
 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Maj-Juni 2016 

 
Søndag 24. april 2016 var BSF Juniorklub på sildetur. 

  



 

Maj-juni 2016
Laksefiskeriet hos Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforening har i foråret 2016 
været helt fantastisk. Vi har indtil midt i 
maj landet 76 forårslaks med en samlet 
vægt på 561kg svarende til 7,4 kg i 
gennemsnit. Det er flot! 
 
På vores top 10 er der nu 7 flotte laks over 
10kg med Allan W. K. Jensen's laks på 
15,3kg 103cm fanget 16. marts 2016 som 
den største. 
 
Det er stadig muligt at blive medlem i BSF, 
idet vi endnu ikke har venteliste. Ifølge 
vedtægterne har vi et loft på 600 
medlemmer (senior og pensionister). Når 
de 600 medlemmer er nået, er det ”kun” 
de lokale fra de gamle Bjerringbro og 
Hvorslev kommuner der er sikret adgang til 
foreningen.  Så kender du en 
fiskekammeret, der kunne tænke sig at 
blive medlem, så er det nu vedkommende 
skal melde sig ind, både fordi der er plads, 
men også for at vedkommende kan nå at 
være med i det fine fiskeri. Ansøg om 
medlemsskab her: Medlemsskab 
BSF (http://www.bjerringbro-
sportsfisker.dk/foreningen/tilmeld.aspx) 
 
I Gudenåen er der ingen laksekvote 
begrænsning fordi der endnu ikke er en 
naturlig selvreproducerende bestand, så 
fiskeriet er afhængig af udsætninger. På 
BSF's fiskevand må man dagligt hjemtage 
2 laks. 
 
Følg laksefangster på BSF's hjemmeside 
bjerringbro-sportsfisker.dk 
 
Eksempler på fangster: 

Jakob K. Nielsen, 28.april 2016: 10,6kg 99cm og 5,2kg 
78cm 

Jens Hougaard, 18. april 2016 7,5kg 95cm 



 

Erik Søndergaard, 15.april 2016 7,7kg94cm 

Erik Pedersen, 2.maj 2016 10,5kg 96cm 

Casper Pedersen, 8. maj 2016 10,36kg 102cm 

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 
udfyldte fangstrapport i postkasse ved 
klubhuset, Gudenåvej 22a, 8850 
Bjerringbro (under halvtaget ved døren) 
eller send den med posten, enten som brev 
eller til fangstrapport@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
Hvis du ønsker det kan du vælge at være 
anonym. 

Møde med ministeren 
Bestyrelsen har siden sidst haft besøg af 
ministeren Esben Lunde med følge hvor vi 
fremlagde vores forslag til intelligent 
grødeskæring – læs mere herom i dette 
nummer. 
 

Ny fiskeribetjent 
Foreningen har fået ny fiskeribetjent for 



 

Tange Sø – læs mere herom i dette 
nummer. 

Vandpleje 
Vandpleje er fokusområde for 2016, og 
derfor bringer vi igen en status på 

vandpleje i dette nummer af Gudenå Nyt, 
så alle medlemmer kan følge med i hvor 
langt vi er kommet. 

 
– knæk og bræk! 

 

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

 Ingen parkering ved ”Isaksen” 
 Aftale indgået om byttefiskekort med SFS 
 Ny fiskeribetjent for Tange Sø 
 Nyt reglement for klubhuset 
 Miljøminister besøger BSF 
 Vandløbspleje – projekt med spejderne 
 Vandløbspleje – projekt brinksikring Danstrup bæk  
 Aktivitetskalender 
 Ørredfonden siden sidst 
 Gudenåsammenslutningen 

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  

 

VIGTIGT – Ingen parkering ”ved Isaksen”
Vigtig meddelelse til alle der fisker på Zone 1/2 
 
P-pladsen ”ved Isaksen” er inddraget og der må 
ikke længere parkeres der. I må heller ikke køre 
og parkere på cykelstien derude. 

I stedet for bedes i parkere på nordsiden (P3 
fårefolden og P3a Engvejsbroen) og gå over 
engvejsbroen hvis i vil fiske fra sydsiden. 
Vi arbejder på at udvide parkeringspladserne ved 
Engvejsbroen, og håber at få en aftale på plads 
snarest muligt. 

På ovenstående kort er det P4 der ikke længere må 
benyttes. 

På ovenstående kort er det P4 der ikke længere må benyttes. 
Brug i stedet for P3 og P3a på nordsiden

 

  



 

Aftale indgået om byttekort med SFS
BSF og Silkeborg Fiskeriforening (SFS) 
har indgået aftale om at udveksle 
byttekort til hinandens vande. 

Der er to byttekort til hvert vand. 

Proceduren for fiskeri på den 
andens vand er: 

Send en SMS forespørgsel til: 

Kim Sørensen tlf.20491859, hvis du 
som BSF medlem ønsker at fiske på 
SFS vand. Nøgler til både kan afhentes 
hos Kim, der har 2 nøgler. 
 

Nils Thorup tlf.40272911, hvis du som 
SFS medlem ønsker at fiske på BSF 
vand. Nøgle til Tange Sø båd kan 
afhentes hos Finn Bernsbo, Tlf. 
22837606 

SMS skal i videst muligt omfang sendes 
senest 2 dage før fiskeriet ønskes 
påbegyndt. Fiskekort til eget vand samt 
bekræftende SMS skal kunne forevises 
på den andens vand. 

Som gæst har du pligt til at sætte dig 
ind i den anden forenings regler, og 
gøre dig bekendt med hvor fiskeri er 
tilladt, lokale fredningstider, 
mindstemål mm, samt følge de 
henvisninger fiskeri-opsynsmænd og 
lodsejere giver. 

Ved kontrol på den anden forenings 
vand skal medlemskort til eget vand 
samt sms kunne fremvises. Dagkort i 
den ene forening giver ikke ret til at 
bruge byttekort i den anden. 

På SMS's hjemmeside kan du læse om 
regler for fiskeri mv. 

/Bestyrelsen 

 

 

Ny fiskeribetjent for Tange Sø
Vi har fået en ny fiskeri betjent fort 
Tange Sø - Finn Bernsbo.  

Finn overtager hvervet efter Jesper 
Vang Falkenberg. 

Finn bor i Ans og fisker meget ved 
søen, så vi er godt dækket ind med 
hensyn til kontrol. 

Listen over fiskeribetjente i BSF tæller 
nu: 

Verner Jensen  (primært Gudenå) 
tlf.: 61706784 

Per Hougård  (primært Gudenå) 
aphougaard@gmail.com 
tlf.: 86463964 / 29462764 
 
Erik Schøler  (primært Gudenå) 
tlf.: 22631424 

Steen Juhl Nielsen (primært Gudenå) 
Tlf: 3035 6971 
 
Finn Bernsbo (primært Tange Sø) 
Tlf.: 22837606 
 
Teddy Laursen (primært Gudenå) 



 

Email  teddy.laursen@vip.cibercity.dk 
Tlf.: 25123618 

Det kan være en god ide at have 
telefon nummer til vores fiskeribetjente 
kodet ind i telefonen, og hermed er 
denne opfordring givet videre.  

Det er desuden en god ide at have tlf. 
nummer på fiskerikontrollen fra Natur 

og Erhvervsstyrelsen: 
 

Fiskeri Inspektorat Øst, Randers: 
Fiskerikontrollør Kaj B. Olesen 
Tlf.: 72185688 
 

Hvis du ved dit fiskeri langs åen oplever 
uregelmæssigheder er du velkommen 
til at kontakte fiskeribetjentene. 

 

Nyt skærpet reglement for brug af klubhuset
Bestyrelsen har udarbejdet et nyt skærpet 
reglement for brug af klubhuset: 

Bjerringbro Og Omegns 
Sportsfiskerforenings klubhus er beliggende 
Gudenåvej 22a, 8850 Bjerringbro 
 
Ansvarlig for driften af klubhuset er: 
 
Kim Sørensen 
Tlf.: 2049 1859 
Email: klubhus@bjerringbro-sportsfisker.dk 
 
Klubhuset danner rammen om alle 
aktiviteterne i foreningen. Der kan være 
andre brugere af dele af huset, der efter 
aftale har lejet sig ind. 
 
Klubhuset er forsynet med: 
- Mødelokale med plads til ca. 40 personer 
- Værksted der bl.a. anvendes af juniorerne 
- Bestyrelseslokale til max. 10 personer 
- Depot lokale til spejderne 
- Depot lokale til dagplejerne 
- Køkken (komfur, dobbelt kaffe maskine) 
- Toiletter 
 
Der er trådløst internet i klubhuset. Kode 
kan fås ved henvendelse til klubhus-
bestyreren. 
 
 

Hvem kan bruge klubhuset 
Klubhusets primære formål er at danne 
rammen om BSF's aktiviteter. Herudover 

kan dele af huset være lejet af andre 
brugere til ikke private formål. 

I det omfang klubhuset er ledigt kan 
senior/pensionistmedlemmer i BSF leje 
klubhuset til private formål. Udlån skal 
godkendes af klubhusbestyreren, der 
kan godkende ansøgningen eller bringe 
dette til godkendelse hos bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil her se på om 
arrangementet kan godkendes. En 
forudsætning for at leje klubhuset er, 
at lejer er tilstede under lejeperioden. 

Senior/pensionistmedlemmers leje af 
klubhus:  500 kr. pr. døgn 

Reglement for brug af huset: 
 Der må max. være 40 

personer i lokalerne jvf. 
brandmyndighedernes 
tilladelse. 

 Det påhviler lejer at rydde 
pænt op og aflevere 
lokalerne mv. i pæn stand. 
Dette gælder også arealerne 
uden om klubhuset. 

 Støjniveau skal holdes på et 
minimum af hensyn til vores 
gode naboer. ("Vi ønsker ingen 
fester med høj musik, åbne 
døre/vinduer og fulde 
mennesker udenfor"). 

 Arrangementer skal senest 
slutte kl. 22.00. 

 I det omfang klubhuset har 
service kan dette efter aftale 



 

med klubhusbestyrer 
naturligvis lånes. 

 Rygning er forbudt i klubhuset. 
 Der må ikke medbringes dyr i 

klubhuset. 
 Fodtøj skal stilles i gangen, af 

hensyn til husets øvrige 
brugere. 

 Lejere må ikke uden aftale med 
klubhusbestyrer ændre på 
indretningen af klubhuset. 
Borde, stole og andre flytbare 
ting skal stilles tilbage til 
oprindelig opstilling senest ved 
afslutning af leje. 

 De aftalte tidspunkter mm. i 
lejekontrakten skal overholdes. 
Ønsker man at låne lokaler på 
andre tidspunkter skal det ske 

efter aftale med 
klubhusbestyreren. 

 Ved aktiviteter med maling, lim 
og lignende, skal bordene være 
tildækket. 

Dialogbog 
I køkkenskabet over kaffemaskinen 
forefindes en dialogbog, hvori brugere 
kan skrive ris/ros eller andet. 
Klubhusbestyreren vi jævnligt 
kontrollere bogen for nye indlæg. 
Løsningen på disse vil blive besvaret 
skriftligt i bogen. Ved større sager 
vendes dette med bestyrelsen på 
kommende bestyrelsesmøde, hvorefter 
bestyrelsen kontakter forfatteren bag 
henvendelsen.  

  

 

Miljøministeren besøger BSF
Mandag den 18. april 2016 havde BSF 
besøg af miljøministeren Esben Lunde 
Larsen med følge, som kom for at høre 
nærmere om BSF forslag til intelligent 
grødeskæring, som er beskrevet i tidligere 
nyhedsbrev.  

Både Silkeborg, SFS og Langå 
Sportsfiskerforening bakker op om 
forslaget, så dette blev præsenteret som et 
samlet forslag fra de tre foreninger.  

Bestyrelsen repræsenteret ved formand og 
næstformand indledte med at præsentere 
forslaget i klubhuset, hvor spørgelysten var 
stor. Efterfølgende gik ministeren med 
følge ned til åen, hvor vi så skitserede i 
praksis, hvordan forslaget ville se ud på det 
stræk af åen vi kunne se. 

Skitse af de foreslåede to årlige grødeskæringer (grøn og 
orange) skifter side således hver grødeplante kun beskæres 
én gang årligt for at holde genvæksten på et minimum. 

 

Ministeren og følget tog meget pænt imod 
forslaget 



 

 
Miljøministeren Esben Lunde besøger BSF 

 
Miljøministeren Esben Lunde besøger BSF 

Formandsmøde Gudenå 
Senere mandag blev der afholdt 
formandsmøde i Ry for formændene for 
Gudenåens sportsfiskerforeninger og 
klubber.  

Det store emne på dette var ulovligt 
garnfiskeri i både fersk- og saltvand.  Der 
blev debatteret hvordan vi foreninger 
kunne hjælpe med til at reducere dette. 

 

 
Vandløbspleje samarbejde med spejderne
BSF har afholdt et møde med spejderne i 
Bjerringbro for at høre, om vi kan 
kombinere vore fælles interesser for 
naturen i nogle aktiviteter ved vandløbene.  

Vandløbspleje blev diskuteret flittigt, og det 
blev aftalt, at spejderne og BSF vil prøve at 
starte vedligehold af en bæk, der har 
potentiale som gydevandløb for 
havørreden, men som hidtil ikke har være 
vedligeholdt til dette formål. Både 
biologerne ved Viborg Kommune og DTU-
aqua kan hjælpe med undervisning i 
vandløbsbiologi og elektrofiskeri i bækken. 
Gennem elektrofiskeriet og gydeoptællinger 
kan vi så se effekten af denne pleje.  

Vandplejeudvalget er i samarbejde med 
DTU-Aqua i gang med at udpege den rette 
bæk til formålet. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med 
spejderne om dette projekt. 

Hjælp søges! 
BSF’s vandplejeudvalg søger en eller to 
personer med erfaring i vandløbspleje, som 
kan hjælpe spejderne med at gennemføre 
de små projekter.  
Spejderne er 6-12år. 
Hvem kan og vil hjælpe med dette projekt? 
Hvis det har din interesse kontakt Jesper 
Knudsen. 
 
 

 
 



 

Projekt: Brinksikring Danstrup bæk 

Jeg har fået lavet aftale med Jens Skytte 
og Favrskov kommune, om et lille projekt i 
Danstrup Bæk, hvor vi skal have lavet 
brinksikring med sten opstrøms landevejen. 

Jens Skytte vil gerne levere sten til 
projektet og har vist også udstyr vi kan 
bruge til at flytte dem på (Tipvogn og 
minilæsser).  

Brinksikringen skal stoppe alt det sand som 
ender længere nede i bækken.  

 
Hjælp søges! 
Jeg vil tro vi kan løse projektet på en 
enkelt dag i en weekend hvis vi er 4-6 
personer. Projektet bliver gennemført 
enten i starten af juni eller i august 2016. 
Hvis du vil hjælpe henvender du dig til 
undertegnede på SMS 5091 8800 eller 
email: jk@bjerringbro-sportsfisker.dk 

Jesper Knudsen, BSF Vandpleje

 

Aktivitetskalender 

 
En stolt junior med havørred 

 

Info møde ture til Djursland og Mandal 
Tirsdag 24.maj 2016 kl 19:00 holder 
juniorklubben infomøde om turen til 
Djursland og Mandal 
 
Hornfisketur 
Juniorklubben. Søndag den 5. Juni - 
Hornfisketur - vi mødes ved klubhuset kl. 
9.00. 

 

Weekend tur til Djursland 
Juniorklubben. Fredag den 17. juni til 
søndag den 19. juni - Tur til Djursland, 
afgang fra klubhuset kl. 17.00 og sidste 

tilmelding den 5. juni. Pris for transport, 
overnatning og mad er 150 kr. 

 

Laksetur til Mandal 
Tirsdag den 2. august til lørdag den 6. 
august - Laksetur til Mandal – Se detaljer 
på hjemmesiden. 

 

Åben børne fiskekonkurrence 
Lørdag den 20. august kl. 13 til 16 fra 
klubhuset. 
 
Gudenåkonkurrence 
16. - 17. september 2016. 
Salg af deltagerbevis kan bl.a. ske hos 
Bamsebo, Statoil Bjerringbro, Grejbiksen, 
fiskekort.dk og JAFI. 

 

 

 
 
 

 

   



 

Juniorklubben 
Vi var på fisketur fredag 13. maj 2016, hvilket var 
den dejlig dag!  Turen var en familietur til en 
P&T. 
Der blev taget massere af fisk og pølserne var 
gode!  
 
 

 
Familietur P&T 2016. Juniorklubben 
 

 
Familietur P&T 2016. Juniorklubben 

 
Familietur P&T 2016. Juniorklubben 
 
 

 

  



 

Sildetur 24. april 2016 
Vi har været på silde tur med succes. Der var 
massere af Sild og da drengene havde fanget det 
de ville prøvede vi at dørge efter hornfisk og 
Havørreder begge dele lykkedes med en enkelt.  

 
Juniorklubbens sildetur 2016 

 
Juniorklubbens sildetur 2016 

 
Juniorklubbens sildetur 2016 



 

 

Ørredfonden siden sidst
Oprydning efter træfældning 
Pensionist Efterlønsholdet har nu fået 
ryddet pænt op efter fældningen af træer 
langs vejen ved Ørredfonden i Skibelund. 

Der er genplantet grantræer på sydsiden af 
vejen, og på nordsiden er der ryddet op og 
gjort klar til beplantning. 

 
PE-holdet i gang med genplantning ud mod Skibelundvej. 

 

Overdækning af kilden 
Herudover er overdækningen af kilden nu 
afsluttet, og det er blevet rigtig godt. 
 
Udsætning af yngel-1års og smolt 

Der er udsat smolt, yngel og 1-årsfisk til 
opfyldelse af fiskeplejens udsætningsplan 
og Tangeværkets pligtudsætning. Vi har i 
2016 ikke været i stand til at opfylde 
målsætning for smolt i Gudenå. 

 
Fra udsætning af smolt 2016 

 
Fra udsætning af smolt 2016 

 
Fra udsætning af smolt 2016 



 

 
Fra udsætning af smolt 2016 

 

 
Fra udsætning af smolt 2016. To lastbiler blev brugt: 
Tangeværket kørte pligtudsætning og DCV kørte til 
Djursland. 

 
Fra udsætning af smolt 2016. Der blev sorteret fisk i.f.m. 
udsætningen således de mindste bliver brugt som 1års og 
andre til type store. 

 
 

Fra udsætning af smolt 2016 
 

Udsætning type store til Viborg, Silkeborg 
og Ry er under planlægning. Det bliver 3-4. 
juni, og hvis du kunne tænke dig at give et 
nap med i forbindelse med læsning er du 
velkommen til at henvende dig til 
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk  

 

Arbejdshold mangler frivillige! 
Vi har ofte brug for lidt hjælp fx ved 
sortering og udsætning af fisk. Ørredfonden 
vil derfor gerne have endnu flere på 
arbejdsholdslisten, da det nogle gange kan 
knibe lidt med at få nok til at hjælpe.  

Så hvis vi må kontakte dig via email når 
der er brug for hjælp, så skriv venligst til 
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk   
 
Gudenå konkurrence 
Konkurrenceudvalget arbejder sig støt og 
roligt frem mod årets Gudenå konkurrence, 
der i år holdes fra fredag 16. september kl 
16:00 til lørdag 17. september kl 16:00.  

Mere herom i næste nummer af Gudenå 
Nyt, ligesom i kan læse mere på 
hjemmesiden. 

 
Redaktion: Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Per Frost Vedsted 


