi har været i 

stand til at gennemføre en produktion af de 

ekstra laks. Når det har været muligt, 

skyldes det at Niels Due Jensen har 

sponsoreret de ekstra omkostninger til 

foder, ilt og el, så det har været muligt at 

producere de ekstra udsætningslaks til 

Gudenåen.  

Ligeledes er de ekstra udsætninger i Skjern 

Å, Varde Å og Vidå blevet betalt af 

kommuner og lystfiskerforeninger, hvilket 

er en del af den indsats som er iværksat for 

at redde DCV´s økonomi. 

En endelig og afgørende sikring af DCV’s 

økonomi afventer dog fortsat Statens 

tilsagn om en større rammebevilling. Mens 

vi venter på den, glæder vi os over at den 

nye generation af laks og ørreder i disse 

dage overføres til startfodring, og næste 

fase af den nye produktion kan begynde.” 

 
  



 

Gudenåkonkurrence 2022

Gudenåkonkurrence 2022 

Køb dit deltagerbevis her og støt derigennem Ørredfonden:  Senior   Junior 

 

  

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2022.aspx
https://www.fiskekort.dk/fiskespots/14/gudenaa/produkter/223/gudenaakonkurrencen-2021?variant=434
https://www.fiskekort.dk/fiskespots/14/gudenaa/produkter/223/gudenaakonkurrencen-2021?variant=435


 

Ørredfonden – vi mangler hjælp! 

Af Per Frost Vedsted 
 

Arbejdshold 

Vi kan godt bruge flere frivillige til 

arbejdsholdet i Ørredfonden. 

Arbejdsholdet består af en række 

personer der hjælper eksempelvis i 

forbindelse med sortering af fisk og 

udsætning af fisk.  

Der er ingen forpligtelser forbundet 

med at stå på liste over arbejdsholdet. 

Du modtager forespørgsler om hjælp 

via email og i det omfang du har tid og 

lyst melder du dig til. 

 

Der er opgaver for alle – både fysisk 

hårde og lette opgaver. 

Vi bestræber os naturligvis på at 

indkalde i god tid således du kan 

planlægge derefter. 

Hvis du har lyst til at hjælpe os, så 

henvend dig til (klik på navn for at 

sende en mail): 

 enten Ove Horn Pedersen 

tlf/SMS 2161 8863  

 eller Per frost Vedsted.  

 
 

Pasningsordning 

Hvis du har lyst til at hjælpe med den 

daglige pasning af fiskene, eller i første 

omgang se hvad det går ud på, så 

kontakt Ove Horn Pedersen tlf/SMS 

2161 8863. 

 

Som deltager i pasningsordningen får 

du gratis medlemskab i BSF og 

fiskekort til Langå, Hadsten, Randers 

og Silkeborg foreningerne. Herudover 

er der en lille påskønnelse jul og 

sommer ligesom du kan få km-

godtgørelse. 

 

 

 

Jeg håber der er nogen i foreningen, der 

har tid og lyst til at hjælpe med det vigtige 

arbejde.  

Her er mulighed for at blive del af et 

fællesskab omkring Havørreden til Gudenå. 

 

 

 

  

mailto:ovehornpedersen@gmail.com
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:ovehornpedersen@gmail.com


 

 

Gule ærter konkurrence 

Af: Bestyrelsen  

Så er det igen tid til den traditionsrige 

gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde 

os at se jer medlemmer lørdag d. 15. 

oktober. 

Konkurrencen starter ved solopgang og der 

er indvejning ved klubhuset Gudenåvej 

senest kl. 13.30. 

Vi håber på god opbakning og vi ser frem 

til en hyggelig dag ved åen og 

efterfølgende i klubhuset. 

Pris for deltagelse i spisning er 100kr som 

betales på dagen (kontant) 

Tilmelding til spisning: Kontakt Erik 

Søndergaard på tlf. 23962181 senest d. 5. 

oktober. 

 

 

Hjælpere til Gudenåkonkurrencen! 

 Af: Bestyrelsen  

Ørredfonden skal bruge hjælpere til op og 

nedtagning i forbindelse med Gudenå 

konkurrencen. Overskuddet fra 

konkurrencen er en vigtig del af den 

økonomi der sikre, at vi årligt kan sætte 

havørreder ud i Randersfjord og tilløb.  

  

 

Hvis du ønsker at støtte den gode sag så 

afsæt et par timer enten torsdag aften eller 

lørdag umiddelbart efter konkurrencen og 

giv en hånd med -  Det vil være meget 

værdsat.  

Hjælpere bedes kontakte Peter Sonne tlf 

6019 7301 

 

 

 

Aktivitetskalender 

Gudenåkonkurrence Gudenå 

16-17. september 2022. 

Yderlige oplysninger følger senere. 

Gule Ærter 

Lørdag 15.oktober, se Gudenå Nyt 

 

 

 

Klubaftener 

Vi har plan om at der til vinter bliver 4 

foredrag og 4 værkstedsaftener i klubhuset 

Gudenåvej 22a. 

Mere herom når den endelig plan er på 

plads. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
 

Anders Stougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
anders.stougaard@outlook.dk 
 
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, Gudenå 
Rasmus Ottesen 

Tlf: 5362 3959 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå  
Alan Stig Helgren Jensen 
Tlf:5334 1422 

 
 
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 

Tlf: 2049 1859 
 

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 
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 

 

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
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mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
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mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
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