Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Oktober 2020

Laks 9,3kg 104cm fanget på orm 19.september 2020 af Peter Asbøg Nielsen

Oktober 2020
Status på fiskeriet
Efterårsferien står for døren og det er tid
for oktober nummeret af Gudenå Nyt.
Fiskeriet på vores vand er på det jævne.
Knæk og bræk til Jer alle, husk at
havørreder fanget på vores vand er fredet
og skal genudsættes så nænsomt som
muligt.
Vi har sammensat et nummer af
Gudenå Nyt med lidt forskelligt læsestof
som vi håber i finder interessant.

Laks 6,35kg 93cm fanget på spinner 6.oktober 2020 af
Claus Thylkjær Sørensen

Laks 5kg 83cm fanget på spinner af Ruben Jensen
7.oktober 2020

Laks 12,76kg 106cm fanget på blink 11.september 2020 af
Brian Rene Jensen

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

Laks genudsat 4.oktober 2020 af Gytis Su

Husk, at selvom du indvejer din fisk på
Langå Camping, så skal du også selv
indberette på BSF’s hjemmeside.
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Laks 1,35kg 55cm fanget på reje 11.september 2020 af
Jens Jensen Hougaard

Husk indberetning af alle fisk !
Alle fisk – både havørreder, laks og gedder
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Indkaldelse til generalforsamling 2020
BSF afholder ordinær generalforsamling
torsdag 3. december 2020 kl.19:00 i
Bjerringbro Idrætspark,
Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

6. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og
kontingentsatser for 2021.

Vi skal være i kantinen der ligger op mod
svømmehallen – der vil være skiltet fra
indgangen.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2årig periode) er:

Covid-19 forholdsregler
Vi vil sikre at afstandskrav på min. 1m er
overholdt ved bordene. Venligst sørg for at
spritte hænder og hold afstand af hensyn til
os alle. Vi følger situationen nøje og om
nødvendigt udskydes
generelforsamlingen til foråret 2021
Dagsorden
Dagsorden er i.h.t. gældende vedtægter:
1.Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Casper Pedersen aflægger bestyrelsens
beretning og derudover er der en kort
orientering fra juniorklubben,
vandplejeudvalget, Ørredfonden og
Gudenåsammenslutningen.
4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som
skal godkendes af forsamlingen.
5. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag (30.oktober)
Indkomne forslag offentliggøres på
foreningens hjemmeside www.bjerringbrosportsfisker.dk senest 8 dage inden
generalforsamlingen. Der skal stemmes om
fremsatte forslag.





Casper Pedersen, modtager genvalg
Søren Agesen, modtager genvalg
Erik Søndergaard, modtager genvalg

På valg som bestyrelses-suppleant for 1årig periode er:


Jesper Hougaard, modtager genvalg

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode er:


Sv. E. Sjællænder, modtager
genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig
periode er


Gert Nielsen, modtager genvalg

9. Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets
største laks og juniorfisk. Der er i år ingen
pokal til havørred pga. fredningen.
Efter generalforsamlingen er foreningen
som traditionen foreskriver vært ved
franskbrød m/rullepølse eller ost,
øl/vand/kaffe og naturligvis æblekage.
Vi glæder os til at se Jer!

Gennemgang gydebække
Af: Jesper Knudsen
Så er det tid til gennemgang af bækkene.
Det foregår lørdag den 7/11, hvor vi mødes
ved klubhuset kl. 8.
Jeg medbringer smurte rundstykker (af
hensyn til Covid-19).
Vi går i bækkene ca. kl. 9

Når vi er færdige i bækkene, vil der være
mad til dem der ønsker det.

Der vil i år blive arrangeret en
instruktionseftermiddag i samarbejde med
Favrskov Kommune. Det gør vi for at laver
gennemgangen så optimal som muligt, og
ikke fjerne skjulestederne for fiskene. Mere
om det senere.

Gule Ærter konkurrence 2020
Af: Bestyrelsen
Så er det igen tid til den traditionsrige
gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde
os at se jer medlemmer lørdag d. 10.
oktober til en hyggelig dag.
Konkurrencen starter ved solopgang og der
er indvejning ved klubhuset Gudenåvej
senest kl. 13.30.
På grund af Covid-19 vil der i år ikke være
spisning med gule ærter i klubhuset da vi
ikke kan overholde afstandskravet.

I stedet for vil der være tændt for grillen
udenfor hvor man kan nyde en grillpølse
m/brød og øl/vand.
Vi håber på god opbakning og vi ser frem
til en hyggelig dag selvom vi er nødt til at
ændre ved spisningen.
Pris for deltagelse i spisning er 50kr som
betales på dagen (kontant eller Mobilepay)
Tilmelding til Erik Søndergaard på tlf 2396
2181 senest d. 4. oktober.

Vandløbspleje – Rod i bækken er godt!
Af: Bestyrelsen

Når vi gennemgår bækkene er det vigtigt
at vi ikke fjerner alt for meget da det er
vigtigt at der er ”rod i bækken”.

Vejledning om rod i vandløb
Aarhus kommune har en fin lille vejledning
der viser betydningen af ”rod i vandløb”.

Eksempelvis er dødt ved (udgået træ
materiale) og grene vigtige til skjulested og
til sikring af gode opvækstforhold for
havørred i gydebækken.

Formel for vandløbspleje
Rod = Dødt ved/træ + skjulesten
Rod = Flere havørreder 

DTU Aqua - vejledning i restaurering
med træ
En række kommuner har sammen med
DTU Aqua udarbejdet en folder om hvordan
man bør restaurere/vedligeholde vandløb
med træ – læs den her.

Så jo mere rod og jo flere skjulesten jo
flere havørreder. Læs artiklen med facts på
forbedring i vandløb i Århus Kommune. Det
er inspirerende læsning 

Fra Vejledning/erfaringsopsamling Århus Kommune – sådan
får man flere havørreder ved at skabe rod i vandløbene.
Klik på billedet for at læse vejledningen

DTU Aqua vejledning. Klik på billedet for at læse
vejledningen

Afslutning Møllebæk projekt
Af: Jesper Knudsen
Lørdag den 24/10 er der World Fish
Migration day.

Vi giver den gas indtil middag, hvor vi
afslutter med pølser på grillen.
Meld venligst tilbage om I kan deltage.

https://www.worldfishmigrationday.com/
I den forbindelse gennemfører vi
afslutningen af Møllebæk projektet fra
sidste år.
Der skal fordeles/justeres det grus der blev
kørt ud sidste år, samt køres ekstra ud.
Der er bestilt 10 meter grus og minilæsser.
Vi mødes ved P-pladsen ved Anlægget
(Skovvejen) kl. 9
https://www.google.dk/maps/@56.376396
2,9.6534307,18z

Udlægning af gydegrus i Møllebækken på en regnfuld
oktoberdag i 2019. Foto: Casper Pedersen

P-plads ved Sandskred lukket pga. jagt
Af: Bestyrelsen
På nedenstående dage er det ikke tilladt at
bruge P14 - den nye P-plads ved
sandskreddet
Årsagen er jagt i området. I kan stadig
bruge den gamle p- plads ved sandskredet.
Færdsel i området kun langs trækstien.
Dage hvor P- pladsen ikke må benyttes
pga. jagt:




Lørdag 17. oktober 2020
Søndag 8. november 2020
Søndag 31. januar 2021

Fig: Den omtalte P- plads og sti der ikke må benyttes på
ovenstående datoer pga. jagt.

Ny udsætningsplan Gudenå delområde 2+3
Af: Per Frost Vedsted
DTU Aqua har udarbejdet en ny
udsætningsplan baseret på resultat af
bestandsanalysen i foråret.
På grund af havørreden er så presset i
Gudenå er det besluttet at der i den
kommende periode ikke skal udsættes
yngel og de konverteres i stedet for til
halvårsørreder i forholdet 1:4. Hermed
sænkes behovet for rogn hvorved vi kan
mindske antallet af moderfisk lidt - Den
genetiske spredning er vigtig så vi skal
fortsat have 25 par selvom vi kan nøjes
med mindre rogn.

i 2020 kun er 20% af det antal yngel der
var i optællingen i 2011 planen.
Sammenlignet med den tidligere
udsætningsplan er der sket følgende
ændring:





Yngel og halvårs
Yngel udsætninger er erstattet af ½
års fisk i forholdet 1:4.
Med forholdet 1:4 svarer det til en
stigning fra 2011 til 2020 planen på
+54% yngelækvivalent
1-års
1-års er faldet med 59%
Smolt
Antallet af smolt er faldet 12%
smule.

Gudenå delområde 2+3 udsætnings plan
2011-19

2020-29

Stigning

yngel

47.250

0

½års ørreder

10.200

33.850

57.450

33.850

yngel ækvivalent

88.050

135.400

54%

Smolt

39.800

35.000

-12%

3.650

1.500

-59%

1års

Den nye udsætningsplan er spændende
læsning – den indeholder en detaljeret
gennemgang af hver enkelt gydebæk mht.
bestand, egnethed som vandløb for ørred
og hvad der kan gøres for at forbedre
forholdene.

Som orienteret om i tidligere numre af
Gudenå Nyt er er ørredtætheden faldet på
mange af stationerne i gydebækkene og
derfor er udsætningerne også øget af
yngel/halvårsfisk. Værst ser det ud for de
små tilløb nedstrøms Tangeværket hvor der

Links:
Udsætningsplan Gudenå delområde 2
Mossø-Tangeværk
Udsætningsplan Gudenå delområde 3
Tangeværk-Randers
De enkelte stationer i vores gydebække
kan også følges på ørredkortet hvor du kan
se resultat af bestandsanalyserne.

Aktivitetskalender
Gule ærter konkurrence
10. oktober. Tilmelding Erik Søndergaard tlf
2396 2181
Udlægning gydegrus Møllebækken
24.oktober. Ved omløbsstryget. Tilmelding
til Jesper Knudsen
Sidste frist forslag generalforsamling
30.oktober – sendes til formanden Casper
Pedersen tlf. 5370 9440:
formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Gennemgang gydebække
Lørdag 7. november. Annonceres senere
Sidste fiskedag Gudenå
15. november 2020

Senioraften
Hver anden mandag (ulige uger) i
klubhuset Gudenåvej 22a, kl 19:00.
November til marts.
Generalforsamling
3.december 2020 Bjerringbro Idrætspark.
Annonceres senere
* =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
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

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

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

