
BSF bestyrelsens beretning 2015
Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Jon Rose i forbindelse med
generalforsamlingen 3. december

Fiskesæsonen 2015 er nu slut, og det
er tid til at se tilbage på året der gik.

De større ting 2015 huskes for var igen
debatten om den alt for store mængde
grøde. Grøden og den høje vandstand
var utvivlsomt stærke medspillere i det
faldende dagkortsalg og medlemstal vi
har set i foreningen de senere år og en
trend, der forstsatte igen i 2015

Manglen på forårsfiskene og de helt
store af slagsen gav også anledning til
bekymrede miner hos mange. Heldigvis
kan vi dog også se tilbage på et 2015
som fiskemæssigt endte hæderligt.
Sidst i august begynde fangsterne af
både laks og havørred for alvor at
komme i gang. Dette fortsatte helt til
lukningen af åen i november. Status på
indrapporterede fisk er, at der er fanget
203 laks, 61 havørreder, 22 gedder og
3 aborrer. En af de mere specielle
fangster blev indrapporteret den 24
februar og bestod af 1 stk. mobiltelefon
”fanget” af Rasmus Ottesen.

4 æresmedlemmer overværer generalforsam-
lingen: Johannes Juel Ditlefsen, Søren
Andersen, John Jørgensen og Arne Ottesen.
Foto: Erik Søndergaard

Aktivitetsmæssigt har 2015 igen været
et år, hvor vandplejeudvalget har haft
en del aktiviteter i og omkring bækkene
og hos myndighederne. 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.

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

Juniorerne er meget aktive med ture til
spændende fiskevand. Seniorerne har
afviklet den traditionsrige Gule Ærter
fiskekonkurrence, hvor der i år blev
fanget flere fine fisk. BSF har også ydet
en stor indsats i forbindelse med
Gudenåkonkurrencen 2015. På trods af
nedgang i antallet af tilmeldte til
Gudenåkonkurrencen blev der fanget
59 laks og havørreder. BSF har i 2015
også lånt vores fiskevand ud til
Lystfiskeriets Dag.

Arbejdet med at få en fælles
indberetning til at virke på
Gudenaalaksen.dk lykkedes i 2015. Det
var en større opgave at få styr på alle
kravene og programmerne, men
endeligt i juni lykkedes det. Når man i
dag indberetter sin fisk på BSF
hjemmeside, vil den i løbet af et døgn
være at finde på
Gudenaasammenslutningens
hjemmeside.

Ved generalforsamlingen i december
2014 afgik blandt andet foreningens
mangeårige formand Steffen.
Bestyrelsen konstituerede sig



efterfølgende og valgte Jon Rose som
ny formand. Åen hvilede her i december
og starten af januar efter et år, hvor
grødeproblematikker, mangel på
havørred og få laks havde fyldt en del.

På første bestyrelsesmøde i januar
besluttede bestyrelsen, at der ud over
løsningen af alle de daglige
driftsopgaver skulle være fokus på
enkelte andre ting. Disse var:

At komme i dialog med relevante
myndigheder og andre vedr.
grødeproblematikken
Prøve at finde på andre effektive måder
til at optimere vandløbsplejen
yderligere
Diskutere og udmelde foreningens
holdning til Tange Sø problematikken.

Der lyttes opmærksomt til formanden under
bestyrelsens beretning. Foto: Erik Søndergaard

For at starte med det sidste først.

Verner Gorridsen, Foreningen til
bevarelse af Tange Sø, sendte i februar
et brev til foreningen stilet til den nye
formand, hvor han bød velkommen. Det
endte ud i, at vi besluttede at mødes
formand til formand ganske uformelt og
privat. Det blev indtil videre til 4 møder,
hvor vi prøvede at tale os mod mulige
fælles løsninger. Vi nåede et godt
stykke af vejen, men ved
regeringsskiftet og miljøministerens
varslede besøg ved Tange Sø blev
tonen hård og uforsonlig. De opnåede

enigheder stod ikke længere, og
efterfølgende er der præsenteret en
serpentiner løsning. BSF har stadig
viljen og lysten til at genoptage det
egentlige gode arbejde, der var
påbegyndt, men vil ikke forcere dette.
Initiativet ligger hos foreningen til
Bevarelse af Tange sø. Bestyrelsen i
BSF besluttede, at melde ud, hvordan vi
ser på Tange Sø problematikken. Dette
publicerede vi på hjemmesiden men lad
mig lige gentage det her.

BSF's baggrund for nedenstående er
rodfæstet i foreningens grundlæggende
forkærlighed for naturen og dyrelivet
langs Gudenåen, samt i dele af
foreningens formål, hvor der skrives:

Foreningens formål er at være
samlingssted for Bjerringbro og omegns
lystfiskere og sikre de bedst mulige
betingelser for lystfiskeri i Gudenåen og
nærliggende vande ved:

 at sikre en sund og naturlig
fiskebestand gennem vandløbs-
og fiskepleje

 at oplyse offentligheden om de
rekreative lystfiskerværdier ved
foreningens fiskevand

 at udpege og bistå ved
vandløbsforbedringsprojektet i
lokalområdet

BSF ønsker, at der eksisterer en
effektiv faunapassage ved Tange Sø,
der tillader åens dyreliv at vandre
sikkert både opstrøms og nedstrøms.

Dette kræver ikke ultimativt en
fjernelse af søen. Søen er både
rekreativt og fiskemæssigt et
spændende område.

Med andre ord. Vi tog stilling.



Denne stillingtagen har ført til, at
foreningen har taget initiativ til at prøve
at samle sportsfiskerforeningerne langs
nedre del af Gudenåen i en form for
interessefællesskab og for at prøve at
få en tungere stemme bag ved udsagn
og holdninger. Vi har i 2015 haft 2
møder i efteråret. Dette har ført til, at
foreningerne Silkeborg, BSF, Langå,
Hadsten og Randers alle står bag den
nævnte holdning.

Foreningsfællesskabet prøver også at
komme til enighed om at anbefale en
løsningsmodel ved Tange Sø samt at
lave nogle fælles indsatser mod grøden.
Det har ført til, at vi i dette
samarbejder har besluttet at udvide
med alle sportsfiskerforeninger lang
Gudenåsystemet. Der er opstartsmøde i
januar i Silkeborg.

Tilfredshed blandt de fremmødte til
generalforsamlingen. Foto: Erik Søndergaard

Jeg nævnte grøde. Tilbage i januar
engagerede BSF sig i et initiativ
iværksat af Gudenåkomiteen kaldet
Gudenåhelhedsplanen, hvor formålet er
at komme med ideer, der kan blive til
initiativer, som kan fremme
lystfiskerturismen. Vi indsendte forslag i
januar der alle havde til formål at øge
mængden og tilgængeligheden af laks
og havørreder i forening. Et af
forslagene gik på alternativ beskæring
af grøde. Efterfølgende blev dette
diskuteret både på møder arrangeret i

dette regi samt ved møder BSF havde
med kommunerne langs vores stykke.
Der blæser positive vinde i forhold til
måske at få det nemmere de
kommende år. Kommunerne i både
Favrskov og Viborg bruger vendinger
som intelligent grødeskæring. Rygter vil
også vide, at der arbejdes på en
ændring af vandløbsregulativet, der
giver lov til at beskære flere gange.

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

Vores sidste indsatsområde i 2015
skulle gå på at finde på andre måder at
optimere vandplejen på. Foreningen må
erkende, at aktiviteterne er mange og
tiden til opgaver ud over at drifte
foreningen er yderst begrænset. Vi har
en plan om måske at kunne inddrage
skoleklasser i arbejder gennem f.eks. at
give dem ansvaret for hver deres
vandløb og så gennem venlig
konkurrence se, hvilken klasse, der kan
øge mængden af yngel mest muligt. Vi
prøver igen i 2016.

El-fiskeriet er i år gået rigtigt godt 116
laks og 113 havørreder blev fanget. De
sidste dage der var afsat til el-fiskeri
blev aflyst, da der var fanget
tilstrækkeligt.

Foreningen er igen begyndt at udsende
Gudenånyt. 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 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.


