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Årets fiskeri. 
Det er ikke så ligetil at sige noget rammende om fiskeriet i Gudenåen i år, men laksefiskeriet har 
dog været bemærkelsesværdigt. Det er mit indtryk, at der er fanget ganske mange fisk – uden at der 
på nogen måde har været tale om et rekordår. 
Som vanligt blev ¾ af alle fiskene fanget i september og oktober, mens kun ganske få kom på land i 
forsommeren. Sommermånederne juli og august var over middel – måske på grund af 
sommervejret, som atter var det gode gamle med blæst og regn – med pæn vandstand i åen til følge. 
 
Nu skal man nok være forsigtig med at drage forhastede slutninger om fiskeriet på baggrund af de 
løbende indrapporteringer til foreningens hjemmeside, men noget tør jeg godt læse ud af de 120 
fangstrapporter her, hvoraf hele 40% er med billeder af fangsten. Der er fanget stort set lige mange 
havørreder og laks i år, med et lille plus til havørreden, hvilket passer meget godt med resultatet af 
Gudenåkonkurrencen den 18. september, hvor der også var ligevægt. 
Næsten alle disse fisk er fanget i zonerne 1-4, men der er en markant forskel på, hvor henholdsvis 
havørrederne og laksene er fanget, idet 2/3 af alle havørreder er fanget oven for Bjerringbro, mens 
kun 1/3 af laksene er fanget her.  
Bemærkelsesværdigt er det også, at gennemsnitsvægten på havørrederne har været høj i år med 
mindst 15 over 6 kg. – men så alligevel kun én over 7 kg., nemlig Bent Levrings havørredhan på 7,6 
kg. Og 83 cm. Laksens gennemsnitsstørrelse har været mere beskeden, men til gengæld blev der for 
første gang tilmeldt to på over 10 kg. med den største på 11,5 kg. og 110 cm. – fanget af Svend 
Germandsen, som også fangede den største laks sidste år. 
At laksefiskeriet i år har været relativt dårligt, skyldes måske, at 4 af de oprindelige 5 stammer nu er 
taget ud af udsætningerne, så kun Ätranstammen er tilbage, og vi derfor mangler de forskellige 
stammers forskelligheder mht. opgangstidspunkt, overlevelsessucces i havet osv. Ud over 
Ätranstammen er der dog for første gang i år udsat nogle laks fra Skjernåstammen, via dennes 
udsætninger i Storåen ved Holstebro. Resultatet af disse og fremtidige udsætninger af oprindelige 
danske laks vil først vise sig de kommende år. Fremover satses udelukkende på laks af 
âtranstammen og den oprindelige Skjernåstamme, når udsætningsmaterialet herfra engang ad åre 
bliver tilstrækkelig stort. 
De få laks har også haft en negativ indflydelse på fangsten af laksemoderfisk til Dansk Center for 
Vildlaks’ opdræts- og udsætningsarbejde. Der er kun fanget godt 40 laks, hvor behovet af genetiske 
grunde er 80-100 – fordelt ligeligt mellem hanner og hunner. 
Vi har fra starten støttet lakseprojektet, også praktisk, med hjælp af fangst af moderfisk i 
forbindelse med vores eget toggergarnsfiskeri efter havørredmoderfisk – ja, enkelte år har vi kunnet 
hjælpe med over 200 laks, men resultatet i år giver anledning til bekymring for perioden indtil 
Skjernlaksen for alvor kommer ind i billedet, og jeg mener, vi må gøre, hvad vi kan for at hjælpe, så 
vi kan sikre en fortsat udsætning af laks i Gudenåen. 
Til trods for den meget høje vandstand i åen i det meste af oktober og november måned, lykkedes 
det Gudenaacentralen at holde vandet tilbage et par aftener, så vi kunne gennemføre 
toggergarnsfiskeriet efter havørredmoderfisk. Det gav 62 ørreder, som vi skal bruge i fiskeplejen til 
senere udsætning af havørreder i Gudenåen. 
Hvis jeg lige skal vende tilbage til lystfiskeriet i foreningens fiskevand, er det stadig påfaldende, 
hvor mange medlemmer og dagkortfiskere, der fisker på zone 1 og 2 med udgangspunkt i 
’Fårefolden’. Især når man betænker, hvor relativt få fisk, de hjembringer sammenholdt med 
antallet af ’fisketimer’. Jeg tror, den særlige natur og de gode/lette fiskeforhold gør det særlig 
attraktivt at fiske her. 



Selvom det ikke er usædvanligt, at der i efterårsmånederne holder 7-12 biler ved Fårefolden, er det 
yderst sjældent, at der opstår uheldige episoder, og det skyldes nok først og fremmest, at de lokale 
fiskere her gør meget, for at der skal herske et godt lystfiskermiljø, hvor man tager hensyn til 
hinanden og hjælper nye fiskere og gæster til rette. De opstillede borde og bænke har også været 
med til at skabe en god og hyggelig stemning. 
Flere og flere har dog fået øjnene op for zonerne 3 og 4, som har fisket bedre end de øverste zoner i 
år.Og så er der stadig rigtig god plads i zonerne 5 og 6! 
 
Samarbejdet med Herningforeningen og Lystfiskerforeningen af 1926 omkring fiskeriet i zone 6 har 
fungeret godt, og vi vil gerne fortsætte dette, så vores medlemmer får mulighed for fortsat at fiske 
på de 5 km. af Skjern Å ved Skarrild, hvor vi nu har medfiskeret. Med generalforsamlingens 
godkendelse er bestyrelsen indstillet på at fortsætte samarbejdet med Herning og LF26. 
Også i år har vi haft mange gæstefiskere ved vores fiskevand, og det ville være godt, hvis vi kunne 
få dem til at aflevere en fangstrapport, men selvom vi trækker lod blandt dagkortfiskernes indsendte 
rapporter om et gratis årskort, er det stadig alt for få, der rapporterer deres fangst. Vi har forsøgt os 
med postkasser ved de mest benyttede P-pladser, men disse blev enten ødelagt eller brugt til div. 
affald, så gode ideer efterlyses. 
Helt skidt ser det dog ud, når det drejer sig om gratiskortfiskerne på de kommunale stykker i 
Bjerringbro og Ulstrup, hvor kun henholdsvis 3 (af 72) og 2 (af 20) har indsendt pligtig 
fangstrapport. 
Fra medlemmer og årskortfiskere har vi modtaget ca. 150 rapporter, som viser, at der i år er fanget 
145 havørreder og 128 laks (sidste år hhv. 159 og 269). 
 
Medlemmerne og foreningslivet. 
Medlemstallet ligger stabilt på godt 400 medlemmer med lidt flere pensionister, lidt færre juniorer 
og en del flere årskortfiskere end sidste år. Desuden har vi stadig 115 lodsejermedlemmer. 
Salget af dagkort har også i år været rigtig godt, og ordningen med, at man kan fiske på zonen 
umiddelbart nedstrøms den zone, man har købt kort til, synes at afhjælpe problemer med trængsel 
på en fornuftig måde. Det har også hjulpet, at dagkortsalget til zone 1 via Internettet har været 
indstillet i weekenderne i september og oktober. 
En betingelse for at vi besluttede at åbne døren lidt mere på klem for nye årskortfiskere var, at alle 
disse skulle deltage i et introduktionsmøde med bestyrelsen, hvor de blev informeret om foreningen, 
lodsejernes status og betydning, foreningens historie, fiskemetoder og ikke mindst lystfiskeretik. 
Disse møder fandt sted 4 dage i foråret og var en så stor succes, at vi overvejer at gøre en sådan 
introduktion obligatorisk for alle nye medlemmer. 
Vi følger i bestyrelsen udviklingen omkring fisketryk og dagkortsalg nøje og hører gerne fra 
medlemmerne, hvis der er ved at opstå problemer, så vi kan få løst dem i tide. Ved Fårefolden har vi 
en opslagstavle, som gerne må bruges til information og meddelelser, og måske kan vi opdrage 
nogle flere dagkortfiskere til at notere deres fangst i en fangstjournal/logbog her?  
Takket være vores bro- og skilteudvalg kan vi nu glæde os over gode forhold ved p-pladser og 
andre steder, hvor fiskere mødes ved fiskevandet i form af borde og bænke, stativer til stænger, 
affaldsposer og god og klar skiltning. Der er opstillet nye borde og bænke ved Møllebækken, 
pumpestationen ved Busbjergvej og ved rensningsanlægget. Mht. affaldsposerne er der dog det 
problem, at de ikke tømmer sig selv, og vi vil derfor gerne opfordre jer til at hjælpe, evt. ved at 
kontakte bestyrelsen, når de er fyldte (I må også gerne tage en sæk med hjem!). 
Apropos affald, så har det kunnet ses ved søen og åen, at campingpladserne i Ans og Bjerringbro er 
lukkede. Mange kanosejlere har overnattet ved Ans og langs åen fra Tangeværket til Bjerringbro, 



hvor de har efterladt en hel del affald og forrettet deres nødtørft. De manglende campingpladser og 
den stigende kanoturisme er en meget uheldig kombination. 
Vandplejeudvalget har i år gjort et stort arbejde med at forbedre forholdene i de små bække til 
Gudenåen, der er selve livsnerven for dens velbefindende. Møbækken (eller Møllebækken, som den 
sædvanligvis kaldes) har fået en tiltrængt håndsrækning i form af 25 tons større og mindre sten, som 
har forbedret strømforholdene og skjulestederne. I oktober har vandplejeudvalget desuden renset op 
og fjernet spærringer i Skibelund Bæk og i Trine Møllebæk, så havørrederne kan komme op og 
gyde. 
Der er ligeledes udlagt 100m3 gydegrus i Madekilden, men desværre på en lidt kedelig baggrund, 
idet en oprensning af bækken på kommunens foranledning blev til en voldsom og katastrofal 
opgravning på en strækning af 700 meter fra Holm Sø til broen ved Kildevej. 
Naturbeskyttelsesloven var klart overtrådt, og kommunen blev pålagt at udbedre skaden, hvilket er 
ved at ske i form af det udlagte grus. Men meget skal endnu gøres, inden Madekilden atter bliver 
den fine, lille bæk med den rige fauna, som gjorde den til en rigtig god opvækstbæk for ørreder og 
ved hvis bredder isfuglen holdt til. 
Foreningsbladet, Gudenå Nyt, har fået et tiltrængt løft i år. Portotilskuddet til foreningsblade 
bortfaldt i foråret, hvorfor vi kun mente at kunne få råd til at udsende to årlige numre, som så til 
gengæld skulle præsentere sig bedre med et nyt A4-format i farver. Bladet er blevet godt modtaget, 
og vi fortsætter med at udgive to årlige numre, i februar og september,  med endnu bedre artikler og 
gode billeder –  og her må I meget gerne bidrage med gode historier og andet relevant om vores 
forening. 
Ud over bladet har vi også fået trykt en kortbog over fiskevandet med kørselsvejledning og p-
pladser, som ligeledes er blevet godt modtaget. Den er udsendt til alle medlemmer og ligger på 
dagkortsalgsstederne. 
Ud over foreningsbladet har vi et andet meget anvendt medie, nemlig hjemmesiden, 
www.bjerringbro-sportsfisker.dk, som i februar fik et nyt design. Siden omlægningen af 
hjemmesiden er forsiden blevet åbnet mere end 76.000 gange, og i samme periode har siden haft 
18.000 besøgende. Alene fangstrapporten for 2004 er blevet vist mere end 16.000 gange, men der 
har som tidligere nævnt også været noget at kigge på de sidste måneder. At man også kan aflevere 
sin årsfangstrapport via hjemmesiden har næsten 100 benyttet sig af i år, og det er meget flot. 
Hjemmesiden er dagsaktuel med nyheder om ture og andre aktiviteter, og i billedgalleriet kan man 
se billeder fra juniorture, konkurrencer, vandplejedage, toggergarnsfiskeri og meget mere. Vores 
webmaster, Nicolai Parbst, er fuld af nye ideer til forbedringer, så følg med på hjemmesiden! 
Foreningsbådene i Tange Sø har været på plads ved fiskerhuset og Ans hele sæsonen, men alt for få 
medlemmer har benyttet sig af muligheden for at sejle en tur på Tange Sø med fiskestangen – og 
der er ellers gedder nok omkring Ansdæmningen. Båden i Ans bliver liggende i søen hele året, så 
kun is på vandet kan bruges som undskyldning for ikke at prøve at fange en vintergedde. 
 
Årets aktiviteter. 
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 10 bestyrelsesmøder. 
Året begyndte festligt den 31. januar med lodsejerfesten i Bjerringbrohallen med 175 deltagere. Vi 
havde valgt at invitere de medlemmer, som gør et stort arbejde for foreningen. Det blev en rigtig 
god fest, hvor der både blev spist, drukket, snakket og danset meget.  
Den 11/3 viste Edvard Kristensen fra Herning lysbilleder fra Kodiak Island, Alaska, på Højskolen. 
I april og maj holdt vi 4 orienteringsmøder for nye medlemmer. 
Den 18. april var der kasteinstruktion i spin- og fluekast ved Fårefolden for medlemmerne. 
Den 1.maj var der geddekonkurrence med 19 deltagere, som fangede mange, men ret små gedder. 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/


Den 8. juni var der med 10 års forsinkelse officiel indvielse af de nyrenoverede 
handicapfiskepladser ved Kællinghøl. Nøgle til bom udleveres hos Q8. 
Den 10. juni havde vi et møde med Gudenaacentralens, hvor de bl.a. orienterede om planlagte 
undersøgelse af passageproblematikken og installation af fotoudstyr i fisketrappen. 
Den 14/6 deltog vi i Sørådsmødet for Tange Sø. 
Foreningen deltog den 5. august i et møde om sportsfiskerparken i Ulstrup 
Børnekonkurrencen blev afviklet d. 14. august og Gudenåkonkurrencen, som blev en stor succes i 
år med rekorddeltagelse, fandt sted d. 18. september. 
Lørdagen før skolernes efterårsferie, den. 9. oktober, var der gule ærter-konkurrence i klubhuset. 
Den 25. oktober blev samarbejdsaftalen med Gudenaacentralen forlænget for endnu et år. 
Den 16. november holdt vi det årlige orienteringsmøde med lodsejerrepræsentanterne, hvor vi bl.a. 
fik aftalt næste års meterpris. 
Og så har vi siden april arbejdet på at få et nyt klubhus, da vi fra næste år ikke længere kan fortsætte 
i det nuværende. Vi har et velegnet hus centralt i Bjerringbro i kikkerten og der har også været 
foreløbige forhandlinger, men endnu er intet afgørende sket i sagen. 
 
Til slut vil jeg takke alle, der i 2004 har gjort en indsats for vores forening og ønske knæk og bræk i 
2005. 
 
Kaj Lindvig. 
 
 
 


