
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 
 
Bestyrelsens beretning 2013 
 
2013 har været et godt år for vores sportsfiskerforening.  
Men 2013 har også været et anderledes år på mange måder. 
 
Efter sæsonen 2012 erkendte bestyrelsen behovet for forudsigelige indtægter, sådan vi kan 
opnå økonomiske afbalancerede årsresultater.  
Her efter 2013 sæsonen er vi godt på plads med, at kunne økonomistyre i et mønster, hvor 
vores store udgifter ligger i årets første halvdel og, hvor f.eks. de store dagkortindtægter 
ligger henne i september og oktober. 
Den optimale driftsmodel er, at kontingentindtægterne dækker de faste udgifter, og at f.eks. 
de variable dagkortindtægter kan hensættes til aktiviteter det efterfølgende år, sådan 
bestyrelsen ved, helt præcis, hvor meget vi kan afsætte til vejvedligehold, P-pladser, klubhus, 
Juniorklubben eller helt nye initiativer. 
Denne optimale situation arbejder vi os frem mod og jeg er sikker på, at det vil lykkes, til 
gavn for foreningens sunde drift og fornøjelsen i bestyrelsesarbejdet. 
 
2013 har også omhandlet økonomi, men det er den økonomi vi alle er med til at skabe ved 
at fiske i Gudenåen. 
I februar kom Gudenåkommiteéns rapport, der dokumenterer, at sportsfiskeriet i Gudenåen 
allerede nu omsætter for 7½ mio. kroner årligt her i lokalsamfundet. Det var spændende, at 
levere oplysninger til udarbejdelsen af rapporten, som vi er meget tilfredse med.  
Rapporten er en øjenåbner for, hvor afhængige vi som forening er af laksefiskeriet, men 
også en øjenåbner for, hvor forsvindende lille en andel af de 7½ mio. kr. årligt, der så 
omsættes her i Bjerringbro - hvor en stor del af laksefangsterne jo bevisligt gøres. 
Cirka 50 % af Gudenåens laksefangster gøres på BSFs fiskevand, men kun ca. 5 % af 
laksemillionerne skaber vækst i Viborg Kommune. Det er tal, der er til at forstå og via 
Bjerringbro Udviklingsråd har foreningen leveret flere konstruktive og endda visionære 
forslag til øget sportsfiskerturisme i hele Gudenådalen, med afsæt i Viborg Kommune. 
 
I Favrskov Kommune var politikerne selv meget hurtige til at se og forstå mulighederne i, at 
forbedre forholdene for sportsfiskeri ved Gudenåen i Ulstrupområdet. Vores dygtige lokale 
medlemmer i Ulstrup er gode ambassadører, hvor kommunalpolitikere får dialog og 
inspiration. Der ligger allerede meget konkrete planer på tegnebrættet og der er afsat 
betydelige beløb til realiseringen. Dette er også meget positivt og projekterne bliver 
spændende at følge, i den kommende tid. 
 
Gudenåkommiteéns rapport påpeger også, at den nuværende sportsfiskerskabte 
omsætning på 7½ mio. kr. årligt kunne blive mangedoblet.  
Dette er temmeligt kontroversielt, og det leder mig naturligt hen på den genopblussede 
debat, der lige nu igen omhandler en fritløbende Gudenå. 
Vi kan bedst forholde os til, at vi er meget glade for at kunne fiske gedder på Tange sø.  
Medlemmer af vores forening har nystiftet ”Foreningen til nedlæggelse af Tange sø”, men 
det er ikke et initiativ som bestyrelsen overhovedet påtænker at engageret BSF i.  
Lodsejerloyalitet er stadigt, og vil altid være, en æressag. 
 



 
 
 
 
 
Fældefangst efter havørred-moderfisk til Gudenåens Ørredfons, som vi samarbejder godt 
med Gudenaacentralen om, blev desværre heller ikke en succes i år. En odder har lært sig, at 
skaffe adgang til fælden og straks da de indfangede havørreder begyndte at vise tegn på 
svampangreb, blev fældefangsten indstillet og havørrederne sat fri igen. 
Vi må nu erkende, at fældefangst i Tangeværkets fisketrappe ikke er fremtidens metode. 
Tage Odgaard og hans team af raske svende, skal have en stor tak for deres årelange indsats 
med fældefangst. 
Der findes løsninger på alt og nu, hvor den svenske Ätran laksestamme ikke længere vandrer 
op i Gudenåen, kan el-fiskeriet udskydes ca. 3 – 4 uger fordi vores nye vestjyske 
laksestamme simpelthen gyder en måned senere end den udfasede svenske laksestamme. 
Det senere el-fiskeri efter de vestjyske laks åbner mulighed for, at DCV samtidigt kan opfiske 
havørreder til Ørredfonden. Det kommer også til at betyde, at vores vigtige efterårssæson 
ikke længere vil blive nævneværdigt forstyrret af el-fiskeri.  
Under årets el-fiskeri blev der observeret havørreder som aldrig før. Endda kæmpe 
havørreder på 8 - 10 kg. Det er rigtigt glædeligt. De mange havørreder viser sig desværre 
ikke særligt markant i årets fangstopgørelse. Havørreder er sværere at fange end laks. Især i 
en å med klart vand og meget grøde. Jeg er sikker på, at der venter stor succes til dem, der 
tør gå utraditionelle veje og målrette deres fiskeri efter havørrederne i efteråret, med 
effektive metoder ved andre havørredvandløb. Rejefiskeri i dagtimerne bliver aldrig effektivt 
til havørreder. 
  
I oktober blev der foretaget en laksebestandsanalyse i Gudenåen, på initiativ fra Gudenå-
kommiteén, efter fangst/genfangst-modellen. 
Med den helt utilfredsstillende årlige fangstindrapportering, blandt en del sportsfisker-
foreninger her ved Gudenåen, er det ikke muligt at følge fiskebestandenes udvikling.  
Ingen ved simpelthen, hvilken effekt de forskellige fiskeplejetiltag, med fjernelse af 
spærringer i tilløbene, udlægning af gydegrus i bækkene og smoltudsætningerne, har på 
antallet af opgangsfisk og dermed direkte på vores fiskeri.  
 
Ved Gudenåen har vi ikke laksekvoter som i Vestjylland. Dermed kan vi fiske ret frit og det er 
til vores favør. Til gengæld mangler vi det kendskab man har derude, om fangsterne løbende 
gennem sæsonen. Nye fangster har jo alle sportsfiskeres interesse. 
Ved Gudenåen får vi kun sparsomme oplysninger ind, om fangster løbende gennem 
sæsonen. Det giver en temmelig dårlig eksponeringen af fiskeriet, som har direkte negative 
konsekvenser på både dagkortsalget, lodsejerbetalingen, medlemstilgangen i foreningerne, 
vejvedligehold osv. men især også på fisketurismen i hele Gudenådalen.  
Med de store årlige bidrag til laksesmoltudsætningerne i Gudenåen, fra kommunerne, 
lodsejerne og foreningerne, har alle vi sportsfiskere en forpligtelse til, at få bedst mulig 
fælles gavn ud af investeringerne. 
Det kan vi sportsfiskere bedst bidrage til gennem åbne og hurtige fangstindrapporteringer. 
Dette har alle sportsfiskerforeningernes bestyrelser, nedstrøms Tangeværket, erkendt og vi 
samarbejder nu i fællesskab om obligatorisk straks-fangstindrapportering på en 
hjemmeside, hvor alle Gudenåens fangster offentliggøres med max. 4 dages forsinkelse.  



Det er planen, at vi alle øver os i straks-fangstindrapporteringssystemet gennem sæsonen 
2014, men derefter obligatorisk straks-fangstindrapporterer alt fra sæsonstart 2015.  
Præcis som rapportering allerede nu fungerer så glimrende ved de vestjyske laksevandløb. 
 
I år blev der, på BSFs fiskevand, fanget i alt 82 havørreder og 260 laks. 
Nogle af os er jo heldigere, dygtigere og flittigere end andre. Her kan nævnes:  
Jesper Jakobsen fangede på flue årets største laks på 10,20 kg. 
Henrik Møller fangede på flue årets største havørred på 6,1 kg. 
Johannes Bigum Pedersen fangede på flue årets største gedde på 125 cm. 
Årets største juniorfangst blev en laks på 6,6 kg. fanget på spinner af Tobias Ottesen. 
 
Bestyrelsen har i år haft en del arbejde med, at holde forretningen kørende. 
Dagkortsalget har været berørt af, at Dagkort.dk lukkede ved sæsonstart. Ligeledes kan vi 
heller ikke længere sælge dagkort på Truust Camping.  
Til gengæld sælger vi nu on-line dagkort både gennem Danmarks Sportsfiskerforbund og 
Danskfiskekort.dk. De har vist sig som gode alternativer.  
Omstillingen har givet en nedgang i salget via nettet, med til gengæld mere manuelt salg 
hos de lokale dagkortsalgssteder, som er rigtig glade for de mange sportsfiskere i butikken. 
 
Foreningens medlemssammensætning er generelt ved at blive grå i toppen. For grå!! 
Vi ser en stigning i andelen af pensionistmedlemmer, ud af foreningens max. 600 betalende 
senior- og pensionistmedlemmer. Og ventelisten er bare endnu mere grå i toppen.  
Vi står simpelthen overfor en alt for stor andel af medlemmer, der vil få pensionistrabat. Det 
er ikke længere situationen, at de mange seniormedlemmer yder de få pensionister rabat. 
Snart vil 1/3 af foreningens voksne medlemmer kunne få pensionistrabat. Det udhuler 
bestyrelsens driftsbudget og det vil betyde et behov for øgede kontingentindtægter. 
Bestyrelsen finder det nødvendigt at stoppe den massive tilstrømning af nye og især 
udenbys pensionister. 
 
Vi har tilsluttet os Sportsfiskerforbundets kontingentopkrævning via PBS-betalingsservice. 
Det vil lette arbejdet for kassereren meget og spare penge for medlemmerne, for foreningen 
og for Forbundet. Servicen betyder dog, at medlemmerne først modtager opkrævningen 
omkring d. 25. januar. Da vi jo har sæsonstart allerede d. 16. januar anbefaler bestyrelsen, at 
medlemsskabet løber frem til d. 31. januar året efter. Dette er nu bare en lille teknikalitet. 
 
Det er langt mere alvorligt, at vi allerede efter et’ år måtte afbryde samarbejdet med 
Veiergang, lige nedstrøms Gudenåcentralen. Der har vi desværre mistet fiskeretten. 
 
Heldigvis kan vi så glæde os over vores fantastiske juniorafdeling, der år efter år gør en 
indsats til UG. I år fik vi endda en junior-danmarksmester i fluekast og for 3. år i træk fik vi 
medalje ved DM i fluebinding. Der er formet et fornemt kuld af halvvoksne unge mennesker, 
som har tillært sig sunde kerneværdier og oplevet, at engagement giver succes. De svømmer 
allerede som fisk i vandet på naturefterskoler, i fiskegrejsbranchen og på udenlandske 
naturskoler. Nogle af dem kommer tilbage som biologer i vores kommuner. Nogle bliver her 
i lokalområdet og engagerer sig i frivilligt fiskeforeningsarbejde, med den største 
selvfølgelighed, som de har lært det på Forbundets juniorlederuddannelse. Andre er på vej 
langt væk, for at lære og at lære fra sig.  
Disse unge kommer til at modernisere begrebet: at være sportsfisker. 



Det står allerede helt klart, at fremtidens sportsfiskere vil gå nye veje, med fokus på mere 
faglighed, mere skånsomt og bæredygtigt fiskeri, mere oplevelsesøkonomisk baseret 
forvaltning af fiskebestandene og ikke mindst en smittende formidling af sportsfiskeriets 
spænding og glæder. 
Sportsfiskerforeningen har givet disse unge en uvurderlig ballast med ud i livet:  
Modet til at fiske på dybt vand og viljen til at få proppen til at hoppe! 
Et nyt kuld af purunge lystfiskerdrenge er allerede godt på vej og dygtiggør sig løbende.  
Juniorledere har bestyrelsens fulde opbakning og dybeste respekt. I skal igen have stor tak. 
 
Succesfuldt naturlig gydning i frit strømmende vandløb er den rigtige og langsigtede vej 
mod et bedre fiskeri. Vores vandplejegruppe har igen i år ført tilsyn med tilløbsbækkene og 
fjernet opstemninger ved stormfældede træer over vandløbene. I år var der ekstra mange 
spærringer i bækkene pga. stormen i oktober. Tak for den fine indsats, med det ekstra tunge 
skovarbejde i år. 
Kommunernes vandplaner vil også begynde at udmønte sig i fjernelse af større alvorlige 
vandløbsspærringer i f.eks. Hagenstrup Møllebæk, Trine Møllebæk, Sdr. Vinge bæk, Torup 
bæk og Danstrup bæk. Samtidigt er der også konkrete planer for, at Møllebækken nu 
endeligt ledes tilbage i sit oprindelige naturlige leje op gennem parken ved punkthusene. 
Det er alt sammen vigtige tiltag, der vil blive til stor gavn for naturen og især Gudenåens 
havørredbestande. 
 
Så afslutningsvis vil jeg bestemt mene, at vi, alt i alt, går en lysere fremtid i møde med: 

• en forudsigelig og afbalanceret økonomi  
• en lettere medlemsadministrering via Sportsfiskerforbundet 
• en efterårssæson uden forstyrrende el-fiskeri 
• en åben og spændende fælles fangstindrapportering  
• en masse nedlæggelser af vandløbsspærringer i bækkene 
• en bred anerkendelse af lakseudsætningernes nødvendighed 
• og ikke mindst, en masse nye og engagerede juniormedlemmer 

 
 

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for sæsonen 2013. 
 


