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Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg),
Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks 2,56kg).
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I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer til såvel lodsejere som
sports/lystfiskere ved åen. Vi håber i har gavn af nyhedsbrevet, og hører gerne fra
Jer hvis i ønsker ændringer.

 Fiskeriet ved åen
 Gudenå samarbejdet
 BSF initierer at der holdes formandsmøde
 Klargøring af bække til gydning
 Generalforsamling 2015
 Gule ærter resultat
 Lodsejerfest
 Status på elfiskeri Gudenå 2015
 Udsætning ½-års fisk i Hevringå efterår 2015

Husk at i kan tilmelde jer nyheder fra
foreningen herunder nyhedsbrevet ved
at ajourføre jeres e-mail adresse under
Jeres medlemsregistrering på
Sportsfiskeren.dk – alternativt kan du
skrive til naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk med oplysning om navn,
adresse og email oplysning – så retter
vi det for dig så du fremadrettet får
nyhedsbrevet tilsendt.

Engbroen over Gudenå opstrøms
Bjerringbro ved Isaksen/Rideskolen er
nu ved at være færdig. Brofagene blev
løftet på plads i uge 43, og
anlægsarbejdet nærmer sig sin
afslutning. Med broen vil vi få bedre og
lettere adgang til fiskeriet i zone1.

1/11-2015; Den nye Engbro over Gudenåen ved Isaksen/Rideskolen.

Ser vi fremad slutter sæsonen i BSF’s
del af Gudenå 15. november, så det er
ved at være sidste chance for at få en
fisketur til åen. Der afholdes

generalforsamling første torsdag i
december. Generalforsamlingen holdes
på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.



Fiskeriet i åen – god fremgang!

Der er rigtig mange fisk i åen både
havørreder og laks. Havørrederne er
ikke så store, så det lover godt for de
kommende års fiskeri.

Fangstmæssigt har der i oktober været
en stor fremgang i forhold til sidste år:

Laks: 95stk i oktober 2015 mod 41stk
sidste år (+230%)

Havørred: 27stk i oktober 2014 mod
7stk sidste år (+385%)

Grøden er begyndt at falde sammen,
men er stadig et stort problem for
foreningen og påvirker vores fiskeri i
uheldig retning.

Nedenfor Bjerringbro er der tydelige
tegn på at åen er blevet flere meter
bredere på grund af grøden – brinkerne
falder simpelthen ud i åen og i den
bredere og mere lavvandede å har
grøden endnu bedre betingelser.

Kim Sørensen, havørred 3,7kg 68cm fanget 11.oktober 2015



BSF har indkaldt til formandsmøde
BSF har initieret at formændene for
sportsfiskerforeningerne langs de
nederste dele af Gudenåen har holdt et
møde for at diskutere fælles holdninger
og
diskutere problemstillinger der måske
kan løses i fællesskab.

Holdningen til Tange Sø problematikken
var emnet på agendaen på første møde.
Der er generelt bred enighed om, at der
bør kunne findes en løsning, hvor der

etableres en effektiv faunapassage men
som også lader Tange Sø forblive.
Læs evt. BSF holdning til dette på
hjemmesiden (eller i oktober nummer
af Gudenå Nyt).

Formændene har aftalt at mødes hver
tredje måned. Næste møde har fokus
på forslag til løsningsmodeller ved
Tange Sø samt grødeproblematikken.

Erik Søndergaard, Laks 68cm, C&R, 23. oktober

Gudenå samarbejdet
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har d.21. oktober
deltaget i et møde arrangeret af
Gudenåsamarbejdet.

Formålet er at diskutere muligheder for
at lave et godt sportsfiskerprodukt
langs Gudenåen.



Fra Gudenåsamarbejdets møde 21. oktober 2015 på Fladbro Kro.

Et gennemgående emne her er også
grødebeskæring. Der blev diskuteret
mulighed for mere grødeskæringer,
men også muligheden for at lave en
mere intelligent grødeskæring. I dette
samarbejde er både
sportsfiskerforeningerne, kommuner,

erhverv og andre interessenter
deltagende.Læs mere om mødet her
http://www.gudenaakomiteen.dk/gude
naasamarbejdet/

Mvh. Jon.

Gennemgang og klargøring gydebække
For at sikre, at gydebækkene er klar til
den forestående gydning her til vinter,
så gennemgås gydebækkene i vores
område igen i år. Dette har BSF gjort
de seneste godt 10 år under ledelse af
Jesper Knudsen formand for BSF’s
vandpleje udvalg.

Vi har et godt samarbejde med vores
lodsejere herom, og der er stor
forståelse for vigtigheden af at
gydebækkene holdes i topform. Det
drejer sig om at der er adgang til
bækkene – fx kan der være brug for
fjernelse af mindre spærringer i form af

grene/væltede træer eller andet der er
faldet/blæst ud i bækken.

Efter gydningen gennemgås bækkene
igen og der tælles gydninger – en
gydning kan kendes ved at havørreden
med halen har vendt gydegruset så der
er et ”lysere område i bunden”.  Der
kan også være brug for at løsne
gydegruset så fiskene kan grave i det
og dække deres æg til.

I år gennemføres klargøring af
gydebækkene lørdag den 7/11-15.



Vi mødes ved klubhuset på Gudenåvej
kl. 8.00 til rundstykker.

Der er brug for endnu flere til at hjælpe
med dette vigtige arbejde – så meld dig
endelig til hos Jesper og få en rigtig god
oplevelse.

Af hensyn til rundstykke indkøb og
planlægning bedes i melde jer til hos:
Jesper Knudsen
jk@bjerringbro-sportsfisker.dk

Vil du være med i BSF’s vandpleje
udvalg?

Hvis der blandt medlemmer eller læsere
af hjemmesiden er nogen der brænder
for vandpleje og kunne tænke sig at

deltage så skriv til enten
jk@bjerringbro-sportsfisker.dk eller
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk - så kommer du på
maillisten og modtager fremover emails
når vi har brug for hjælp - det forpligter
ikke, men vi kan give Jer nogen gode
oplevelser.

Der er grænser for hvad man selv kan
udrette, men løfter vi i flok er der stort
set ingen grænser!

Eksempel på lyst område i gydegrus hvor havørreden har gydt sine æg og med halen lagt grus hen
over.

Lodsejerfest januar 2016
Husk at reservere lørdag 16. januar
2016 – her holdes den traditionsrige
lodsejerfest.

Festen holdes igen på Bjerringbro
Gymnasium, og der bliver traditionen
tro noget godt at spise, musik, dans og
hyggeligt samvær. På lodsejerfesten

vælges desuden
lodsejerrepræsentanter.

Vi ser frem til en hyggelig aften
sammen med vores lodsejere.

I vil modtage invitationer snarest!



Generalforsamling 2015
Der afholdes generalforsamling torsdag
3. december 2015 på Nørgaards
Højskole, Vestre ringvej 9, 8850
Bjerringbro.

Bestyrelsen har valgt at flytte
arrangementet til Højskolen hvor der er
et stort lokale.

Den traditionelle menu med franskbrød
m/rullepølse og æblekage er der ikke
pillet ved 

Lokale hvor generalforsamlingen holdes
oplyses på skærmen lige indenfor
hovedindgangen på højskolen.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3.Formanden aflægger bestyrelsens
beretning

 Orientering fra Juniorklubben
 Orientering fra Vandplejeudvalget
 Orientering fra Gudenåens

Ørredfond
 Orientering fra

Gudenåsammenslutningen

4.Kassereren aflægger regnskab

5. Indkomne forslag
Indkomne forslag offentliggøres på
foreningens hjemmeside
www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest
8 dage inden generalforsamlingen

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer
(for 2 årig periode)
På valg som bestyrelsesmedlemmer er:
- Jan Ottesen - modtager genvalg
- Nicolai Parbst - modtager genvalg
- Per Frost Vedsted - modtager

genvalg

7.Valg af
bestyrelsessuppleanter, revisor og
revisorsuppleant
På valg som bestyrelses-suppleant for
1-årig periode er:
- Jesper Hougaard, bestyrelses

suppleant - modtager genvalg
- Lars Wiis Jensen, bestyrelses

suppleant - modtager genvalg

På valg som revisor for 2-årig periode
er:
- Niels-Jørgen Ottesen, revisor -

modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig
periode er:

- Kim Sørensen - modtager genvalg

8. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen fremlægger budget og
kontingentsatser for 2016

9.Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets
største laks, havørred og juniorfisk.

Efter generalforsamlingen er foreningen
som vært ved en franskbrød
m/rullepølse eller ost,
øl/vand, æblekage med kaffe.



Gule Ærter konkurrence 2015 - resultat

En kort status fra Gule-ærter-
konkurrence 2015:

Der var 30 tilmeldte, som alle mødte
op. Der var god stemning hele vejen
igennem arrangementet.

1. pladsen: Poul Verner. Laks 4,30kg
2. pladsen : Jonas Suk Nielsen, som var
med for første gang. Laks 3,72kg
3. pladsen : Erik Søndergaard. Laks
3,65 kg
4. pladsen: Arne Clausen. Laks 2,56Kg
5. pladsen: Morten Andersen. Havørred
2,0kg

Efter indvejning blev de gule ærter nydt i klubhuset.

Mvh Erik

Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg),
Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks 2,56kg).



Status på el-fiskeri Gudenå i 2015
Igen i år er det planen at Danmarks
Center for Vildlaks (DCV, som nu også
omfatter det tidligere Brusgaard i
Randers) el-fisker og Gudenåens
Ørredfond (GØF) får de havørreder der
fanges.

Dette er muligt fordi DCV kun går efter
de vestjyske laks til avlsarbejdet og
derfor el-fisker senere end tidligere år.

Fra GØF har Per og Jens Hougaard lovet
at stå klar og transportere
havørrederne til Skibelund hvor damme
står klar.

Elfiskeri 2015 Gudenå
Dato Strækning Havørreder Laks
2/11-2015 Tange-

Bjerringbro
24 8

3/11-2015 Bjerringbro-
Bamsebo

25 18

5/11-2015 Ulstrup –
Langå

9/11-2015 Bjerringbro –
Bamsebo

10/11-2015 Stenstrækning
Ulstrup

16/11-2015 Tangeværket –
Bjerringbro

17/11-2016 Bjerringbro -
Bamsebo



Udsætning af ½-års havørreder i Hevringå
Pensionist-Efterlønsholdet (PE) holdet
på dambruget i Skibelund har nu haft
en arbejdsdag med udsætning af
halvårs fisk til Hevringå.

Det var en fantastisk dejlig dag med
godt vejr og i nogle utrolig flot og skøn
natur - et godt hjem til fiskene.

Dagen blev afsluttet med spisning af
vores medbragte håndemadder i god
stemning med udkik ud over havet ved
Lystrup.



Det er sidste år GØF udsætter ½-års
fisk i Hevring å idet det økonomisk slet
ikke kan hænge sammen.

Transportudgifterne overstiger
salgsprisen på fiskene! Det er derfor
aftalt med DTU Aqua at de fra og med
2016 konverteres til en større yngel
udsætning i Hevringå.

Det er dejligt at se at PE holdet hygger
sig med arbejdet på klækkeriet. Nyd
selv billedserien nedenfor - mange tak
til PE holdet for indsatsen!

Og skulle der blandt Jer være flere der
gerne vil være en del af fællesskabet i
Skibelund, så henvend dig til
undertegnede!

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk


