
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer

Marts 2016

Juniorklubbens nye formand Johannes Bigum Pedersen
på tur med juniorerne.



Marts 2016
Fiskeriet i åen er så småt i gang. Hvor vi er
nogle der venter på lidt lunere vejr, er der
andre, der ufortrødent tager en tur til åen,
og belønnes med det fine geddefiskeri.

Lasse fra juniorklubben med flot gedde fanget i Gudenåen
lørdag 13. februar 2016.

Gedde 94cm fanget 19. februar 2016 af Casper Pedersen.

Husk at indrapportering skal ske
løbende senest 5 dage efter fangsten
via hjemmesiden Bjerringbro-
sportsfisker.dk – brug linket øverst på
forsiden. Indsæt gerne et billede af fisken.
Indrapportering gælder også hvis fisken
genudsættes. Hvis du ikke har mulighed for
at indrapportere elektronisk så aflever den
fangstrapport i postkasse ved klubhuset,
Gudenåvej 22a, 8850 Bjerringbro (under
halvtaget ved døren) eller send den med
posten, enten som brev eller email til
fangstrapport@bjerringbro-sportsfisker.dk
Hvis du ønsker det, kan du vælge at være
anonym så dit navn ikke fremgår af
fangstrapport på hjemmesiden.

Bestyrelsen har holdt møde med Kristian
Pihl Lorentzen for at drøfte problemstil-
lingerne om Gudenåen, læs Jon’s beretning
herfra i dette nummer.

Gedde 68cm fanget 15. februar 2016 af Per Hougaard.

Laks 98cm fanget 24. januar 2016 af Brian Nielsen (Skjød)
– månedens fisk januar 2016.

Spinner og glimmer flue.

Juniorklubben har fået ny formand
Johannes Bigum Pedersen, der beskriver
sig selv som ”Fisketosset”. Johannes har
selv været junior i BSF’s junior klub og
kender således foreningen godt.



I Ørredfonden er der fældet træer og
pensionist-efterlønsholdet er i gang med at
renovere overdækningen af kildevældet.

Slutteligt har der været optælling af
gydninger. Læs beretning fra Kjeldbækken
og Gullev bæk.

– knæk og bræk!

I dette nummer af Gudenå Nyt kan du læse artikler om følgende emner:

 Nyt fra foreningen
 Aktivitetskalender Marts og April 2016
 Ny formand for BSF juniorklub
 Møde med Kristian Pihl Lorentzen
 Anders og Erik ved Gullev Bæk
 Kjeldbækken fra ingen gydning i 2015 til 8 i 2016
 Fældning af træer ved Gudenåens Ørredfond
 Overdækning af kilden på dambruget i Skibelund

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

Nyt fra foreningen

Hvis du har betalt dit medlemskab af BSF,
og hvis du har opdateret din e-mail adresse
hos forbundet, så har du modtaget
medlemskort til print fra forbundet en af de
seneste dage.

Hvis du ikke har modtaget noget
medlemskort, så skyldes det måske en
forkert mail eller ingen mailadresse.

Kortbog og aktivitetsprogram 2016 kan
fortsat afhentes hos Statoil eller
downloades på hjemmesiden.



Aktivitetskalender for Marts og April 2016

Senior klubaften
Mandag i ulige uger.
Senioraften kl 19.00 i klubhus. Stopper
med udgangen af Marts måned.

Junior klubaften
Hver torsdag
Junior klubaften i klubhuset, torsdag kl.
19.00.

Put & Take
Søndag 20. marts
Put & Take - vi mødes ved Gudenådalens
Fiskesø kl. 10.00. Juniorklubben.
Tilmelding til Keld på SMS til 20833449,
eller du kan tilmelde dig på sidste
mødeaften før turen.

Kysttur
Søndag 3. april.
Vi mødes ved klubhuset kl. 9.00.
Tilmelding til Keld på SMS til 20833449,
eller du kan tilmelde dig på sidste
mødeaften før turen.

En stolt junior med havørred

Sidste Junior klubaften
Torsdag 21. april. Sidste junioraften i
klubhuset.

Sildetur
Søndag 24. april - Sildetur - vi mødes ved
klubhuset kl. 9.00.
Tilmelding til Keld på SMS til 20833449,
eller du kan tilmelde dig på sidste
mødeaften før turen.

Juniorklubben på geddetur på Tange Sø. God stemning
ombord!

Juniorklubben på geddetur på Tange Sø. Stemningen stiger
når der landes gedder som denne.



Ny formand i BSF’s Juniorklub
Hej alle sammen!

Mit navn er Johannes Bigum Pedersen
Jeg er den nye formand for Bjerringbro
Juniorklub. Jeg ser frem til en spændende
og udfordrerne omgang i juniorklubben,
hvor jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at
juniorerne kommer hjem med et smil på
læben.

Jeg er født og opvokset i nabobyen Ulstrup
og har fisket hele mit liv i Gudenåen efter,
tunge gedder, laks og havørreder.

Johannes Bigum Pedersen, ny formand for BSF’s juniorklub

Til hverdag tager jeg en erhvervs
uddannelse og i min fritid går den op i
fiskeri på fuld tryk.

Hvis I tænker jeres børn er fisketosset, så
kig bare ned i klubben og lyt med til skøre
fortællinger, teorier osv. Jeg er Instruktør i
Danmarks Sportsfiskerforbund og bliver
sponsoreret af forskellige mærker inden for
fluefiskeri, så igen
JEG ER FISKETOSSET!!

Jeg håber at min erfaring for faget kan give
forbedringer i klubben. Jeg vil gøre alt for
at juniorklubben bliver den mest lærerige,
sejeste og vildeste klub, som til hver en tid
gerne tager en udfordring op.

Johannes Bigum Pedersen på tur med en flok glade
juniorer.

Forhåbentlig på gensyn,
knæk & bræk
Johannes Bigum Pedersen

Nb! Jeg havde nogle juniorer med nede
ved åen og fiske i dag. Lasse fangede
denne fisk.

Lasse fra juniorklubben med flot gedde fanget i Gudenåen
lørdag 13. februar 2016.



Møde med Kristian Pihl Lorentzen
Af: Jon Rose

Foreningen havde den 17/2 besøg af
venstres nye vandløbsordfører Kristian Pihl
Lorentzen, der kom for at diskutere
fremtidens vedligehold af små og store
vandløb. Inden besøget hos os havde han
også besøgt Silkeborg Fiskeriforening og
Viborg Sportsfiskerforening, og han
fortsatte videre til dialog med kanoudlejere.

Kristian kom med en meget lyttende
tilgang til, hvordan vi som forening så på
de oversvømmelser, som de senere år har
generet Bjerringbro og omegn. Foreningen
talte mere ud fra vandets betydning for
foreningen og årsagen til dette, grøden.
Der skal ikke herske tvivl om, at grøden
har gjort det sværere for foreningens
medlemmer at fange fiskene hele sæsonen.

Foreningen havde inden mødet bladret lidt i
en rapport udarbejdet til Viborg Kommune
af Orbicon i 2012,
(http://www.gudenaakomiteen.dk/media/7
8074/udredning-af-vandstandsforholdene-
i-gudenaaen-ved-bjerringbro.pdf). Denne
konkluderer, at den forøgede vandstand i
mindre grad skyldes øgede vandmængder,
men den største årsag skal findes i grøden.
Den konkluderer også, at grødeskæring har
effekt på vandstanden. Ikke så
overraskende for os. Den indeholder også
et afsnit med konsekvenser af ændrede
grødeskæringsmetoder.

Dette brugte vi til en debat med Kristian,
hvor vi fremkom med vores forslag til et
godt kompromis mellem grøde og diversitet
i åen på den ene side og sportsfiskernes
adgang til godt fiskevand på den anden
side. Vi foreslog, at der klippes grøde to
gange i sæsonen i 10 m bredde. Dog så
vidt muligt ikke i de samme områder af åen
men mere i snoede forløb, der så skifter
side ved næste skæring. Dette sikrer
formentligt en bedre vandafledning gennem

sæsonen og giver foreningens medlemmer
og gæster et spændende og tilgængeligt
vand.

Genvækst af grøde afhængig af antal skæringer. Annette
Baatrup-Petersen ©

En undersøgelse om grødeskæring lavet af
Annette Baatrup-Pedersen, Århus
Universitet viser, at en enkelt grødeskæring
i et vandløb ikke bidrager til øget
genvækst, snarere tvært imod. Derfor
dette forslag, hvor vi jo rent faktisk kun
skærer et berørt område en gang i
sæsonen. Vi gør det bare to steder i åens
forløb.

Kristian Pihl spurgte også til vores holdning
til at lave diger langs åen på udsatte steder
samt at udgrave Gudenåen f.eks. ved
Nørreåens udløb, hvor der skal ligge en
sandbunke. Dette havde vi ikke fra
foreningens side nogen holdning til.

Vi diskuterede problemer med udgående
træer, der falder i vandet, langs åen især i
Zone 1, som bremser vandet. Han noterede
sig problemet og sagde, at sådanne
genstande vil han arbejder for at få væk.

Alt i alt et positivt møde, hvor vi føler, at vi
blev lyttet til.



Anders og Erik ved Gullev bæk

Lørdag 6. februar blev der talt gydninger i
tilløb til Gudenå.

Det trofaste makkepar Erik Søndergaard og
Anders Stougaard havde dog rykket deres
gennemgang af Gullev bæk til om fredage
5. februar.

Her er en kort beretning fra Anders og Erik
ved Gullev bæk krydret med en lidt
billeder:

”Anders og jeg startede lidt nedstrøms
vejen, hvor der måske var et par
gydebanker.

I løbet af de næste par timer nåede vi op til
lige under Jens Brinks ejendom, hvor vi
mente de øverste gydninger havde fundet
sted.

Som I kan se, ser det noget kaotisk ud
oppe omkring Kjeldsens ejendom, hvor der
både ligge væltede og fældede træer i
tilfældig orden, og spærrer bækken mere
eller mindre.

Gullev bæk februar 2016. Træer fra stormfald ligger kaotisk
og spærrer mere eller mindre bækken.

Gullev bæk februar 2016.

Oven for dette stykke talte vi kun ca. 5
gydebanker, og ca. 22 stk nedenfor.

Gullev bæk februar 2016 – eksempel på en af de flotte
gydebanker hvor havørrederne har gydt.

Et sted ligger en rod, som vil spærre
bækken, når engang stammen skæres
over, så det skal vi nok holde lidt øje med.



Gullev bæk februar 2016. Et træ er væltet og har trukket
roden med op.

Der er også et par billeder af en
gydebanke.

Gullev bæk februar 2016 – Endnu et eksempel på en af de
flotte gydebanker hvor havørrederne har gydt.

Gullev bæk februar 2016 – eksempel på en af de flotte
gydebanker hvor havørrederne har gydt.

Det gør mig ondt, og også lidt vred at høre,
at der ikke kunne tælles nogen banker i
Skibelund Bæk. Måske det kan være med
til at sætte skub i et eller andet.

Nå, men Anders og jeg sluttede af med en
god frokost hos Anders og Inge.
Med venlig hilsen Erik



Kjeldbækken – fra 0 gydning i 2015 til 8
gydninger i 2016
”Der har ikke været gydninger i
Kjeldbækken flere år på grund af
spærringer af træer grene og andre
genstande, så dette måtte der gøres noget
ved, den 1 november blev den gennemgået
fra Hagenstrupvej ned til åen, flere totale
spærringer blev fjernet og efterfølgende
blev den gennemgået 4 gange især efter de
storme der var i november og december,
oven for vejen på en strækning på ca 6 til
700 m blev den gennemgået 2 gange i
januar, den sidste del af bækken er ikke
rørt.

Det har nu vist sig at arbejdet ikke var helt
spildt da det ved optælling af gydebanker
den 6 februar var der 7 stk neden for vejen
og 1 stk opstrøms.

Kjeldbæk februar 2016 – eksempel på en af de mange
spærringer i bækken – grene og kviste der hindrer
havørreden i at komme op til gydebankerne ovenfor.

Til alle medlemmer af lystfiskerforening,
slut op om og deltag i det arbejde vi bliver
opfordret til især til vores bække, og det er
en fantastisk naturoplevelse at gå derude
når så bare en lille del lykkes, men der kan
gøres rigtig meget.

Mvh Per Hougaard.

Kjeldbæk februar 2016 – eksempel på en af de flotte
gydebanker hvor havørrederne har gydt.

Kjeldbæk februar 2016 – eksempel på en af de flotte
gydebanker hvor havørrederne har gydt.



Fældning af træer ved Gudenåens Ørredfond
I uge 2-2016 blev der fældet træer i
Skibelund. Grantræerne langs Skibelundvej
var efter godt 30år blevet rigelig store og vi
besluttede derfor sidste forår at fælde dem.
Det var en hård beslutning at tage, men
dels var de blevet for store, dels var der
nogle af dem der gav problemer med
grannåle i vandet.

Træer ud mod Skibelundvej inden fældningen. De forreste
er ca. 20år gamle og har været holdt nede i ca 3m højde
med jævnlige top styninger og klipning af sider.

Træer ud mod Skibelundvej er fældet og kørt i stak klar til
tørring og efterfølgende flisning.

Træer ud mod Skibelundvej er fældet og kø’rt i stak klar til
tørring og efterfølgende flisning.

Vi slog os sammen med vores gode nabo
og medlem af pasningsordningen Kurt
Levring, der skulle have fældet nogle gamle
læbælter på markerne vest for dambruget
som han købte i 2015.

De fleste træer blev håndfældet og med
store skovmaskiner kørt i en stak på
marken, hvor de nu skal tørre inden de
senere flises – vel at mærke i fuld
størrelse!

Nogle af træerne var nogle rigtige  bamser på over 80cm i
diameter ved roden.



Også langs Kettinghøj bækken fældede vi
30år gamle graner – det vil både spare os
for nåle i vandet og vores nabo ind mod
Bjerringbro får mere lyst ind på sin flotte
ejendom.

Nu er det så meningen at vi genplanter
gran og holder disse nede i 3m højde
ligesom dem vi har udfor dammene.

Fremover går vi efter at holde granhegnet i ca. 3m højde

som dette udfor dammene. Beskæres hvert andet til tredje
år.

En vinterdag ser det således ud. Der er ryddet op idet
mindre grene er fjernet.



Overdækning af kilden ved klækkeriet
Overdækningen af kildevælder der føder
klækkeriet i Skibelund har i flere år trængt
til en renovering.

Her ses den gamle overdækning, hvor der langs siderne er
skærmet med tagoplader og net for at forhindre dyr i at gå
til vandet.

Dette sker nu idet vores ihærdige PE-hold
har taget fat. Overdækningen bæres af
nogle gamle gittermaster som bliver
nivelleret op.

Der bliver lagt nye regler som lægter.
Siderne lukkes med lodrette stålplader der
skæres af pladerne fra det gamle tag. Der
lægges slutteligt nye stålplader på.

Rundt om overdækningen er der etableret en sti, så man
kan gå rundtog holde bevoksningen nede – det gror nemlig
godt på kanten af et kildevæld, så årlige beskæringer er
nødvendige.

Så er der lægtet og et fag nye tagplader er skruet fast.

Gavlen ud mod vejen bliver senere beklædt med træ.

Hældningen på det nye tag er øget så vandet nemmere
løber af.



Det bliver super godt og sikrer at vi ikke får
odder og andre dyr til at gå i vældet med
den risiko det indebærer for smitte og
sygdom.

Overdækningen er nu næsten færdig og der mangler kun
beklædning af gavl med en lille dør så man kan inspicere
kildevældet.

Redaktion: Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Per Frost Vedsted


