Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Maj-Juni 2018

Årets hidtil største indvejede laks på 12 kg fordelt på 107cm fanget
på wobler 11.maj 2018 af Sigfred Madsen.

Maj-juni 2018
Fiskeriet - mens vi venter
Efter at have ventet og ventet på laksen;
travet op og ned ad åen og fået kolde
fingre under fiskeriet efter de først
opgangslaks, så kom de endelig i starten af
april 
Laksefeberen har bredt sig blandt Gudenå
fiskerne hvilket tydeligt ses på antallet af
biler på foreningens P-pladser.

Medlemskab – venteliste oprettet
Vi har nået medlemsloftet på de 600
medlemmer (igen) og optager jvf. reglerne
kun lokale medlemmer resten af året.
Lystfiskere der ikke har folkeregisteradresse i et af postnumrene 8840, 8850,
8860 eller 8881 kan derfor kun tilbydes en
plads på ventelisten til medlemsskab.

Der fanges igen flotte sølvblanke fede
opgangslaks 
De har i år været senere på den,
sandsynligvis på grund af den lavere
vandtemperatur. Til langt hen i april måned
har der også været mange nedgængere i
åen – laks der har været oppe for at gyde,
men som endnu ikke er trukket til havs for
at æde og genvinde fordoms huld. Disse
nedgængere er forsigtigt genudsat med
håbet om at de trækker til havs og kommer
tilbage som endnu større fisk.
Nyd billederne af nogle af de glade lakse
fiskere med deres fangst i dette nummer.

Foto: Laks 8,4kg 94cm fanget på reje 1.april 2018 af Ralph
Eriksen.

Top 10 laks 2018 – status 11.maj 2018

HUSK havørred er fredet i Gudenå
Havørred bestanden i Gudenå er truet og
derfor har BSF besluttet af frede
havørreden. Foreningerne i Silkeborg,
Hadsten, Randers freder også havørreden.
Langå foreningen har fredet havørreden
opstrøms Lilleåens udløb i Gudenå.

Laks 7,6kg 90cm fanget på reje 9.april 2018 af Nicholai
Sørensen

Laks 7,9kg 92cm fanget 8.april på wobler af Christian
Kleberg

Laks 7kg 89 cm fanget 5. april 2018 af en stolt juniorfisker
fra Hadsten, Aksel Fuglsang Nielsen.

Laks 7,0kg 86cm fanget 10.april 2018 på reje af Leo
Andersen

Laks 11,05kg 98cm fanget på spinner 11.april 2018 af
Thorbjørn Lager

Laks 8,0kg 92cm fanget på spinner 29.april 2018 af Stefan
Kristensen

Laks 7,8kg 90cm fanget 20.april 2018 på reje af Nan
Gheorghe

Laks 10,0kg 98cm fanget på reje 29.april 2018 af Lisbeth
Borre

Laks 10,73kg 98cm fanget på reje 25.april 2018 af Henrik
Gyökös

Laks 8,97kg 92cm fanget 2.amj 2018 på spinner af Daniel
Kovalczyk

Husk fangstindrapportering
Husk at alle fangster skal indrapporteres
på BSF’s hjemmeside senest 5 dage efter
fangst, uanset om du hjemtager eller
genudsætter fisken. Uanset om det er en
gedde eller havørred eller laks.
Link til indberetning
Hint: Indberetter du mange fisk, så
behøver du anden gang kun at skrive første
bogstav, så foreslår den det sammen som
sidst.

Laks 8,25kg 92cm fanget på reje 3.maj 2018 af Carl Chr.
Christiansen
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Laks 8,1kg 94cm fanget på blink 8.maj 2018 af Leif Sander

Fiskeri fra båd forbudt i Gudenå
Vi har her i 2018 oplevet flere tilfælde hvor
der blev fisket fra båd i Gudenå.
Bestyrelsen har besluttet følgende regelsæt
der er tilføjet de øvrige regler for fiskeri i
Gudenå:

På BSF’s fiskevand i Gudenå skal al fiskeri
foregå fra bredden eller som vadefiskeri.
Al fiskeri fra båd, flydering, tømmerflåde,
kano og lign. er forbudt uanset om fartøjet
driver, ligger stille eller er fortøjet.

Hvad skal klubhus og vores nyerhvervede eng
bruges til?
Bestyrelsen har på facebook efterlyst
medlemmers input til hvordan foreningen
bedst muligt kan bruge klubhus og den nye
eng.
Vi har et fornemt klubhus, der i dag bruges
af vore lejere, dagplejen og spejderne,
samt af junior- og seniorklubben. Ud over
køkken og det store rum, er der en del
mindre rum i huset. Disse bruges i dag som
ekstra møderum, lager og værksted samt
anden opbevaring. Herudover er der to
toiletter og et skur. Hvis vi leger med
tanken om at have et klubhus, der giver
mest mulig værdi for vore medlemmer,
hvad skal der så ske?
Hvordan er huset indrettet? (Det kan f.eks.
være simple overnatningsmuligheder og
bruserum for medlemmer og gæster, der
har behov for dette, eller som foreslået på

Facebook siden faciliteter til slagtning af
fisk osv, osv)
Hvordan bruges faciliteterne? (Det kan
f.eks. være: Har medlemmer adgang på
egen hånd til at gå ind og lave en kop kaffe
og hygge. Eller bruger vi det som i dag?)
Hvem bruger det? (Medlemmer?
Dagkortfiskere? Andre?) Spejderne og
dagplejen er stadig brugere af huset.
Det samme gælder for vores nye eng
beliggende over for Fårefolden. Vi har her
en eng på ca. 10.000 m2, som sikkert kan
give stor værdi ud over at være
tilgængeligt fiskevand. Forslag indtil videre
går meget på etablering af shelters og
bålplads.
Kom gerne med input til, hvordan vi kan
bruge huset og engen optimalt.

Formandsmøde
Der har igen været afholdt formandsmøde
for fiskeforeningerne lags Gudenåen, hvor
et af de større emner var den stigende
prædation, som dyrelivet i åen synes at
udsættes for. Især skarven ses som en af
de helt store syndere. Her i vinteren
2017/2018 blev der set store

skarvforekomster flere stedet i
gudenåsystemet. En undersøgelse lavet af
Niels Jepsen, DTU-Aqua, i Gudenåen lavet
på mærkede større bækørreder og
stallinger ved Tørring viste, at af de dræbte
fisk blev ca. 33 % blev ædt af gedder, 33%

af skarv og 33% af odder/mink (kan findes
på fiskepleje.dk).
Mikkel Dyekjær, Skanderborg
Sportsfiskerforening oplyser ligeledes, at de
desværre haft masser af skarv og har
reguleret 5 stk. I 2015 var der masser af
stalling og små fisk i deres vande. I 2016
var de væk. Skarven er efter foreningens
mening den massive årsag til dette. Mikkel
oplyse herudover, at skarven er gået fra at
yngle i store kolonier til nu at yngle i flere
små kolonier.
Langå Sportsfiskerforening har prøvet at
organisere reguleringen af skarv.
Formanden for Langå, Lars Kielsgaard,
mener dog ikke, at der er skudt så mange i
år. Debatten går lidt på, at man ved Skjern
Å systemet har formået at organisere

reguleringen, så der i den sidste sæson er
skudt omkring 1000 skarv derovre. På
næste formandsmøde i august inviterer vi
Thomas Moesgaard, der er initiativtager
ved Skjern Å systemet til en snak om,
hvordan vi kan for mest muligt udbytte af
anstrengelserne.
Ud over skarven ses gedden, minken og
odderen også som store syndere til
tilbagegangen af nogle fiskearter. Fra BSF
side må vi jo også erkende, at vi gennem
de senere år har haft et fremragende
vintergeddefiskeri. I år med omkring 100
fangede gedder, hvor langt de fleste er
genudsat. Gad vide, om de kan have en
andel i de problemer vi ser med faldende
havørredbestande samt den forholdsvis
ringe tilbagevenden af laks, når man ser på
mængden af udsatte smolt.

Referat generalforsamling GSL
Der har været generalforsamling i
Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet
(GSL).
Jon Rose og Thorbjørn Lager sidder i GSLbestyrelsen og repræsenterer på fornem vis
BSF.
Efter Lars Kielsgaard havde fremlagt
bestyrelsens beretbning orienterede Søren
Thomassen fra DCV:
2017 var et godt år. Der blev udsat
140.000 et års smolt, 25.000 1-års ikke
smoltificerede smolt, samt 44.500
halvårssmolt.
Der var lav dødelighed gennem hele
processen på dambruget. Indfangningen af
moderfisk forløb ligeledes efter bogen. På
bare fire ture, var der rigeligt med
moderfisk. Efter de første to ture, havde de
allerede nok hunfisk.
I år er det sidste udsætning i Storåen, så
det bliver spændende at følge udviklingen

der. Nu skal DCV finde indtægter
andetsteds, og en del af løsningen har
været et intensiveret opdræt og eksport af
aborrer. Der er ansat en genetiker til at
optimere avlsarbejdet.
I skrivende stund er 135.000 nye etårs
smolt klar til udsætning i april.
Der er store forventninger til Laksens Hus i
Skjern, hvor Kenny Frost er ildsjælen, der
til daglig styrer det. Herfra skal
resultaterne formidles fra den store
lakseundersøgelse fra 2016-18:



Er laksestammerne genetisk rene?
Hvilken betydning har antallet af år
til havs for laksen mm.

Sideløbende er DCV ved at undersøge
årsagerne til laksenes gælleskader.
Hypotesen er, at skaderne skyldes
aggressiv adfærd i yngelfasen.
2017 blev et rekordår med laksefangster,
med især Skjern og Ribe Å som de store

”vindere”, men også med et super resultat
fra Gudenåen. Selvom antallet af
udvandrende smolt i Skjern Å steg, så er
tallet stadig bekymrende lavt.
Elfiskeriet bekræftede de dårlige tendenser
angående havørreden i Gudenåen. Ganske
få fisk blev fanget.
I kølvandet på Sørens beretning blev det
foreslået, at overskuddet fra den nye
laksekonkurrence i april kunne bruges til at
opfostre videre på halvårs-smolt, så disse
genererer en ekstra udsætning af
”flyvefærdige” smolt. Søren Thomassen var
meget positiv over for dette, og foreslog at
disse sættes ud på dagen for næste års
konkurrence, som en manifestation på det
opnåede resultat fra 2018.

Du kan læse hele årsberetningen fra DCV
her (klik på det blå hyperlink)
Fig: Du kan læse hele årsberetningen fra DCV her (klik på
det blå hyperlink)

Beretning GØF og GØF-SH
Der har 4. april 2018 været holdt
generalforsamling i Gudenåens Ørredfond
(GØF) og Gudenåens Ørredfond-Skibelund
Havørredopdræt (GØF-SH).
Læs de to bestyrelsers fælles beretning
her:
2017 har været et forrygende år for
Gudenåens Ørredfond.
For første gang i mange år har vi leveret
alle fisk så hele udsætningsplanen er
opfyldt – det er dejligt 

Udsætninger
Det er i alt blevet til 165.080 stk fisk
fordelt på






Yngel 57.750 stk
1års 5.600 stk
Smolt 67.300 stk
Type store 24.230 stk
½-års 10.200 stk

Fiskene er udsat i Gudenå systemet,
Allingå, Hevring å, Silkeborg søerne og
Viborg søerne.
Salget er fordelt ca. ligeligt mellem
fisketegnsmidler og Tangeværkets
pligtudsætning.

Gudenåens Ørredfond
Skibelund Havørredopdræt - 2017

04/12/2017
04/12/2016
18/12/2016
18/12/2016
2017

Type
Rogn
Rogn
Rogn
Rogn
Rogn

Sted
Gudenå
Allingå
Gudenå
Lilleå
I alt indlagt i Skibelund

Dato
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017
2017

Type
Yngel
Yngel
Yngel
Yngel

Sted
GUC pligtudsætning
GUC pligtudsætning
GUC pligtudsætning
I alt yngel GUC

03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017
03/05/2017
2017

Yngel
Yngel
Yngel
Yngel
Yngel

Ris Møllebæk
Ladegårds Bæk
Hevring å
Alling Å
I alt Alling å mv.

2017 Yngel

stk/liter
10000
10000
10000
10000

liter
3,00
8,50
4,00
6,50
22,0

stk/kg
2880
2880
2880

kg
6,10
6,80
3,35
16,3

cm
3
3
3

stk
17.700
19.900
9.650
47.250

1950
1950
1950
1950

0,6
1,0
0,9
2,8
5,4

3
3
3
3

1.200
2.000
1.800
5.500
10.500

I alt Yngel

22

03/05/2017 1-års
03/05/2017 1-års
2017 1-års
1-års
1-års
2017 1-års

GUC pligtudsætning
GUC pligtudsætning
I alt GUC
Alling å
I alt Allingå
I alt 1-års

61
61

02/04/2017
02/04/2017
02/04/2017
02/04/2017
2017

Gudenå, Langå
Gudenå, Nedenfor Tangeværk
Gudenå, Ulstrup
Gudenå, Bjerringbro
Gudenå pligtuds. I alt

Smolt
Smolt
Smolt
Smolt
Smolt

stk
30.000
85.000
40.000
65.000
220.000

57.750

18,9
41,0
60
22
22
81,9

11,1
11,1

30
30
30
30

413,3
156,7
153,3
766,7
1490,0

15,0
15,0
15,0
15,0

12.400
4.700
4.600
23.000
44.700

89

11

1.150
2.500
3.650
1.950
1.950
5.600

02/04/2017 Smolt
2017 Smolt

Allingå
I alt Allingå

32,0

482,0
482,0

14,8

15.400
15.400

02/04/2017 Smolt
2017
Smolt

Hevringå
I alt Hevring å
Alling+Hevring å - ialt DTU

30,0

240,0
240,0
722,0

15,4

7.200
7.200
22600,0

2017 Smolt

31,3

I alt smolt

25/05/2017 Type store (17-22cm)
25/05/2017 Type store (17-22cm)
2017 Type store (17-22cm)

,
Silkeborg Søerne
Silkeborg Søerne
I alt Silkeborg Søerne

24/05/2017 Type store (17-22cm)
2017 Type store (17-22cm)

2212,0

67.300

11,0
10,2

760,0
1130,0
1890,0

22,0
22,0

8.360
11.470
19.830

Viborg søerne
I alt Viborg søerne

10,0

50,0
50,0

22,0

500
500

30/05/2017 Type store (17-22cm)
2017 Type store (17-22cm)

Knud + Ravn Sø, Ry
I alt Knud+Ravn Sø

10,2

365,0
365,0

22,0

3.700
3.700

16/05/2017 Type store (17-22cm)
2017 Type store (17-22cm)

Vellingskov
I alt Vellingskov

9,0

23,0
23,0

17-22

200
200

2017 Type store (17-22cm)
17/10/2017 ½-års
- ½-års
2017 ½års

i alt type store
GUC pligtudsætning
Hevring å
I alt ½års

2017 yngel, ½-års, 1-års, smolt og type store

2.328

24.230

212
48,0
7,2
10.200
konverteret til ekstra yngel
48,0
10.200
4691,6

165.080
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Elfiskeriet






Elfiskeriet efter moderfisk i Gudenå
var i efteråret 2017 skuffende med
kun 10 fisk fanget på fire dage. Det
ligger desværre i tråd med de stærkt
faldende fangsttal for havørreder i
BSF’s del af Gudenå.
Derfor blev der suppleret med
elfiskeri efter moderfisk i Lilleåen og
det gav 35 hunner og 10 hanner.
Elfiskeriet i Allingå gav os i år 46
hunner og 17 hanner.

Af moderfiskene blev der af to gange (10.
og 27. december) strøget 23,5 liter rogn,
der blev indlagt til klækning:
Gudenå/Lilleå
Allingå
ialt

8.5 liter
15 liter
23.5
liter

Afregning pligtudsætning
Der er snakket og skrevet meget om
Tangeværkets pligtudsætning – og betaling
heraf. Og ja, det har fyldt lidt i det sidste
års kontorhold.
Facts er at
Tangeværket har meddelt mig at de efter
betaling for yngel og smolt ikke mente at
de skulle betale for flere fisk i 2017, da det
maksimale beløb for fisk til pligtudsætning
efter deres mening var overskredet
GØF fakturerer fisk til pligtudsætning til
den styk pris som DTU Aqua hvert år
justerer i henhold til markedspris på
opdræt af vildfisk.
GØF leverer udelukkende det antal fisk til
pligtudsætning som vi får oplyst af
fiskerikontrollen og DTU Aqua.
GØF har i en årrække frem til og med 2015
opkrævet for lidt vildfisketilskud nemlig kun
25% hvor vi var berettiget til 40% på yngel
–½års og 1-års. Dette svarer til en merpris
for Tangeværket på 5.139 kr/år. Der er

blevet opkrævet 40% vildfisketilskud siden
2016.
Pligtudsætningen for 2017 koster med de
vejledende priser 181.290 kr excl. moms
Oprindelig foreskrev pligtudsætningen at
Tangeværket skulle udsætte hvad der
svarerede til 500.000 stk yngel der
dengang (1921) kostede 1.000 kr.
I dagens priser svarer 500.000 stk yngel til
245.000 kr excl. moms (dvs. væsentligt
under det som vi kan levere den samlede
pligtudsætning til, nemlig 181.290 kr excl.
moms)
GØF har bedt ministerierne og DTU Aqua
om en udredning da vi jo i denne sag kun
er leverandører. Dette viste sig sværere
end forventet og jeg fik oplyst at det vil
tage lang tid at afklare sagen, bl.a. fordi
ansvaret er skiftet:
Kompetencen til at fastsætte bestemmelser
om Gudenå Centralens pligtudsætning
hører nu under vandløbsloven (og ikke
fiskeriloven). Det betyder, at det ikke er
Natur Erhvervstyrelsens resort område,
men Center for fiskeri under Natur
Erhvervsstyrelsen vil forsøge at arbejde
videre med sagen og søge en afklaring i
Naturstyrelsen.
Afklaring pågår fortsat.
DTU Aqua aftalte med ministeriet at de i
2017 ville dække vores manglende
indtægter for ½-årsfisk ved at lade disse
finansiere af fisketegnsmidlerne (dvs.
lystfiskerne har betalt for pligtudsætning af
½-års fisk i 2017) – svarer til ca. 13.500 kr
excl. moms.
Gudenå konkurrence
Vi havde en god Gudenå konkurrence med
ca. samme antal deltagere som de sidste
par år. Der blev i år fanget mange fisk og
Gudenåen viste virkelig sit potentiale:



41 laks med største på 8,6kg
26 havørreder med største på 5,4kg
fanget i Lilleåen

Fredag aften med helstegt pattegris og
hygge er en tradition som i bør unde jer

selv at deltage i hvis i ikke allerede har
været der – det er virkelig godt.
Konkurrencens overskud anvendes til
projekter på dambruget i Skibelund ligesom
vi har doneret 20.000kr til ekstraordinær
udsætning af laks.
Alt i alt et rigtig godt arrangement der
afvikles med stor sikkerhed af vores
dygtige konkurrenceudvalg.

Donation fra CCL trykkeriet Randers
Trykkeriet CCL i Randers har nedlagt deres
fiskeafdeling og i den anledning har de
doneret 9.271,06 kr til Gudenåens
Ørredfonds arbejde i Gudenåen.
I den forbindelse har vi sendt et takkebrev
til CCL Sportsfiskeforening

Projekt hvor bliver havørreden af i
Gudenåen?
Der er blevet arbejdet med et projektoplæg
der skal afklare hvor havørrederne bliver af
i Gudenåen. Fangster er faldende og der er
ikke moderfisk i bækkene som der plejer at
være.
13 hypoteser er opstillet og sammen med
DTU Aqua er de gennemgået. Der er
givetvis tale om flere årsager, men de to
væsentligste der pt. peges på er de våde
enge hvor der er risiko for at
havørredsmolten bliver fanget under deres
udtræk til havet og desuden rovdyr
prædation fra sæl, skarv, mink og odder.
Projektet er drøftet med Randers, Favrskov
og Viborg kommuner her i marts måned.
Det var et godt møde og der er dannet en
styregruppe der skal følge projektet. Der
skal skaffes penge til at gennemføre en
smolt-udtræks-undersøgelse der kan vise
hvor smolten forsvinder. Dette vil koste
1,5-2 millioner kr. Et antal smolt forsynes
med radiosender så man kan følge deres
færd gennem åen mod havet. Herudover vil
der komme behov for en

projektmedarbejder i ½-1 år til at
gennemarbejde de opstillede hypoteser og
foretage feltmålinger.
Til næste år kommer DTU Aqua og laver en
ny bestandsanalyse der skal være grundlag
for en revideret udsætningsplan. Det bliver
spændende at se hvor mange fisk der er i
de enkelte bække. Det er min plan at
etablere en arbejdsgruppe i GØF regi der
kan være DTU Aqua behjælpelig med
bestandsanalysen. Lidt som vore
arbejdshold.
I mere end 10 år har BSF optalt gydninger i
tilløbene, men DTU Aqua anbefaler i stedet
for at elfiske årligt i bækkene for at se
hvordan bestanden udvikler sig. Optælling
af gydebanker er dels lidt usikker, dels kan
man ikke skelne havørred og
laksegydninger. Men det er vigtigt at vi alle
fortsætter med at sikre at der er adgang til
alle gydebækkene i efteråret.

Ny miljøgodkendelse
Viborg Kommune har varslet at vi sal have
en ny miljø godkendelse. Det eneste
problem heri er at der vil komme krav om
at vi løbende måler og logger vand tilførsel
og fraførsel med flowmålere. Der findes
endnu ikke nogle gode løsninger hertil.

Pasningsordning, PE hold og
arbejdshold
Pasningsordningen er nu fuldt besat så der
er to mand på alle hold, og det kører rigtig
godt. Vores PE hold yder fortsat en meget
vigtig arbejdsindsats lige fra vedligehold af
anlæg, små og mindre projekter til
udsætning og transport af moderfisk.
Arbejdsholdet står stand by i kulissen og
der er stor opbakning når vi beder om
hjælp via email. Hvis man kan er det godt
og der ses ikke skævt til nogen hvis man er
forhindret. Skulle der i salen være nogen
der kunne tænke sig at komme på

arbejdsholdslisten så kom og sig til i
pausen.
Vi har i november måned holdt den
efterhånden traditionsrige julefrokost for
pasningsordning, PE hold, arbejdshold,
konkurrenceudvalg og bestyrelse. Det er et
velbesøgt arrangement hvor der bliver

hygget med noget rigtig godt mad. Og i år
lykkedes det at få uddelt mandelgaven 

Med de ord vil jeg slutte med at takke alle
for deres indsat gennem året:
pasningsordning, konkurrence udvalg,
PE-hold, arbejdshold og bestyrelse.

Projekt ”Hvor bliver havørreden af?” –
rettelse i hypotese 12
Mink ses hyppigt ved Gudenåen nedstrøms
Tangeværket og mon ikke også de er
tilstede i gydebækkene?

Gudenå Konkurrence 2018

Laksekonkurrencen Gudenå - resultat
Lørdag 7. april blev Laksekonkurrencen
afviklet for første gang i Gudenå. Det var
på en dejlig lun forårsdag med solskin.
Alle foreningerne langs Gudenå nedstrøms
Tangeværket havde tilsluttet sig og stillet
deres fiskevand til rådighed på
konkurrencedagen.
Der deltog 156 i konkurrencen. Fiskeriet
var præget af det kolde forår med
vandtemperatur på kun få grader, der har
forsinket opgangen og betydet at mange
fisk fra sidste år stadig stod i åen og endnu
ikke var trukket til havs.
Der blev indvejet 4 flotte laks og en del
nedgængere:
1.
2.
3.
4.

Jes Jørgensen, laks 9,675 kg
Christian Højmark, laks 8,13 kg
Karsten Kokholm, laks 6,3 kg
Jørgen Nielsen 5,8 kg

Foto: De 4 indvejede laks til Laksekonkurrencen 2018: Jes
Jørgensen 9,7kg, Chistian Højmark 8,1kg, Karsten Kokholm
6,3kg og Jørgen Nielsen med laks på 5,6kg.

Overskuddet blev på ca. 40.000kr, der er
doneret ubeskåret til ekstraordinære
lakseudsætninger i Gudenå.
Kæmpe stor ros og tak til konkurrenceudvalget for en velgennemført
Laksekonkurrence. BSF støtter 100% op
om konceptet, og vi er ret sikre på, at en
ny tradition er født.

GØF - Udsætning smolt 2018
Der er udsat smolt i Gudenå, Hevring å og Allingå
søndag 8.april.
Der manglede ca. 700 fisk til Gudenåen for
opfyldelse af pligtudsætningen.
Vandtemperatur i Gudenå ved Langå så længe ud
til at blive et problem pga. den kolde vinter, men
det ændrede sig i dagene op til udsætningen
således de anbefalede 7-7,5grader vart opfyldt.
Smolten var begyndt at smoltificere og klar til at
trække ud.

Fig: Vandtemperatur I Gudenå ved Langå. 7°C 8.april hvor
vi udsatte smolt.

Til udsætningen havde vi hyret en professionel
fisketransportbil der kunne køre med 6x300kg på
een gang. Dette lettede arbejdet meget og der blev

kun to korte ture med Tangeværkets lille 3500kg
lastbil til hhv. Bjerringbro og Tange.

Foto: Fisketransporter læsses med smolt

Foto: Jørgen og Per renser damme efter de er tømt for fisk

Foto: Dam tømmes forsigtigt for smolt

Foto: Fisketransporter læsses med smolt

Foto: Tangeværket kører også nogle af smoltene til Gudenå

Foto: Fisketransporter er klar til at blive læsset. 6 tanke der
hver kan rumme ca. 300kg fisk.

Alling Å
485 kg. Ialt 15.520 stk med en længde på 15cm.
Udsætningsplan opfyldt. Kørt med professionel
fisketransport lastbil.

Foto: Tangeværket sætter fisk ud ved Sportspladsen i
Bjerringbro

Alt i alt en god dag med god opbakning - tak for
hjælpen til de 14 frivillige der hjalp til på dagen.
Hevring Å
238 kg. Ialt 7.055 stk med en længde på 1515,5cm. Udsætningsplan opfyldt. Kørt med
professionel fisketransport lastbil.

Foto: Tangeværket sætter fisk ud nedstrøms Tangeværket

Gudenåen
1.169kg. Ialt 39.130 stk med en længde på 14,615,0cm. Udsætningsplan mangler ca. 700 stk i at
være opfyldt. Største delen kørt med professionel
fisketransport lastbil – 30.946 stk udsat ved
bådelauget i Langå og resten 8.184 stk fordelt
mellem sportsplads i Bjerringbro og kanotrappen
ved Tange. Årsagen til at de fleste er udsat ved
Langå er for at mindske prædation ned gennem
Gudenå og udsætte mange samlet så de kan
trække i større flok mod havet i håbet om større
overlevelse.

GØF – fisketyv på spil
Dambruget har igen været hjemsøgt af en
fisketyv – denne gang ser det dog ud til at
være en mink da den virker for lille til at
være en odder – det er svært at afgøre,
men en tyvfisker er det!

efter den er dykket ned i dammen springer
en havørred for livet – og kommer
uheldigvis på land - for at undslippe
uhyret. Vores hegn langs dammen er
blevet gennemgået.
Se filmen her

Foto: Fra vildtkamera hvor en mink vender rundt i vandet
efter at have taget en fisk.

Vi har fået en fin optagelse på
vildtkameraet hvor den ved højlys dag
snupper en 2-års havørred og sekundet

Foto: Sekundet efter minken er dykket springer en 2-års
havørred for livet og kommer derved på land

Aktivitetskalender

Familietur til Put and Take**
Fredag den 18 maj. Familietur til Put
and Take- vi mødes ved Grønbæk put
and take klokken 17:00

Informationsmøde om Mandals
turen**
Torsdag den 24 maj. Informationsmøde til
Weekendturen og Mandals turen. Vi mødes
ved klubhuset klokken 19:00

Stør-tur til Ny Thorup Fiskepark**
Søndag den 26. maj Stør-tur til
Ny Thorup Fiskepark. Egenbetaling på
100kr

Weekendturen til Gjerrild**
Fredag den 8 til søndag den 10 juni.
Weekendturen til Gjerrild
strand (Djursland) Vi mødes ved klubhuset
fredag klokken 17:00 og er hjemme igen
søndag eftermiddag/aften afhængig af
fiskeriet. Pris for transport, mad og
overnatning er 100,-kr, men tag eventuelt
lidt lommepenge med til sandorm, slik og
sodavand.
Senest tilmelding den 5 juni. (flere detaljer
kommer via facebook)

Laksetur til Mandal**
Mandag den 30 Juli til lørdag den 4 august
Den årlige laksetur til Mandal
– egenbetaling 650,-kr. Tilmelding sker ved
at du indbetaler 650,- til klubbens
kontonummer 2331 6750 855 127.
Tilmelding er senest den 1. marts så vi kan
få bestilt færgebilletter.

Børnekonkurrence **
Lørdag den 18 august fra klokken 13 til 16
ved klubhuset.
Gudenåkonkurrencen 2018
Fra fredag 14.september kl 16.00 til lørdag
15.september kl 16.00. Bemærk kortsalget
slutter når konkurrencen begynder fredag
14.september kl 16.00.
Støt Ørredfondens arbejde for havørreden i
Gudenå ved at købe et deltagerbevis – kan
købes online her:



Køb deltagerbevis Senior
Køb deltagerbevis Junior

Læs mere om Gudenåkonkurrencen
Junior klubaftener **
Torsdage fra i klubhuset Gudenåvej 22a.
** Tilmelding junior ture
Tilmeldingen til turene kan komme på sms
efter, juniorklubben har sendt deres sms
ud til turen på 20833449 – Keld Nielsen.

Bestyrelse, fiskeribetjente og
udvalg mv.
BSF Bestyrelsen
Jon Rose
Formand
formand@bjerringbrosportsfisker.dk
Per Frost Vedsted
Næstformand og GØF
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Per Hougaard
Tlf. 2946 2764
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Verner Jensen, tlf 6170 6784
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Steen Juhl Nielsen, tlf. 3035 6971

Nicolai Parbst
Kasserer
kasserer@bjerringbrosportsfisker.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Erik Schøler, tlf. 2263 1424

Jan Ottesen
Bestyrelsesmedlem og veje
jo@pp-as.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618

Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com
Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk
Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk

BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547
BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbrosportsfisker.dk

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

Rasmus Ottesen
Bestyrelsessuppleant og juniorklub
rasmus_ottesen@hotmail.com
BSF Bestyrelsen
Fælles email til hele bestyrelsen
bestyrelsen@bjerringbrosportsfisker.dk

Både Tange Sø
Nicolai Parbst, nøgler og
vedligehold
NN (ny person søges)
Gæstekort til Aulum Haderup og
Silkeborg
Kim Sørensen
Ørredfonden
Per Frost Vedsted
Gert Nielsen
Gudenasammenslutningen
lakseprojektet
Jon Rose
Thorbjørn Lager

Juniorklub
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com
Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Mads Nørgaard, juniorleder
Jan Kristensen,
forældrerepræsentant
Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Casper Pedersen
Bestyrelsesmedlem og vpu
casbirped@hotmail.com
Jesper Hougaard
Bestyrelsessuppleant og vpu
jrhjjh@hotmail.com

Vandpleje
Jesper Knudsen, formand
Casper Pedersen
Erik Søndergaard
Jesper Hougaard

Veje og P-pladsen
Jan Ottesen
jo@pp-as.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

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

