
 
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening. 

Bestyrelsens beretning 2011. 
 
 
Nu er fiskesæsonen slut og det igen tid, til at gøre status og kikke tilbage på et brugt år.  
Sæsonen 2011 har været god på mange måder. Men der har også vist sig flere udfordrende 
problemstillinger, som bestemt kan udvikle sig negativt, hvis vi ikke udviser rettidig omhu.   
 
I år vil beretningen ikke være en kronologisk gennemgang af det forgangne år. I stedet vil 
beretningen behandle emner, som har optaget bestyrelsen og emner som bestyrelsen 
forudser, at vil få betydning i de kommende år. 
 
Status på foreningen er stadig, at BSF er en livskraftig, attraktiv og økonomisk solid 
sportsfiskerforening.  
Vi kan tilbyde medlemmer og turister noget af Danmarks mest attraktive sportsfiskeri, lige 
fra d. 16. januar til d. 15. november. Vi har oplevet en tilstrømning af nye medlemmer i 
sådan en grad, at vi måtte oprette venteliste halvt inde i sæsonen. 
Vi har gode adgangsveje og P-pladser fordelt jævnt ved et sammenhængende fiskevand. 
Vi har et velholdt klubhus, velholdte alu-joller på Tange sø og dygtige dagkortssælgere. 
Vi har en fantastisk juniorafdeling og juniorledere, som mange foreninger misunder os. 
Vi har en aktiv og veluddannet gruppe af naturbeviste vandløbsfolk. 
Vi har en af landets mest besøgte fiskehjemmesider – snart igen med åben fangstrapport. 
Vi har gode samarbejdspartnere om låne-fiskevand, der fint supplerer vores eget fiskeri. 
- og ikke mindst har vi en stor loyal lodsejerskare, der trofast og tålmodigt åbner deres 
markveje og enge. Alt dette i fællesskab resulterer i, at masser af mennesker får 
uforglemmelige naturoplevelser og livskvalitet gennem skønne timer med sportsfiskeri. 
 
Men…. foreningen står også overfor alvorlige udfordringer. 
 
Fældefiskeriet i fisketrappen ved Tangeværket, efter avls-fisk til Gudenåens Ørredfond, har i 
efteråret 2010 og igen i dette efterår, været ramt af svampeudbrud blandt havørrederne. 
Det er en af naturens luner, som vi står magtesløse overfor. Det gør ondt på sportsfiskere at 
se vilde fisk svækkes og dø i vores varetægt, så det blev besluttet at indstille fældefiskeriet 
straks vi igen konstaterede svamp på fiskene i dette efterår. Tak til Tage Odgaard og 
fældefiskerne for denne beslutsomhed.  
Nu får klækkeriet i Skibelund i stedet indlagt havørredrogn fra Lilleåen. 
Fremtidens indfangningsmetode af moderfisk til havørredklækkeriet i Skibelund påhviler 
Gudenåens Ørredfond og BSFs medlemmer stiller sig som altid hjælpende til rådighed. 
 
Indfangning af laks til avl hos Danmarks Center for Vildlaks forløb til gengæld glat. Der var 
grundig for-information om el-fiskedatoerne og løbende rapportering på BSFs hjemmeside. 
Udbyttet af havørred- og laksesmoltudsætninger er meget uens for de to arter. Desværre ser 
vi meget lav tilbagevendelsesrate for vores havørredsmoltudsætninger. Det er ærgerligt, at 
vi igennem flere år har oplevet så få havørredfangster i Gudenåen opstrøms Lilleåen.  
Man kan jo kun gætte på årsagen, for der er godt med naturlig yngel i bækkene. 
Årets største havørred på 6,66 kg. blev fanget i oktober af Karsten Kappel 
 
Hvad angår laksesmoltudsætningerne i Gudenåen står vi overfor alvorlige udfordringer. 
I fremtiden vil udsætningerne udelukkende blive af den oprindelige danske laksestamme. 
Denne laksestamme har givet forårsfiskeriet et kæmpe løft, så det lyder umiddelbart rigtig 
godt. Men det betyder også at Ätran-stammen helt udgår. Der er ikke økonomi til at fylde 
dette vaccum ud, med laksesmolt af den danske stamme, så i fremtiden bliver der kun udsat 
laksesmolt i Gudenåen i forhold til de økonomiske bidrag. Som situationen er nu, vil det 
betyde under halvdelen af de laksesmolt vi har været begunstiget med i mange år. 



Dette vil få markant negativ effekt på laksefangsterne i Gudenåen, i løbet af bare 2-3 år, da 
der jo ikke p.t. er nok muligheder for naturlig selvreproduktion i Gudenåsystemet, til at 
opretholde og udbrede en laksebestand uden supplerende udsætninger. 
Da laksene er grundlaget for langt hovedparten af lystfiskeriet i Gudenåen ved Bjerringbro, 
vil en så markant nedgang i laksefiskeriet få konsekvenser langt ind i vores fiskeforening. 
Bestyrelsen har præsenteret fremtidsudsigterne for lodsejerrepræsentanterne i mandags.  
Vores lodsejere ønsker at modvirke tilbageskridt via øget brugerbetaling. De brugere, som 
primært har glæde af et attraktivt laksefiskeri, er sportsfiskere og lodsejere. Lodsejerne 
foreslår at forhøje deres lodsejerbidrag, men det skal selvfølgeligt ske koordineret med en 
forhøjelse på medlemsbidraget og dagkortbidraget, for at få betydelig effekt. Dette 
understreger atter, at BSF har verdens bedste lodsejere, der forstår at udvise rettidig omhu. 
Vi behandler støttebidragene når generalforsamlingen kommer til kontingentfastsættelsen. 
 
Et fiskeri som til gengæld er i virkelig verdensklasse, er Gudenåens vintergeddefiskeri. 
Allerede fra sæsonstart d. 16. januar er vores fiskevand lige så velbesøgt som under 
laksefiskeriet, når det er allerbedst. Vi har også været meget åbne, ja måske endda lidt 
pralende i løbet af de seneste år, om masser af kæmpegedder fra Gudenåen.  
Det har tiltrukket nogle af Europas mest effektive geddefiskere. Foreningen har tidligere 
haft stor glæde af, at kunne tiltrække og samarbejde med dygtige laksefluefiskere, men 
disse geddefiskere har desværre ikke bidraget lokalt med noget positivt – tværtimod. 
Vi har oplevet et uvant ”race for fish” uden etik, uden moral og uden fællesskabsforståelse. 
Vi har oplevet vandvittig kørsel med 4-hjulstrækkene ned over lodsejernes tilsåede marker. 
Vi har oplevet ligegyldighed overfor risikoen for fiskesygdomsspredning og faunaforurening 
med levende agnfisk fra andre vandløbssystemer og med arter af agnfisk, der ikke er 
naturligt hjemmehørende i Gudenåen. Bestyrelsen føler at en regulering er nødvendig nu.  
På baggrund af ekstern rådgivning, om forvaltning af geddefiskeri og geddebestande, har 
bestyrelsen truffet forholdsregler om: intet dagkortsalg i perioden med vintergeddefiskeri, 
forbud mod agnfisk og maksimalmål på 80 cm. for hjemtagelse af gedder fra Gudenåen. 
Dette finder bestyrelsen nødvendigt, for at kunne tilbyde medlemmerne et spændende 
geddefiskeri i fremtiden. Tak for saglig og faglig rådgivning til Thomas Søbirk og DTU Aqua. 
Tak til Randers Sportsfisker Klub for også at skåne Gudenågedderne på deres strækning. 
 
Til gengæld har vi oplevet et virkelig godt forårsfiskeri efter store påskelaks. Igen i år blev 
foreningens lakserekord overgået. Jens-Otto Svenningsen toppede fangsterne d. 16. april 
med en spejlblank laks af vestjysk stamme på 18,11 kg og 120 cm. 8 dage senere landede 
sønnen Michael Svenningsen årets junior fisk. Også en flot aprillaks, men ”kun” på 9,83 kg. 
Far og søn er nu indehavere af foreningsrekorden og juniorrekorden. Stort tillykke. 
Sidst på foråret var der så stor medlemstilgang, at bestyrelsen måtte oprette venteliste for 
flere nye medlemmer. BSF er nu landets 3. største sportsfiskerforening. 
Men… Disse eftertragtede blanklaks gav i foråret et usædvanligt stort fisketryk omkring 
Krumkagen og pladsmangel på parkeringspladserne i det område. Der har i perioder været 
parkeringskaos på Hagenstrupvej, til gene for trafikken og enkelte lodsejere. 
Tak til lodsejer Jørn Kirkegård for at tilbyde en løsning, med yderligere parkeringspladser på 
sin grund, sådan områdets øvrige brugere ikke generes af sportsfiskerfærdsel. 
 
IT-problemerne i Sportsfiskeforbundet har også slidt hårdt på vores kasserer. Grundet vores 
betydelige størrelse i Sportsfiskerforbundet har bestyrelsen haft DSF på besøg to gange i 
løbet af året. Det er med tilfredshed, at kassereren nu oplever god fremgang.  
Vi er lettede over at kassererens arbejdsbyrde er mindsket og endda bliver effektiviseret. 
Tak for fremskridt til Sportsfiskerforbundet. Også tak til Kaj Lindvig og Nille for aflastning. 
Vores egen forening er også ramt af IT problemer. 
Den uhyre vigtige funktion, med løbende fangstindrapportering og billede på hjemmesiden, 
blev pludselig og uden varsel lukket ned. Vores hjemmeside har lige rundet 1.000.000 
besøgende, så vi fik et stort informations-vaccum, især vedr. fangster i årets løb.  
Vi får ikke det gode gamle brugervenlige system tilbage igen.  



I stedet benytter vi nu anledningen til at modernisere hele hjemmesiden og bl.a. designe et 
nyt lignende fangstindrapportteringssystem, der samtidig imødekommer fremtidens krav 
om f.eks. obligatorisk havørred- og lakseindrapportering, få dage efter fangst. 
Vi har p.t. modtaget fangstrapporter for 38 havørreder og 321 laks.  
Bestyrelsen ved, at vi nok ikke har fået alle fisk afrapporteret endnu, pga. IT problemerne, så 
vi justerer selvfølgelig løbende 2011-sæsonens fangsttal. 
 
Bestyrelsen har også haft besøg af Steen Pedersen fra Bamsebo Camping. 
Campingpladsen yder stabilt et stort frivilligt bidrag til lakseudsætningerne, og bestyrelsen 
samarbejder gerne om initiativer til venlige lokale vejledere/guider for de mange besøgende 
turister med interesse i sportsfiskeri. Vi har fået positive tilkendegivelser, men kunne godt 
bruge yderligere et par lokale medlemmer, der kort kunne vejlede besøgende godt i gang 
med fiskeriet. Gudenåen er jo ikke altid det letteste fiskevand at stå ny og ukendt overfor. 
Vi har også med fælles fordel og glæde kunne ændre vores dagkort til døgnkort.  
Tak til Bamsebo Camping for de gode forbedringsforslag. 
 
Den nye træbro over Gudenåen ved Kællinghøl blev rejst i sensommeren. BSF har tidligere 
givet projektet forhåndstilkendegivelse om økonomisk støtte. Broen gør et lettere for os, at 
udnytte fiskevandet på begge sider og samtidig har det vist sig besværligt, for de kæmpe 
motorbåde ved Ulstrup, at sejle op til Bjerringbro, så vi føler pengene er givet helt godt ud.  
 
Det er faktisk den nedstrøms sejlads, der slider slemt på naturen i Gudenådalen. 
Igennem flere år har foreningen opsat borde og bænke ved de mest besøgte fiskepladser. 
Disse borde har været til glæde for mange sportsfiskere, til hyggesnak over termokanden. 
Desværre bliver bordene også opfattet som en invitation til hvil og landgang blandt 
Gudenåens mange kanosejlere. Mængden af affald omkring bordene har taget overhånd. 
Lodsejernes enge skal ikke være affaldspladser, sportsfiskere skal ikke have en dårlig natur-
oplevelse og dyr i engene skal ikke blive såret. Bestyrelsen håber ikke det bliver nødvendigt 
at flytte disse hyggelige mødesteder væk fra åen og ud af syne for kanosejlere.  
Vi vil ikke acceptere affald langs åen, hvor medlemmerne ofte færdes og let udsættes for 
mistanke. Bestyrelsen håber at alle medlemmer vil overgå lodsejernes forventninger og 
hjemtage affald, som man evt. finder på sin vej i engene. 
Vi vil gennemgå hele vores fiskevand i foråret, inden græsset står højt, og opsamle affald 
langs bredderne. Bamsebo Camping har tilbudt at stille nogle kanoer til rådighed, som 
flydende afdfaldscontainere, mens hold på hver å-bred opsamler skraldet.  
 
Problemet med affald fra kanosejlere oplever Gudenaacentralen også massivt på Tange sø. 
Ligeledes oplever man et stigende behov for effektiv kontrol af motorbåde og lystfiskere på 
søen. BSF administrerer sportsfiskeriet på Tange sø og det indebærer også kontrol af 
fiskekort. Bestyrelsen vil tage initiativer til et styrket fiskeriopsyn på Tange sø i 2012.  
 
Afslutningsvis vil jeg håbe, at beretningen afsætter et positivt indtryk af BSF, som en aktiv 
moderne sportsfiskerforening i topform. Det er et privilegium for bestyrelsen, at have de 
nødvendige frihedsgrader til at træffe valg, der fastholder BSF som bedst blandt de bedste. 
Tak til alle de frivillige i juniorklubben, vandplejefolkene, fældefiskerne, fiskeribetjentene, 
klubhuset, hjemmesiden, bestyrelsen med suppleanter og alle andre, som har ydet en god 
indsats for fællesskabet i sportsfiskerforeningen.  
En særlig tak skal i år lyde til kassereren Nicolai Parbst. Det har været en sej prøvelse, at 
være kasserer i 2011, men du holdt skansen. 
Det har du hele bestyrelsens allerstørste respekt for. 
BSF får også sit at slås med, i de kommende år, men med BSFs traditionelle kerneværdier og 
BSFs formålsparagraf som ledestjerne, skal vi nok få klaret foreningen gennem skærene. 
 
Hermed slutter bestyrelsens beretning for sæsonen 2011. 


