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Gedde 95cm fanget 12. december 2020 på Tange Sø af BSF’s formand Casper Pedersen

Januar 2021

Rimfrost over Gudenå ovenfor Tange Sø. Foto: Erik Søndergaard ©

Glædelig jul og godt nytår
BSF ønsker alle lodsejere og medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår.

Husk indberetning af alle fisk !
Alle fisk – både havørreder, laks og gedder
skal indberettes senest 5 dage efter
fangsten på foreningens hjemmeside.
Uanset om du hjemtager eller genudsætter
fisken.
Du har mulighed for at være anonym.
Er du så heldig at fange mere end en fisk
så skal de ind på hver sin rapport – og det
er ganske nemt, for når du har indsendt
den første, så står vinduet stadig åbent og
du kan tilrette data på fisk nummer to og
indsende denne og så fremdeles.

Etablering af gydebanker i Møllebækken 24. oktober 2020.
Foto: Erik Søndergaard

Årsagen er den simple at vi har brug for en
dækkende statistik, og denne er baseret på
automatisk udtræk af fra databasen – så
husk en fisk = en rapport.

Generalforsamling
Blev som skrevet i Gudenå Nyt novemberdecember nummer 2020 aflyst. Vi afventer
fortsat Covid-19 situationen og indkalder
senere til generalforsamling.

Vigtigheden af fangststatistik kan ses i
havørredprojektet hvor eksperterne roser
vores gode statistiske grundlag til
skyerne

Lodsejer-repræsentantskabs-møde
Lodsejerrepræsentantskabsmøde er også
udskudt pga. Covid-19 situationen.

Husk, at selvom du indvejer din fisk på
Langå Camping, så skal du også selv
indberette på BSF’s hjemmeside.

Artikler i dette nummer:
(spring til en artikel: CTRL+klik)

Elfiskeri laksemoderfisk Gudenå 2020 ...... 8

Kontingent 2021 ................................... 3

Nyt fra Ørredfonden ............................. 13

Formanden har ordet ............................. 4

Aktivitetskalender ................................ 14

Projekt Havørreden tilbage til Gudenå ...... 9

Statistik 2020 ....................................... 5
Den nye Kællinghølbro ........................... 7

Kontingent 2021
Vedrørende kontingent betaling:

Af: Bestyrelsen

På grund af situationen med COVID-19 har
bestyrelsen i år været nødsaget til at
fastsatte kontingent uden forudgående
godkendelse på generalforsamlingen.
Det er uændret medlemsbidrag BSF, men
forbundsbidraget stiger til 435kr for senior.
De nye satser kan i se på hjemmesiden:

2021
Medlemsbidrag BSF
Forbundsbidrag
Lakse- og
havørredbidrag
Medlemsbidrag ialt

590,435,-

590,435,-

Ungdom
18-25år
210,290,-

200,-

200,-

200,-

0,-

75,-

1.225,-

1.225,-

700,-

300,-

500,-

Senior

Pensionist

Junior18år
300,0,-

Støttemedlem
325,100,-






Er du tilmeldt PBS vil pengene blive
trukket den 3. februar.
Er du nyt medlem eller ikke tilmeldt
PBS vil du med posten modtage
opkrævningen HUSK at betale til
tiden.
Har du ikke den modtaget
opkrævningen den 31. januar skal
du ringe til 7622 7070 (Anne DSF)
Så finder vi en løsning.

Formanden har ordet
Foreningen har noget attraktivt fiskevand,
hvilket tydeligt er afspejlet i medlemstallet.
Foreningen har fortsat en lang venteliste for
at komme ind i foreningen. Herfra skal lyde
en opfordring til de medlemmer som har
besluttet ikke at forny medlemsskabet i 2021
– meld jer aktivt ud via vores kasserer
således vi kan byde nye medlemmer
velkommen inden den nye sæson starter op.

Af Caper Pedersen

2020 vil nok først og fremmest blive husket
for COVID-19 situationen som her sidst i
december stadig har stor indflydelse på vores
hverdag. For foreningen har det betydet en
række aflysninger af en række aktiviteter,
men det forventer vi at rode bod på i 2021.
Først og fremmest skal foreningen have
afholdt generalforsamlingen for 2020. I
bestyrelsen håber vi på at kunne holde en
fysisk generalforsamlig i foråret, såfremt
COVID-19 fortsat umuliggøre dette vil vi
forventeligt indkalde til en generalforsamling
online via teams eller ligende. Afholdelse af
generalforsamling online anser jeg som en
absolut nødløsning, men det kan blive den
eneste mulighed vi har. Hvordan afstemning
osv. kan gennemføres på fornuftig vis må vi
finde en løsning på.

I 2021 vil bestyrelsens fokus fortsat være på
fiskevandet og alt hvad der knytter sig til dette er og bliver bestyrelsens første prioritet!
Havørredeprojektet, vandpleje,
lakseudsætninger og ikke mindst et godt
forhold til vores lodsejere, hører alt sammen
under den katagori. Det vil derfor også i 2021
gennemsyre arbejdet. HUSK vi skal være det
gode eksempel langs åen og vi kan ikke tage
det gode fiskeri for givet. Bag hver en fisk
ligger der timer af frivilligt arbejde.
Tilsidst vil jeg ønsker jer alle en god jul og et
godt nytår på bestyrelsens vegne og KNÆK
og BRÆK i 2021.

Casper Pedersen
Formand

Statistik 2020
Af: Per Frost Vedsted

Lidt statistik på fangster i BSF for 2020.
Fangst af havørred ligger på niveau med
seneste 10 år.
Fangst af laks er gået lidt tilbage, men
ligger over gennemsnittet de sidste 27år.
Havørreder BSF-Gudenå:




48 havørreder indrapporteret
Alle er genudsat.
Største 84cm

Laks BSF-Gudenå:






338 laks indrapporteret
Heraf er 54 genudsat (16%)
Største 18kg 121cm
Samlet vægt 1.745kg
Gns 6,6kg og 88cm på de fisk
hvor der både er vægt og længde

Gedder BSF Gudenå:





82 gedder indrapporteret
Største 112cm
Gennemsnit 79cm
7 stk hjemtaget

Fig: Fangster af havørreder fanget i BSF’s del af Gudenå fra 1993 til 2020. gennemsnittet over de sidste 10 år ligger på kun 45
stk. ©BSF 2020

’
Fig: Fangster af laks fanget i BSF’s del af Gudenå fra 1993 til 2020. Samlet set over perioden ligger gennemsnittet på 305 stk pr
år. ©BSF 2020

Fig: Fangster fordelt på måned for havørred, laks og gedder
fanget i BSF’s del af Gudenå i 2020. ©BSF 2020

Fig: Agn for laks, havørred og gedder fanget i BSF’s del af
Gudenå i 2020. ©BSF 2020

Den nye Kællinghølbro
Den nye flotte Kællinghølbro blev løftet på plads 2. december 2020.

Den nye kællinghølbro løftes på plads.
Den gamle kællinghølbro. Der gøres klar til at trække den
kollapsede bro på land. Foto: Erik Søndergaard

Den nye kællinghølbro løftes på plads.

Den gamle kællinghølbro. Den kollapsede bro trækkes på
land. Foto: Erik Søndergaard

Elfiskeri laksemoderfisk Gudenå 2020
Af: Per Frost Vedsted

DCV har igen i år elfisket laks i Gudenåen. I
år blev der elfisket senere end normalt da
fiskene ikke kan opbevares i Randers, men
skal transporteres til Skjern.
Hovedresultat:
På strækningen fra Tangeværket til
Bamsebo blev der fanget 26 laks og
observeret kun 7 havørreder:
9/12-20 Tangeværket – Bjerringbro



15 laks
2 havørreder observeret

10/12-20 Bjerringbro – Bamsebo



11 laks
5 havørreder observeret

Søren Thomassen fra DCV beretter:
”Hej Laksevenner.

Som annonceret elfiskede vi efter
moderlaks i Gudenå den 9. og 10.
december.
Som de foregående år har jeg samlet
resultatet i et regneark som er vedhæftet.
Pga. det sene tidspunkt var flere af laksene
modne, og vi har allerede nu afstrøget 7,5
liter æg, der er befrugtet og lagt i
klækkerummet her i Randers.
De laks der endnu ikke er afstrøget
opbevares i et karantæneanlæg på DCVSkjern. Når de i løbet af de næste par uger
bliver afstrøget, fragtes æggene til DCVRanders, hvor de befrugtes og lægges til
klækning.”

Opdatering 23/12-2020:
Laksene er nu strøget for 26 liter rogn der
er indlagt i klækkehuset i Randers.

Projekt Havørreden tilbage til Gudenå
Af: Per Frost Vedsted

Hermed en kort opdatering på projektet
”Havørreden tilbage til Gudenåen”:
Smolt undersøgelse 2021
DTU Aqua gentager undersøgelsen af
smoltudtrækket i 2021 hvor et antal
havørredsmolt fra hhv.
Skibelundbæk/Møllebækken og fra Lilleåen
forsynes med en lille sender.

prædatorer der tærer på den produktion af
yngel der sker i gydebækken.
Det kan fx være fiskehejre, skarv, mink og
odder.
Det er vores plan at undersøgelsen skal
løber over et års tid.
Projektgruppen har lige nu ansøgninger ud
til finansiering af projektet. Det skal her
nævnes at BSF har bevilget et beløb til
undersøgelsen med vildtkameraer.
I.f.m. denne undersøgelse bliver der brug
for:





opbakning fra lodsejere – tilladelse
til at stille kameraerne op
frivillige til at opsætte kameraer og
ca. en gang i måneden skifte batteri
og SD kort
frivillige til at gennemse optagelser
og dokumentere resultat

Hvis ovennævnte har din interesse, så
henvend dig meget gerne.

Via lyttebøjer der placeres ned gennem
Gudenåen ud til Udbyhøj kan smoltens
vandring fastlægges:





Hvornår trækker de ud?
hvor hurtigt trækker de ud?
Hvor mange når ud gennem fjorden?
Mellem hvilke bøjer forsvinder de?

Med mindre noget uventet sker mht. den
forventede finansiering fra
fiskeplejemidlerne i 2021 forventer vi også
at der mærkes en pulje smolt fra Skibelund
Havørredopdræt og en pulje laksesmolt fra
DCV.
Vildtkameraer
Det er fortsat planen at der skal opsættes
et større antal vildtkameraer i
gydebækkene for at dokumentere hvilke

Opgangsanalyse
Der er igen i år gennemført
opgangsanalyse af Viborg og Favrskov
kommuner. Viborg kommune hyrede DCV
til at foretage selve undersøgelsen. I
Favrskov kommune var det kommunens
biolog der stod for undersøgelsen. Frivillige
fra foreningerne har hjulpet biologerne.
Nedenfor ser du en række billeder fra
undersøgelsen her i starten af december
2020.

Opgangsanalyse Brandstrup bæk
Fra opgangsanalysen i Brandstrup bæk
8.december 2020.

Opgangsanalyse Brandstrup Bæk december 2020. Foto:
Gert Nielsen

Rørunderføring Brandstrup Bæk ved teglværksvej. Foto:
Gert Nielsen

Gullev bæk
Gullev bæk 3. december 2020. Det blev til
en hun bækørred på knap 30 cm, 2 små
hanner. Det var de gydefisk vi så. Der var
lidt yngel og 1års fisk på hele stykket, både
laks og ørred. Der var også grundling og
gedde.

Opgangsanalyse Brandstrup Bæk december 2020. Foto:
Gert Nielsen

Opgangsanalyse Gullev Bæk december 2020. Grundling
yngel. Foto: Gert Nielsen

Opgangsanalyse Brandstrup Bæk december 2020. Flot
havørred. Foto: Gert Nielsen

Opgangsanalyse Gullev Bæk december 2020. Lakseyngel.
Foto: Gert Nielsen

Opgangsanalyse Gullev Bæk december 2020. Ørredyngel.
Foto: Gert Nielsen

Møllebækken
Opgangsanalyse 2. december 2020 i
Møllebækken.
Der var fisk fra starten. Vi havde fået
havørred inden Fredens vej. Der var
gydegravning i en af de nye grusbanker
Mølleparken.
Da vi kom til Skovvejen havde vi haft 6
havørreder oppe (4 hunner og 2 hanner).
Mange 1/2års og 1års fisk. Både laks og
ørred.
Da vi kommer op i skoven var det ikke så
godt. Lange stræk hvor der kun var enkelte
1- års .
Det blev lidt bedre helt oppe ved
Hedemølle efterskole hvor der var en del
yngel.
Opgangsanalyse Gullev Bæk december 2020. Geddeyngel.
Foto: Gert Nielsen

Opgangsanalyse december 2020 Møllebækken. Foto: Gert
Nielsen.

Opgangsanalyse december 2020 Skibelund bæk. Foto: Gert
Nielsen.

Opgangsanalyse december 2020 Møllebækken. Foto: Gert
Nielsen.

Opgangsanalyse december 2020 Skibelund bæk. Foto: Gert
Nielsen.

Skibelund bæk
Opgangsanalysen i Skibelund bæk blev
gennemført 1. december 2020. Der var 4
havørreder, nogle få lidt større bækørreder,
en hel del mindre (yngel fra i år og 1-års)
og noget lakseyngel.

Nyt fra Ørredfonden
Af: Per Frost Vedsted

Både el-fiskeri og strygning af fisk har i år
været påvirket af COVID-19 hvor der er
taget behørig hensyn til afstand, hygiejne
og antal forsamlede personer.

Målet var 25 hunner og 25 hanner for at
dække behovet for produktion af fisk til
Tangeværkets kompensationsudsætning i
nedre del af Gudenåsystemet. Lilleåen
leverede således 37 hunner og 23 hanner
fra el-fiskeri på en strækning af blot ca.
600 meter.
Strygning havørreder og indlæg af
rogn
Med de nye reducerede udsætningsplaner
vi skal levere fisk til så sigter vi efter 14,5
liter rogn: 5 liter Lilleå/Gudenå og 9,5 liter
Allingå.

Strygning af havørreder 2020. Foto: Gert Nielsen

Elfiskeri Alling Å 2020
Elfiskeriet i Allingå 7. november gav 41
hunner og 5 hanner der blev bragt til
Skibelund Havørredopræt. Lidt for få
hanner - forventet var en 75/25 %
fordeling. Forklaringen på de få hanner er
at de ofte er de første til at indtage
gydepladserne, og derfor allerede var
trukket højere op i å-systemet.
Hunnernes gennemsnitsstørrelse var høj
med mange mellem 60-70cm. Alle rigtig
flotte fisk som det plejer at være fra
Allingå.
Elfiskeri Lilleå 2020
Fiskeri efter havørredmoderfisk i Gudenå
var igen i år aflyst pga. de få havørreder i
åen. I stedet anvendes moderfisk fra
Lilleåen der regnes som samme stamme
som Gudenå.
Elfiskeriet skete i samarbejde mellem
Langå og Hadsten foreningerne 22.
november.
John Eistrøm fra Hadsten foreningen
beretter om et helt fantastisk elfiskeri,
hvor man skal helt tilbage til 2012 for at
finde samme antal ørreder i åen.

Vi er endnu ikke helt i mål da vi mangler
nogle liter fra Lilleå, og de i år er sene til at
blive modne. Ved anden strygning var der
kun én der var moden til strygning.
Fra Allingå har vi lagt de nødvendige liter
ind og alle moderfisk er genudsat.
Resultatet af strygningerne er følgende:
Dato
6-12-2020
20-12-2020
10-1-2021
Ialt

Lilleå
2 liter
0,5 liter
??
2,5 liter

Allingå
6 liter
5 liter
11 liter
13,5 liter

Det er planen at der stryges tredje gang
på Lilleå fiskene 10. januar.
Pga. COVID-19 er der i år ikke åbent
uden tilmelding og aftale om deltagelse.

Strygning af havørreder 2020. Foto: Gert Nielsen
Strygning af havørreder 2020. Foto: Gert Nielse

Strygning af havørreder 2020. Foto: Gert Nielsen

Aktivitetskalender
Aflysning arrangementer COVID-19
Senioraftener, juniorklub og foredrager
aflyst resten af 2020 på grund af COVID-19
situationen.
Pas på Jer selv og hinanden.

Senioraften AFLYST på grund af
COVID-19
Hver anden mandag (ulige uger) i
klubhuset Gudenåvej 22a, kl 19:00.
November til marts.

Generalforsamling udskudt til senere
Annonceres senere
Generalforsamlingen der var planlagt til 3december 2020 er udskudt til senere pga.
COVID-19
* =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 og
vedligehold
NN (ny person søges)

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Erik Schøler
Tlf. 2263 1424

Gæstekort til Aulum Haderup og
Silkeborg
Kim Sørensen

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Gheorghe Nan
Tlf: 2144 9777

Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com

BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547

Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk

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

Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk

Ørredfonden
Per Frost Vedsted
Gudenasammenslutningen
lakseprojektet
Casper Pedersen
Thorbjørn Lager

Juniorklub
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com
Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Jeppe K. Christensen, juniorleder
Jan Kristensen,
forældrerepræsentant

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

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

Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

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

BSF Bestyrelsen
Fælles email til hele bestyrelsen
bestyrelsen@bjerringbrosportsfisker.dk

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

