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Glædelig jul og godt nytår
BSF ønsker alle lodsejere og medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår.
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Mindeord
overskudsdeling og hvor lodsejerne
bliver fuldgyldige medlemmer af
foreningen – en fremsynethed der
den dag i dag kommer foreningen til
gavn og kontrakter der ikke er
ændret sidenhen. Det gode tætte
bånd Kaj hermed fik etableret med
foreningens lodsejere har sidenhen
sikret os vores gode fiskevand og det
nuværende gode forhold til
lodsejerne

Af: Bestyrelsen

Mindeord Kaj Lindvig
Det er med sorg Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening (BSF) har modtaget
underretning om, at æresmedlem og
tidligere formand Kaj Lindvig er gået bort
fredag den 13.december. Vores tanker går
til Karen og til familien.
Kaj var formand for BSF i en periode på 20
år fra 1986 til 2005. En periode hvor der
skete en stor og positiv udvikling i
lystfiskerforeningen, drevet af Kaj’s store
passion for lystfiskeriet. Nogle få af
højdepunkterne der kan nævnes er:






Juniorklubben
Juniorklubben blomstrede i denne
periode og fejrer i år 40-års
jubilæum. Juniorklubben havde Kajs
store bevågenhed og han hjalp ofte
juniorerne.

Klubhus
Først etablering af klubhuset på
Stærkærvej hos Søren Andersen, der
blev indviet i 1989, og sidenhen
forarbejdet der i 2005 baner vejen
for BSF’s køb af det nuværende
klubhus på Gudenåvej
Lodsejerkontrakter
I 1993 står Kaj Lindvig sammen med
Niels Kjeldsen bag nye
lodsejerkontrakter hvor vi som den
første forening i Danmark indfører



Klubblad og hjemmeside
Klubbladet Gudenå Nyt og senere
BSF’s hjemmeside blev lanceret som
information til medlemmer og
lodsejere

I forbindelse med generalforsamlingen i
december 2005 aftræder Kaj Lindvig som
formand efter som skrevet at have haft
posten i hele 20 år – en periode hvor Kaj
satte mange afgørende positive aftryk i
BSF’s historie.
Udover arbejdet i BSF var Kaj en af
ildsjælene i arbejdet med opdræt af vilde
havørreder til Gudenåen fra starten af
80’erne. Han var med da klækkeriet blev
bygget og indviet i 1989 ude på
Skibelundvej hvor han var med i den
frivillige pasningsordning i mere end 30 år
- en fantastisk indsats dedikeret til arbejdet
for en selvreproducerende havørredbestand
i Gudenå.
Udover pasningen af fiskene var Kaj den,
der med sit smittende gode humør og lune
samlede de frivillige personer i
pasningsordningen.

Kaj var også engageret i Danmarks
Sportsfiskerforbund hvor han i en årrække
sad i kredsbestyrelsen og i flere årtier var
med i instruktørsammenslutningen.
Der er således mange der har lært
lystfiskeriet forunderlige verden helt fra

bunden af, mens andre har fået pudset
formen af under kyndig vejledning fra Kaj han elskede nemlig at lære fra sig, og han
var god til det.

Vi husker Kaj som den samlende person
der via viden og saglighed søgte konsensus
og den brede opbakning. Det lykkedes
derved Kaj at få et velfungerende
samarbejde ikke blot i BSF, men med de
øvrige lystfiskerforeninger langs Gudenå,
landmændene langs åen og med de øvrige
interessenter ved Gudenåen og Tange sø.

Kaj har således bidraget betydeligt omkring
BSF fra familien bosatte sig i Bjerringbro og
uafbrudt indtil kræfterne den seneste tid
slap op. Som en anerkendelse herfor, blev
Kaj i 2008 udnævnt til æresmedlem af
foreningen.

Kaj vil forblive i foreningens og vores
erindring.
Æret være Kaj's minde.

Bestyrelsen.

Lodsejerfest 18.januar 2020
Af: Bestyrelsen

Husk at lørdag 18. januar 2020 holdes
den traditionsrige lodsejerfest. Invitationer
er udsendt.
Festen holdes ligesom sidste gang på
Nørgaards Højskole, og der bliver
traditionen tro noget godt at spise, musik,
dans og hyggeligt samvær.

Lodsejerfesten er også stedet hvor
lodsejerne langs Gudenåen mødes og hvor
der vælges lodsejerrepræsentanter.
Vi ser frem til en rigtig hyggelig aften
sammen med Jer alle.
I vil modtage invitationer med
tilmeldingsoplysninger!

Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole.På
billedet er alle ved at have fundet på plads og vi er klar til
velkomsttalen.

Til lodsejerfesten inviteres alle lodsejere
m/ledsager, æresmedlemmer m/ledsager
og personer der udfører vigtige opgaver for
foreningen (eksempelvis fiskeribetjente og
pasningsordning).

Foto: Pejsestuen. Musikken bliver også denne gang leveret
af Prime Time, frisk musik til en god svingom.

Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole.
Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole.

Referat generalforsamling 2019
Af: Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling torsdag 5.
december 2019 kl.19:00 i Bjerringbro
Idrætspark, 8850 Bjerringbro.

Gudenå men også i både Karup å og i
norske elve.
Jørgen Riis
Jørgen Riis, mangeårig lodsejer med eng i
zone 1 nedstrøms Lillemølle.
1.Valg af dirigent
Steffen toft Jensen valgt. Konstaterede at
generalforsamling er lovligt varslet og
beslutningsdygtig
2. Valg af 2 stemmetællere
Jesper Hougaard og Rasmus Ottesen valgt.

Generalforsamling december 2019. Ca. 45 var mødt frem.
Foto: Erik Søndergaard

Forsamlingen startede med at mindes to
afdøde medlemmer/lodsejere med 1 minuts
stilhed:
John Jørgensen
John tog aktiv del i foreningslivet i BSF.
John var således gennem mere end 20 år i
bestyrelsen, heraf mange som foreningens
kasserer.
I 1992 blev John udnævnt til æresmedlem
og var derudover lodsejerkontakt gennem
mange år.

Casper Pedersen aflægger bestyrelsens beretning på
generalforsamling 2019. Foto: Erik Søndergaard

3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Casper Pedersen aflagde bestyrelsens
beretning. Se særskilt artikel herom.
Godkendt uden kommentarer
Herefter var der orienteringer fra
juniorklubben, vandplejeudvalget,
Ørredfonden, Havørredprojekt og
Gudenåsammenslutning lakseprojekt.
Se særskilt artikel herom.

John fiskede i Gudenå fra barnsben og
kendte åens standpladser. John var en
flittig og dygtig fisker, som med orm
overlistede mange fisk i både vores lokale

4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
Nicolai Parbst fremlagde regnskab, der var
revideret foreningens revisorer og det blev
godkendt af forsamlingen uden
kommentarer.
5. Behandling af rettidigt fremsendte

forslag (30.oktober)
Der var ingen forslag



Årets største juniorfisk
Rasmus Frøstrup, laks 5,2kg

6. Orientering om budget herunder
kontingent
Nicolai Parbst orienterede om budget og
kontingentsatser for 2020.



Årets største havørred
To medlemmer var så heldige at
fange en havørred på 81cm: Kim H.
Sørensen & Kent Olesen. Genudsat
da de jo er fredet.



Årets største gedde
Mads Nørgaard, Gedde 120cm






Junior op til 18år: 300kr uændret
Junior 18-25: 675kr
Senior/pensionist: 1.225kr
(en stigning på 50kr til
havørredprojektet)
Støttemedlem: 475kr

Tak til Jan Ottesen
Bestyrelsen takkede Jan Ottesen for indsatsen som
bestyrelsesmedlem gennem mange år.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer valgt for en 2-årig
periode:






Nicolai Parbst, genvalgt
Kim Sørensen, genvalgt
Per Frost Vedsted, genvalgt
Jesper Knudsen, genvalgt
Rasmus Ottesen, nyvalgt

Valgt som bestyrelses-suppleant for 1-årig
periode er:



Jesper Hougaard, genvalgt
Johnny Nielsen, nyvalgt



Casper Pedersen takker afgående bestyrelsesmedlem Jan
Ottesen. Foto: Erik Søndergaard

Efter generalforsamlingen der kun varede
godt en times tid var foreningen
som traditionen foreskriver vært ved
franskbrød m/rullepølse og ost,
øl/vand/kaffe og naturligvis gammeldags
æblekage.

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
Niels Jørgen Ottesen blev genvalgt som
revisor for 2-årig periode.
Gert Nielsen, genvalgt som revisor
suppleant for 1-årig periode.
9. Eventuelt
Årets største fisk:


Årets største laks
Peter Larsen, laks 15,12kg fordelt på
122cm fanget 1.maj 2019 på blink i
zone 5.

Generalforsamling 2019.Foto: Erik Søndergaard

Indlæg fra udvalg på generalforsamlingen
Juniorklubben 2019









Lasse Aagesen fortalte om juniorklubbens
arbejde og ture i 2019:








Juniorklubbens 40-års jubilæum.
Læs mere herom i Gudenå Nyt
december nummer 2019.
Arbejdet med indretning af
klubhuset, herunder stinkskabe til
maling og støbning. Kabinerne skal
nu ”kun” sluttes til og det forventes
afsluttet i 2020.
Junior aftener har mindre tilslutning
end tidligere. Juniorklubben har som
målsætning af få 10 aktive juniorer i
klubben i 2020.
Den traditionsrige tur til Mandal.

Møder med både Viborg og Favrskov
kommuner om vandpleje.
Gennemgang af gydebække
Optælling af gydninger.
Projekt i Møllebækken gennemført
med udlægning af gydegrus. Der
skal lægges yderligere 10m3 grus ud
til to nye gydebanker.
Der arbejdes på en projektbeskrivelse til Trine Møllebæk og Statoilbækken.
Slutteligt et link til næste World
Fishing Migration Day som afholdes
16. maj 2020.
En dag hvor der er på verdensplan er
fokus på betydningen af frit flydende
vandløb for vandrende fisk.
Vandplejeudvalget planlægger et
arrangement i Gudenå på netop
denne internationale dag – mere
herom på et senere tidspunkt.

Gudenåsammenslutningen
lakseprojektet
Casper Pedersen orienterede om
lakseprojektet:
BSF har i 2019 givet 206.942kr til
udsætning af laks, heraf lodsejerbidrag på
49.492kr

Vandplejeudvalg
Jesper Knudsen orienterede om
vandplejeudvalgets arbejde i 2019:

Laksefangster i hele Gudenå blev fremvist
og diskuteret:

hanner på første tur.
Allingå 53hunner og 16hanner.


Ørredfonden
Per Frost Vedsted orienterede om
Ørredfondens arbejde i 2019, herunder:



Udsætninger
Elfiskeri moderfisk
Gudenå fisk hentes i Lilleå systemet.
Der er ”kun” fanget 14hunner og 4

Der er langt om længe kommet en
afgørelse der entydigt pålægger
Tangeværket at gennemføre
pligtudsætningen fastsat af DTU
Aqua. Det har tidligere givet
problemer idet Tangeværket ikke
mente de var forpligtet til at købe og
udsætte fisk for mere end en fast
beløb pr år. Nu skal de udsætte den
mængde der er fastlagt i
pligtudsætningen.

Havørredprojektet
Læs særskilt artikel herom længere nede i
dette nummer af Gudenå Nyt.

Bestyrelsens beretning 2019
Af: Casper Pedersen

2019 er mit første år som formand for
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening – når jeg ser tilbage
på året – kan jeg se tilbage på en
udfordrende og spændende opgave, men
først og fremmest på et år hvor bestyrelsen
har afsluttet eller for alvor sat kursen på en
række projekter som vi har haft på
tegnebrættet i en længere periode.
Som foreningen kan vi kikke tilbage på et
år som har budt på et fornuftigt fiskeri og
hvor der igen er landet en række rigtig
flotte Laks på foreningens vand.
I min beretning vil jeg først gennemgå de
tiltag som bestyrelsen har arbejdet med på
foreningens vegne og samtidig gennemgå
de prioriterede opgaver vi vil arbejde med i
2020.

Projekter 2019
Havørredprojektet
Havørredprojektet er et af de projekter
som for alvor har krævet vores
opmærksomhed i 2019. I bestyrelse er der
bred enighed om opbakning til projektet,
som forventeligt er afgørende i forhold til at
få gjort noget ved nedgangen i havørrede
bestanden på foreningens vand. Først når
vi kender årsagen til nedgangen kan vi
forvente at kommunerne og andre
interessenter vil bidrage til en målrettet
indsats. Derfor valgte vi at forening skulle
være ambassadører og forgangsmænd i
projektet. I 2019 har projektgruppen med
DSF i spidsen arbejdet intensivt på at
skaffe midler til projektet – dette arbejde
er ikke færdigt i nu og kommer derfor også
til at tegne 2020. Bestyrelsen har besluttet
på foreningens vegne at vi også i 2020 vil
støtte projektet økonomisk – det sker ved
en donation på 75.000kr. Som nogen af jer
forventeligt har bemærket (i Gudenå Nyt)
besluttede vi i samme ombæring at

hovedparten af de 75.000kr skulle
financiers ved en midlertidig
kontingentstigning.
Siden jeg annoncerede kontingent
stigningen er der løbet en del vand gennem
åen. I oktober har vi solgt en del flere
dagkort end beregnet, hvilket har
afstedkommet at vi har kunnet
omprioritere nogle midler. Derfor bliver
kontingent stigningen reduceret til 50kr og
i samme ombæring har vi besluttet at give
vores lodsejere 1kr mere i meterpenge i
2019.
Vi ved det er kontroversielt at ændre hæve
kontingentet, men vi er sikre på at langt
hovedparten af medlemmerne er enige i
bestyrelsens prioritering af
Havørredprojektet.
Andre projekter i 2019
Af andre projekter i 2019 vil jeg derudover
nævne:
P-plads
Etablering af ny P - Plads ved sandskredet.
Som i ved mistede vi med kort varsel Ppladsen nedstrøms højspændingen i ZONE
4, men heldigvis fik vi hurtigt etableret en
ny og tilsvarende P- Plads i området. Tak til
Jens Skytte for at lade os anlægge en Pplads på hans mark. Et rigtig godt
eksempel på hvor vigtigt det er at vi sikre
et godt forhold til lodsejerne.
Klubhus
En anden prioritet har været klubhuset:
I 2019 har vi inviteret til en række
foredragsaftner. De har været en stor
succes og vi vil også i 2020 have fokus på
at skabe mere liv i og omkring klubhuset.
Derfor vil vi forsætte med at arrangere
tema aftner såsom Foredrag, spinnerbyg
eller og andre aktiviteter vi kan samles om.
Ideer modtages gerne.
Klubhuset har i længere tid været på vores

prioritets liste. I 2019 har vi fået gjort
noget ved området udenfor. Vi ville også
have ordnet køkkenet men da vi som
forening har mulighed for at søge midler til
projektet via kommunen har vi måtte vente
på en afgørelse fra kommunen. Den er lige
kommet – hvilket desværre blev et afslag.

trække vi håber på en mindst lige så stor
opbakning til arrangementet som sidste år.
– Jeg kan ikke understrege nok hvor vigtigt
et godt forhold til vores lodsejere er for
foreningen. – uden deres velvilje er der
ingen forening.

Gæstekort
2019 blev også året hvor vi
genintroducerede gæstekortet. Vi har valgt
at lade medlemmer købe gæstekort til
perioderne udenfor dagskort salget som en
ekstra gode medlemmerne kan benytte sig
af.

Ud over havørredprojektet og
klubaftener vil vi i 2020 prioritere:

Overdragelse af eng zone 1
Endelig blev 2019 også året hvor
overdragelse af engen i ZONE 1 endeligt
faldt på plads. En flot gestus som Anders
Hvass har vist foreningen.
Øvrige projekter
Af mindre projekter i 2019 kan desuden
nævnes: Udlægning af spang på nordsiden
af åen, opsætning af nye borde- bænksæt,
vandpleje i møllebækken, rundvisning ved
fiskevandet og mange af de gamle succeser
såsom Gule ærter konkurrencen, Gudenå
nyt og ikke mindst Gudenå konkurrencen.
Når vi kikker tilbage kan vi med sandhed se
tilbage på et år hvor der har været rigtig
mange ting på plakaten og måske bedst en
masse projekter som vi har afsluttet eller
bragt et godt stykke tættere på
målstregen.

Planer for 2020
2019 har været et godt år for BSF både
fiskemæssigt og som forening.
Lodsejere
I 2020 starter vi året med at fejre vores
gode og utrolige vigtige forhold til vores
mange lodsejere. Det gøres den lørdag den
18.januar hvor vi igen inviterer til
lodsejerfest på Nørregårds højskole. Her
skal den vanen tro have alt hvad den kan

Prioriteter 2020
Klubhuset
Foreningen har i 2020 afsat 70.000,- til at
renovere klubhuset.
Vandpleje
Vi håber at kunne lave to projekter i 2020.
Vandpleje er og bliver vigtigt for
foreningen. Dels går det rigtig godt i tråd
med vores fokus på havørrederne og
derudover tegner det et billede af
foreningen som en forening der tager
ansvar og kærer om den natur som vi kun
har til låns. Der er generelt en stor velvilje
ved kommunerne når det handler om at
stille midler til den slags projekter – jeg
kan kun opfordre flere af vores medlemmer
til at tage aktiv del i arbejdet.

Øvrige emner
Til sidst har jeg et par emner som jeg kort
vil berøre:
Hjemmeside og fangstrapport
Hjemmesiden og især fangstrapporten har i
foråret voldt en del problemer. Det er indtil
videre ordnet men det er nok et område
som vi kommer til at kikke på. P.t. har vi
valgt at bruge tiden på at kikke på andre
løsninger. Vi vil egentligt gerne bruge den
platform som DSF tilbyder, men her er
fangstrapporten bare ikke særlig god. Vi
håber at kunne lave en løsning i
samarbejder med andre foreninger for at
holde udgifterne nede. Skulle siden gå ned
i 2020 håber vi igen at kunne klare det
med et midlertidigt fiks. En ny side er
meget bekostelig.

Opsigelse af medfiskeret
2019 blev også året hvor vi valgte at
opsige medfiskeretsaftalen med ALF,
hvilket jeg også ganske kort vil nævne. BSF
har i øjeblikket nået medlemsloftet og vi
har desuden en længere venteliste til
foreningen. Vi synes tiden er løbet fra

aftalen og vi vil ikke kunne forsvare at lade
en stor forening som ALF fiske på zone 6
under den nuværende aftale. Forhåbentligt
vil det skabe mere plads ved vandet i 2020.
Det afslutter bestyrelsens beretning.

Kællinghøl broen kollapset
Så gik den ikke længere. Kællinghølbroen
kollapsede lørdag 7.december 2019.
Den blev bygget i 2012 hvor bl.a. BSF
sammen med andre lokale foreninger
støttede broen økonomisk. Desværre var
den konstrueret forkert idet materialerne
ikke kunne holde som lovet.
Nu ser vi frem til en ny bro som kommunen
allerede har bevilget. Erik Søndergaard tog
et par billeder mandag 9. december hvor
broen blev trukket på land.

Kællinghølbroen. Der gøres klar til at trække den kollapsede
bro på land. Foto: Erik Søndergaard

Kællinghølbroen. Der gøres klar til at trække den kollapsede
bro på land. Foto: Erik Søndergaard

Kællinghølbroen kollapset december 2019. Foto: Erik
Søndergaard

Kællinghølbroen. Den kollapsede bro trækkes på land. Foto:
Erik Søndergaard

Lodsejer hvor broen stod og æresmedlem Søren Andersen
ser til mens broen trækkes på land. Foto: Erik Søndergaard

Havørreden tilbage til Gudenå

Udviklingen i antallet af havørreder fanget på BSF’s del af Gudenå 1993 til 2019.

Af: Per Frost Vedsted

Her bringes en kort status på projektet
”Havørreden tilbage til Gudenå” svarende
til indlægget på generalforsamlingen 2019

Så rykker vi på
havørredundersøgelsen!
Det oprindelige projekt til ca. 3,5mill kr har
vi desværre ikke fundet finansiering til nu,
så der er derfor i al hast udarbejdet en
reduceret undersøgelse, som straks
igangsættes:
50 vilde smolt fra Skibelund bæk og 50
vilde smolt fra Lilleå mærkes med akustiske
sendere og følges på deres vej til Udbyhøj
for at fastslå hvor mange der dør undervejs
og hvor de forsvinder på turen.
Undersøgelsen koster 600.000kr der
finansieres således:

Bjerringbro Sportsfiskerforening
Gudenåens Ørredfond
Gudenåsammenslutningen
lakseprojektet
Fiskeplejen (fisketegnsmidler)
I alt

140.000kr
100.000kr
20.000kr
340.000kr
600.000kr

Sekretariat for projektet (DSF) finansieres
fortsat af de tre kommuner Favrskov,
Viborg og Randers og andrager 112.000 kr
pr år.
Resultat af undersøgelsen er klar allerede i
sommeren 2020.
Det er den første undersøgelse af denne art
på fisk fra Gudenåens tilløb, men en
gentagelse af to undersøgelser fra Lilleåen
hvor der i 2003-2005 blev målt 19 og 21%
dødelighed. Resultat fra Lilleåen er derfor
en god reference for problemets omfang i
Lilleå, hvorimod Gudenå så at sige "starter
fra nul"



Artikel på TV Midt Vest 7/12-2019
"Hvorfor forsvinder fiskene havørreder udstyres med sendere"



Se indslag TV Midt Vest 7/12-2019 starter 2 minutter inde i
udsendelsen:
TV Midt vest nyhedsudsendelse 712-2019



Nyhed BSF hjemmeside
Havørredundersøgelses Gudenå
8/12-2019



Artikel Sportsfiskeren 12/12-2019
600.000kr til havørredundersøgelse i
Gudenå



Projektbeskrivelse DTU Aqua dec
2019
Undersøgelse af vilde
havørredsmolts overlevelse og
vandringshastighed igennem nedre
Gudenå og Randers Fjord dec 2019



Smolt undersøgelsen i Lilleå 2003-5
Aarestrup m.fl. 2014 - Videnskabelig
artikel om smoltundersøgelser i
Gudenåen og Randers Fjord 2003 og
2005

Den oprindelige store undersøgelse
kontra den reducerede

Pris for undersøgelsen
Undersøgelse løber over
Skibelund
Antal vilde smolt
Lilleå
Skibelund
Antal opdræts-smolt
Lilleå
Akustiske sender i smolt?
Antal lyttebøjer
Radiosender i smolt?
Radiopejling af døde/forsundne fisk?

Store
Reduceret
undersøgelse undersøgelse
ca. 3.400.000kr 600.000kr
2år
1år
75 stk
50 stk
75 stk
50 stk
75 stk
0 stk
75 stk
0 stk
Ja
Ja
20 stk
10 stk
Ja
Nej
Ja
Nej

Oversigt over nøgleparametre på den oprindelige store og
den igangsatte reducerede havørredundersøgelse

Det videre arbejde
Projektgruppen arbejder videre med
finansiering til yderligere undersøgelser og
tiltag, ligesom der planlægges en
information til interessenter.

Opgangsanalyse i gydebække
Opgangsanalyse
Det er for andet år i træk gennemført
opgangsanalysen i gydebække til Gudenå
for at måle hvor mange havørred moderfisk
der er trukket op i bækkene for at gyde.
I Viborg Kommune laves der
opgangsanalyse i Gullev bæk, Møllebækken
og Skibelund bæk. Viborg kommune står
for analysen med hjælp fra DCV og BSF
stiller med to frivillige hjælpere.
I Favrskov kommune elfiskes der i
Kjeldbækken, Hagenstrup Møllebæk,
Tjærbækken og Brandstrup bæk.

Gullev bæk
Erik Søndergaard, Anders Stougaard og
Gert Nielsen hjalp Karina Amdi Sørensen,
Viborg Kommune og Kim Iversen fra DCV
med opgangsanalysen i Gullev bæk. Der
blev ikke observeret nogen opgangsfisk
overhovedet.
Der var en enkelt gedde på ca. 20cm, et
par små ”sniger hanner” og nogle
signalkrebs.

Gullev bæk. 4.december 2019. ”Sniger han” dvs. en lille
men kønsmoden han. Foto: Erik Søndergaard

Gullev bæk. 4.december 2019. ”Sniger han” dvs. en lille
men kønsmoden han. Foto: Erik Søndergaard

Gullev bæk. 4.december 2019. ”Sniger han” dvs. en lille
men kønsmoden han. Foto: Erik Søndergaard

Gullev bæk – et rigtig flot gydevandløb med optimale
betingelser for havørreden. 4 december 2019. Foto: Karina
Amdi.

Gullev bæk. 4.december 2019. Gert, Anders og Kim ifm.
årets opgangsanalyse. Foto: Erik Søndergaard

Gullev bæk. 4.december 2019. Gert, Erik, Anders og Kim
elfisker ifm. opgangsanalysen. Foto: Karina Amdi

Møllebækken
Svend-Erik Sjællænder Pedersen og Anders
Stougaard hjalp Karina Amdi Sørensen og
Kim Iversen ifm. opgangsanalyse i
Møllebækken.
Det blev til 6 opgangs-havørreder, alle
hanner. Der blev konstateret en del yngel
og de første gydebanker er benyttet af
enten laks eller havørred.

Gullev bæk. 4.december 2019. Karina, Anders og Kim
elfisker ifm. opgangsanalysen. Foto: Erik Søndergaard

Skibelund bæk
Af: Casper Pedersen

Fredag den 6. december gennemførte
Viborg kommune moderfisk analyse i
Skiblundbækken. Analysen bestod i at
elfiske bækken fra udløbet og op til
Sahlvejen. Resultatet blev i alt 12
havørreder hvoraf den største var en han
på ca. 75 cm. 12 fisk lyder ikke af meget,
men det var tydeligt at der mange steder i
bækken allerede havde været en del
aktivitet. Om det var havørreder eller laks
der havde været på spil er svært at vide,
men fiskene var allerede ude af bækken
igen. Her lidt billeder fra dagen:

Kim fra DCV i sit rette element. Foto: Casper Pedersen.

Laksesmolt – kendes tydeligt på den dybt kløvede hale og
den store brystfine. Foto: Casper Pedersen.
75 cm Han – dagens største. Foto: Casper Pedersen.

Hun fanget lige opstrøms røret ved udløbet.

Død laks på ca. 85 cm fundet ca. 2 km nedstrøms
Sahlvejen. Det er formodentligt odderen som har været på
spil (hjerte og indvolde var spist, ellers var fisken intakt).
Foto: Casper Pedersen.

Frisk gydning i Skibelund bæk. Foto: Casper Pedersen.

Rigtig mange af fiskene havde hakke skader – Jf. Kim er det
fiskehejren som jager i bækken om natten. Hejren kan tage
overraskende store bytte fisk. Foto: Casper Pedersen.

Frisk gydning Skibelund bæk. Om det er laks eller
havørrede der har været på spil står hen i det uvisse, men
en tidlig gydning så måske laks. Foto: Casper Pedersen.

GØF: Moderfisk og strygning
Af: Per Frost Vedsted

Lilleå moderfisk
Da der ved elfiskeriet 30. november 2019 i
Lilleåen kun blev fanget 14 hunner og 4
hanner blev der elfisket en ekstra gang
søndag 15. december. Det gav 15 hunner
og 9 hanner, så vi i alt har 29 hunner og 19
hanner at stryge fra Lilleå.
Allingå moderfisk
Vi har fået 53 hunner og 16 hanner.

Strygning
Ved den først strygning søndag 8.
december blev der strøget



1,7 liter Lilleå/Gudenå rogn
4,75 liter Allingå rogn

Der stryges anden gang 27. december.

Aktivitetskalender
Senioraften 13.januar - Havørreden
Kaare Manniche Ebert, DSF, Temaaften om
havørred. Kl. 19:00
Senioraften 27.januar - Laks
Gert Holdensgaard DCV Temaaften om
laks. Kl. 19:00
Senioraften 24.februar - Tun
Tore Christian Svendsen. Tunfiskeri i DK
Lasses og Tores foredrag er beskrevet her.
Kl. 19:00
Senioraftener
Hver anden mandag startende mandag
18.november. Senioraften i klubhuset
19:00.

Junior klubaften
Hver torsdag kl 19:00 i klubhuset.

* =Junior ture Pris og tilmelding
Alle ture undtagen turen til Mandal turen er
gratis, for juniormedlemmer.
Tilmelding på sms til Keld på 2083 3449
eller sidste klubaften op til turen.

Bestyrelse, fiskeribetjente og
udvalg mv.
BSF Bestyrelsen
Casper Pedersen
tlf 5370 9440
Formand og VPU
formand@bjerringbrosportsfisker.dk
Per Frost Vedsted
Næstformand og GØF
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk
Nicolai Parbst
Kasserer
kasserer@bjerringbrosportsfisker.dk
Rasmus Ottesen
Bestyrelsesmedlem og juniorklub
rasmus_ottesen@hotmail.com

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Verner Jensen
Tlf. 6170 6784

Vandpleje
Jesper Knudsen, formand
Erik Søndergaard
Jesper Hougaard

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Steen Juhl Nielsen
Tlf. 3035 6971

Både Tange Sø
Nicolai Parbst (nøgler)
Casper Pedersen (vedligehold)

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Erik Schøler
Tlf. 2263 1424
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Gheorghe Nan
Tlf: 2144 9777

Gæstekort til Aulum Haderup og
Silkeborg
Kim Sørensen
Ørredfonden
Per Frost Vedsted
Gudenåsammenslutningen
lakseprojektet
Casper Pedersen
Søren Agesen

Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com

BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547

Juniorklub
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com

Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk

BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbrosportsfisker.dk

Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Jeppe K. Christensen, juniorleder
Jan Kristensen,
forældrerepræsentant

Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk

Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

Fiskeristyrelsens kontrollør,
distrikt Randers
Fiskeribetjent Lars Høgild
Tlf. 7218 5687

Jesper Hougaard
Bestyrelsessuppleant og vpu
jrhjjh@hotmail.com

Veje og P-pladsen
Kim Sørensen
meki@bknet.dk

Klubhus adresse og bestyrer
Gudenåvej 22A
8850 Bjerringbro
Kim Sørensen, bestyrer klubhus
Tlf. 2049 1859

Broer, bænke og skilte
Søren Agesen
lsagesen@gmail.com

Lodsejerkontakt
Niels-Jørgen Ottesen
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750
njottesen@hotmail.com

Johnny Nielsen
Bestyrelsessuppleant
johnny61@yahoo.dk
BSF Bestyrelsen
Fælles email til hele bestyrelsen
bestyrelsen@bjerringbrosportsfisker.dk

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

