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Bestyrelsens beretning:
Fiskesæsonen 2016 er nu slut, og det er tid til at se tilbage på året der gik.

De større omkringliggende ting foreningen husker 2016 for, var igen grøden, løsningsmodeller ved
Tange Sø, omlægningen af Møllebækken samt ulovligt garnfiskeri i Randers Fjord.

Laksefangstmæssigt kom vi godt fra start. Allerede den 24. januar landede Brian Nielsen en laks på
98 cm. Gedderne blev tidsmæssigt overhalet af denne, men de kom så stærkt tilbage fra februar. De
helt store monstergedder udeblev dog med største gedde på 105 cm fanget af Johannes Bigum
Pedersen.

Tilbage til laksen. Vi skulle nu hen til sidst februar, før laksen igen kom på land, hvor Henning
Schmidt tog en på godt 5 kg. Marts tegnede sig for mange flotte laks, herunder årets uofficielt
største fanget af Allan W. K. Jensen på 113 cm og 15,3 kg. Fisken blev desværre ikke officielt
indvejet, men det ændrer jo ikke ved, at det er en fantastisk fisk. Foråret fiskede fantastisk. Så at sige
dagligt kom der blanke laks på land. Størrelsesmæssigt lå de fleste laks omkring 6-7 kg. August og
september blev et par måneder, hvor laksen lod vente på sig. Det varme sensommervejr, specielt i
september var nok grunden til dette. Oktober begyndte og vejret blev koldere. Laksene og
havørrederne begyndte igen at lade sig fange. Helt hen til lukningen den 16. november blev der
fanget godt med laks og rimeligt med havørreder. Uofficielt største havørred blev landet af Kent
Olesen og var på 7,45 kg. Året er endt med (246 (stat)) 314 Laks, (36 (stat)) 55 Havørreder og 32
Gedder. Top ti på laks er alle over 10 kg. Det er da ikke så ringe endda.

Aktivitetsmæssigt har 2016 igen været et år, hvor vandplejeudvalget har haft en del aktiviteter i og
omkring bækkene og hos myndighederne. Herudover har omlægningen af Møllebækken også været
en spændende begivenhed. Udfordringen for vandplejeudvalget er, at det er svært at finde frivillige
nok til hjælpe i forhold til ambitionsniveauet, men alligevel. Jesper vil fortælle mere om aktiviteterne
herefter.

Juniorklubben med Johannes som formand er meget aktive med ture til spændende fiskevande og
andre aktiviteter. Johannes vil fortælle mere herom senere

BSF har også i år været engageret i flere gode arrangementer:

Seniorerne har afviklet den traditionsrige Gule Ærter fiskekonkurrence, hvor der i år var over 40
tilmeldte. Der blev fanget mange fine fisk med største fisk en laks på 7,05 kg fanget af Hanse. Denne
laks førte til ikke så lidt pral og stor snak efterfølgende i klubhuset, hvor de gule ærter og lotteriet
blev gennemført i nogenlunde god ro og orden.

BSF har også ydet en stor indsats i forbindelse med Gudenåkonkurrencen 2016. Der var i år en
samme antal deltagere. Vandet var varmt og vejret solrigt. Det spillede også ind på fangsterne. Der
blev indvejet 12 laks og 16 havørreder med største laks på 7,11 kg fanget af en fynbo, Thomas S.
Larsen. Til gengæld betød det gode vejr, at der var flere til fredagsspisning i teltet om aftenen.
Konkurrencen kom også fra arrangementet med det største overskud nogensinde, som nu kommer
GØF til gode.

Vi har i 2016 også lånt vores fiskevand ud til Lystfiskeriets Dag. Dog uden særligt mange deltagere.

Fiskerikontrollørerne har i år også været aktive i at sørge for, at fiskeriet forgår som foreskrevet. En
af udfordringerne er stadig at få alle medlemmer til at bære fiskekortet synligt, mens man fisker
langs åen som foreskrevet.
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2016 blev året, hvor en ellers kedelig udvikling er vendt. Salget af dagkort til Gudenåen er steget
igen, men salget på Tange sø til gengæld er gået en smule tilbage. Nicolai kommer ind på dette
senere.

Formandsmøderne mellem formændene for foreningerne langs Gudenåen mødtes i efteråret 2015,
for at diskutere, om foreningerne kan have gavn af at mødes i ny og næ og diskutere fælles
problematikker og løsninger. Det blev vi ret hurtigt enige om, at vi kunne. Det første vi tog op var at
se, om vi kunne finde fælles fodslag til en holdning på Tange Sø problematikken. Det kunne vi, og i
slutningen af 2015 sendte BSF på vegne af foreningerne et brev til Kurt Andresen, formand for
arbejdsgruppen, der skal hjælpe borgmestrene med en løsning ved Tange Sø. Brevet beskrev en
samlet holdning, der baserede sig på en version af et langt omløbsstryg. Vores brev fra foreninger,
der tæller 3900 medlemmer og 450 lodsejere, blev taget positivt imod og videredistribueret  til de 4
kommuner. Foreningen vurderer, at der er lidt knas i samarbejdet mellem de 4 kommuner på at
finde den fælles løsning, så en udmelding fra borgmestrene, der var forventet omkring juli lader
vente på sig. I kan læse mere om vores arbejde i Gudenånyt fra Februar 2015

På sidste generalforsamling talte vi om grødeproblematikken og jeg kom til at sige følgende:

”Det kunne være dejlig at stå på næste generalforsamling og tale om grøden som et problem, der
var engang… Lad os nu se.”

BSF satte sig i februar ned for at prøve at komme med forslag til dette. Forslaget baserede sig på
forskning gennemført af en anerkendt dansk forsker på området, Annette Baatrup-Petersen. I et
forskningsprojekt baseret på undersøgelser af talrige effekter af grødeskæringshyppigheder, viser
hun en figur, der viser, at en enkelt grødeskæring kan hæmme grødetilvæksten i et vandløb mere
end hvis der ikke skæres. Flere gange end en skæring har dog den modsatte effekt. Ud over dette
studie bladrede vi også lidt i en Orbiconrapport der konkluderede, at den øgede vandstand
nedenstrøms Tange i mindre grad skyldes de øgede regnmængder og i højere grad grøden.

Dette førte til, at vi fremsatte et forslag vi kalder intelligent grødeskæring. Dette går i alt sin
enkelthed ud på, at der skæres to gange i vandløbet men kun et sted. Dvs. den ene gang klippes i
den ene side af åen og den anden gang i den anden. Formændene lags Gudenåen støttede op om
dette forslag. Dette præsenterede først Silkeborg lystfiskerforening og siden BSF for Kristian Pihl
Lorentsen, der var blevet vandløbsordfører for Venstre. Han blev så begejstret for forslaget, så han
satte et møde op med miljøministeren. Esben Lunde kom til BSF den 18. april med et større følge, så
der var fyldt godt op i klubhuset. Efterfølgende gik Per Frost og undertegnede til åen med ministeren
og følget og præsenterede vores forslag for ham. Det blev taget vældigt godt imod. Efterfølgende
blev forslaget også præsenteret igen for Kurt Andresen, hvor dette også blev vel modtaget, og
forslaget er medtaget i kommunernes arbejder for en ny vedligeholdsplan for Gudenåen.

Sidste nyt i sagen er en artikel i Bjerringbro avis fra den 23. november, hvor Jarl Gorridsen, formand
for teknik og miljø i Silkeborg Kommune udtaler, at de 4 kommuners embedsmænd er sendt hjem
med opgaven om at skrive et udkast til et nyt gudenåregulativ, hvor kommunerne må skære åen
mindst to gang i 15 m bredde mod i dag en gang i 10 meters bredde.

Men… i 2016 har vi ikke set effekten af dette endnu. Vi søger at påvirke stadigt især gennem den
noget større tyngde vi har gennem formandssamarbejdet.



Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening
Bestyrelsens beretning 2016

I 2016 fik Langaa Sportsfiskerforening nok af de ulovlige garn i Randers Fjord. Talrige indikationer og
næsten beviser førte til, at de startede en facebookgruppe mod dette. Denne blev voldsomt populær
og foreningen fik mange tips ind på denne. På et tidspunkt kunne man læse på denne, hvordan en
mistænkt garnfisker blev flugt, fra han sejlede ud og hvor han befandt sig på fjorden. Det bør give en
smule bekymring i denne fiskers tanker at vide, at der holdes øje med ham. LSF stod som vært for et
stort folkemøde om problematikken, hvor alle kunne møde op og give deres mening til kende. Lars
Kielsgaard har efterfølgende fortalt, at der var mange fremmødte og debatten var god, men
konkrete løsninger kom ikke frem. Formandsmøderne har ulovligt garnfiskeri på dagsordnen nu her
og prøver i fællesskab at sende et forslag til miljøministeren, der med inspiration fra Nybøl Nor skal
forbyde garnfiskeri i hele Gydenåsystemet og fjorden med argumentation i, at der er flere penge i
turismen.

Elfiskeriet er igen i år gået godt. I forbindelse med en bestandsanalyse er strækningen fra
Tangeværket og ned Nørreåen elfisket to gange. Dette gav første gang 124 laks og 104 havørreder
og anden gang 135 laks og 71 havørreder. Elfiskeriet uge 46 blev aflyst, da DCV havde fanget
tilstrækkeligt med moderlaks.

Som i sikkert ved udsender foreningen Gudenånyt regelmæssigt. Der er blevet taget rigtigt godt
imod, og vi har en plan om at fortsætte med dette. Herfra skal lyde en opfordring til medlemmerne
om at indsende historier eller indlæg til bladet. Send dem til Per Frost, som står for bladet.

Til sidst er at sige tak til alle de frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde for foreningen. Uden jer
var der ikke mange aktiviteter, der kunne driftes. Tak til lodsejerne for endnu et år med fint
samarbejde. Tak til DCV, naboforeningerne, samarbejdspartnerne, dagkortsalgsstederne og
myndighederne for godt og gnidningsfrit samarbejde.

Hermed afsluttes bestyrelsens beretning.


