Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
September 2018

Efter en lang ekstrem tør og varm sommer hvor fiskeriet gik helt i stå er der nu ved at komme gang i fiskeriet igen.
Laks 4,55kg 79cm fanget 16. august 2018 af Erik Søndergaard.

September 2018
Status på fiskeriet
Efter godt to måneders ekstrem varme og
tørke har vi nu fået mere vand i åen og
vandtemperaturen er faldet hvorved der så
småt er ved at komme gang i fiskeriet igen.
Der er meget grøde i åen som visse steder
gør fiskeri svært. Grøden slåes her i sidste
uge af august og først uge af september.
Nyd billedserien med udvalgte fangster fra
de seneste uger nedenfor.

Laks 3kg fanget 16. august 2018 på reje af Thorbjørn lager

Laks 4,6kg – 80cm fanget 16.august 2018 på reje af Mikkel
Lager

Laks 3,6kg fanget 15. august 2018 på spinner af Harry
Christiansen

Laks 5,05kg – 80cm fanget 15. august på spinner af Erik
Søndergaard

Laks 3,0kg – 70cm fanget 21. august på spinner af Johnny
Nielsen

Laks 2,7kg – 68cm fanget 25. august på spinner af Thomas
Ahrndt

Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Kongensbro for
perioden 28.april til 27.maj 2018. Kilde: Hydrometri.dk

Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Kongensbro for
perioden 11.juni til 12.juli 2018. Kilde: Hydrometri.dk

Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Kongensbro for
perioden 18.juli til 15.august 2018. Kilde: Hydrometri.dk

Laks 5,2 og 4,2kg – 80 og 74 cm fanget 18. august på blink
af Brian rene Jensen

Vandtemperatur Gudenå sommer 2018
Nedenfor kan i se nogle kurver på
vandtemperaturen i Gudenå hen over
sommeren. Ved ca. 25C dør ørreden og ved
temperaturer over 18C freråder fagfolkene
ved DTU Aqua at fisk genudsættes da
dødeligheden er stor.

Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Langå for perioden
28.april til 27.maj 2018. Kilde: Hydrometri.dk

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.
Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Langå for perioden
11.juni til 12.juli 2018. Kilde: Hydrometri.dk

Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Langå for perioden
18.juli til 15.august 2018. Kilde: Hydrometri.dk

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.
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Gudenå Konkurrence 2018

Det ekstreme vejr sommeren 2018
Kære medlemmer.
Den ekstreme tørke og varme, der havde
ramt Danmark denne sommer gav store
udfordringer for det akvatiske liv i mange
åer i Danmark, også i vores del af
Gudenåen.
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening gjorde sig mange
overvejelser om, hvordan vi skulle forholde
os til dette.
Som nok bemærket valgte vi at lade
fiskeriet fortsætte som normalt. Her følger
kort vore grunde for at gøre dette:
Da de andre større åer begyndte at frede
deres vandløb kunne vi se, at vore
medlemmer udviste fornem etik ved i
meget stort tal havde begrænset eller helt

stoppet fiskeriet. Andre valgte at kaste sig
over det fremragende rimtefiskeri i stedet.
Dagkortsfiskerne blev væk.
Sandsynligheden for, at der ville blive
fanget en havørred, vurderede vi
usandsynligt lille. Noget tydede på, at
laksefiskene stoppede senest, når de nåede
til Lilleåens udløb. Enkelte blev ligefrem
observeret svømmende nedstrøms i jagten
på de koldere mere iltrige vand. Andre
havørreder var sandsynligvis gået op i en
koldere bæk.
Derfor valgte vi at lade vores vand være
tilgængeligt.
På bestyrelsens vegne
Jon Rose
Formand BSF

Varsling Tour de Gudenå 8. september 2018
Tour de Gudenå afholdes i år lørdag 8. september
2018.

I år er det både kajak, havkajak, SUP (Stand up
padleboard) og kano, så der må forventes stor
aktivitet på åen denne dag.

Danstrup bæk udtørret sommer 2018
Som følge af det varme og tørre vejr kunne
vi i år konstatere at nederste del af
Danstrup bæk var udtørret.

Dette skal der tages højde for ved
eventuelle fremtidige vandpleje-projekter i
bækken.

Hvor bliver havørrederne i Gudenå af?
Som opfølgning på problematikken med de
manglende havørreder kom blandt andet
vådområderne ved Randers i søgelyset som
muligt problemområde for smoltudvandringen. Disse er siden er blevet gennemgået
af Randers Kommune sammen med
DTU/Aqua.
Det skete den 4. april, hvor Hanne WindLarsen fra Randers Kommune samt Finn
Sivebæk, Gorm Rasmussen og Jan Nielsen
fra DTU Aqua besigtigede områderne.
Området er periodevist meget påvirket af
tidevandet og vandstanden i Randers Fjord,
men ved besigtigelsen var vandstanden i
Gudenåen og vådområderne ret ens. Derfor
konstaterede de ikke en indadgående
strøm fra Gudenåen til vådområderne, som
kan forårsage bortledning og tab af smolt
fra Gudenåen. Men vådområderne kan
sagtens kan have en negativ betydning,
idet der kan være tab af smolt ved andre
tidevandsforhold, indadgående strøm i
vådområderne, høj vandstand i Gudenåen
samt predation fra rovfisk som gedde,
sandart samt fiskeædende fugle som f.eks.
skarv.
Derfor vurderer DTU Aqua som hidtil, at det
er særdeles relevant at få undersøgt
vandringerne og tabet af smolt forbi
vådområderne, både i åen og i

vådområderne, og DTU er for øjeblikket
ved at udarbejde en projektbeskrivelse
inkl. et budget for, hvordan problematikken
kan undersøges, baseret på et tidligere
projektudkast. Udgifterne til en
undersøgelse kan umiddelbart forventes at
være på op til flere millioner og kan ikke
forventes finansieret via fiskeplejemidler –
dvs. at der skal findes ekstern finansiering.
DTU påpeger også, at der mangler viden
om tilløbenes aktuelle tilstand, så man på
baggrund af denne viden kan planlægge
forbedrende tiltag mht. gyde- og
opvækstmuligheder, reduceret predation
etc. Derfor vil Viborg-, Favrskov- og
Randers kommuner i efteråret foretage
fiskeundersøgelser i udvalgte vandløb med
hjælp fra lokale sportsfiskere, og i efteråret
2019 vil DTU Aqua undersøge
fiskebestanden i alle vandløb nedstrøms
Tangeværket som led i arbejdet med at
revidere planerne for fiskepleje.
For at drøfte problemstillingerne blev der i
foråret nedsat en særlig arbejdsgruppe
bestående af de tre kommuner,
foreningerne nedstrøms Tangeværket samt
Jan Nielsen fra DTU Aqua, som allerede har
holdt et møde. Det næste møde er på
tirsdag den 28. august, hvor BSF også
deltager.

Resultat af børnefiskekonkurrencen 2018
Bjerringbro og omegns
sportsfiskerforenings juniorklub har afholdt
den årlige børnefiskekonkurrence.
Trods få deltagere, var der gode præmier,
varme pølser og masser af flotte fisk.
Vinderen i år 2018 blev Kasper Frøstrup,
der vandt med en flot aborre.
BSF Juniorklub siger tak for endnu en god
konkurrence, og vi glæder os til at afholde
den næste i 2019.
Foto: Vinderne til Børnekonkurrencen 2018

Foto: Vinderne af 1,2 og 3. præmie til Børnekonkurrencen 2018

Gule Ærter konkurrence 2018
Så er det igen tid til den traditionsrige
gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde
os at se jer medlemmer lørdag d. 13.
oktober til en hyggelig dag.
Konkurrencen starter ved solopgang og der
er indvejning ved klubhuset Gudenåvej
senest kl. 13.30.
Efter den venskabelige dyst ved åen vil der
som altid være mulighed for en god portion

gule ærter i klubhuset. Efter dette vil der
blive budt på en kop kaffe og en omgang
amerikansk lotteri.
Hvis du ønsker at spise med så er prisen
100 kr.
Tilmelding til Erik Søndergaard på tlf 2396
2181 senest d. 7. oktober.
/Bestyrelsen

Orientering fra Ørredfonden
Sygdom
Her i sommer har vi haft sygdom i ynglen
der går indenfor i kar.
Vi har haft dyrlæge tilkaldt flere gange da
der døde rigtig mange yngel i klækkehuset:
Først blev der konstateret costia og de fik
derfor en formalin behandling, men de kom
sig ikke som de skulle.
Ved næste dyrlæge besøg opdagede
dyrlægen at pumpen ved risleanlægget
tager luft med ind (der stod en hvirvel ned i
indløbet) - dette giver fiskene en form for
dykkersyge når luften på denne måde er
presset ind i vandet.

Den langsigtede løsning på morgenvagten
er overvågning med 5-6 kameraer, således
vi hjemmefra kan se om alt er som det skal
være eller om der skal ordnes noget.
Derved kommer vi til at spare mange
”unødvendige” køreture.
Som første skridt er at der er bestilt fiber
internet. Som andet skridt er vi i gang med
at vælge kamera system optimeret til vores
behov.

Pasningsordning
Vi har budt velkommen til en ny mand i
pasningsordningen – Jens Strandberg –
således vi igen er fuldtallige på alle 5 hold.
Morgenpasning forenkles med kamera
overvågning
Vi har ikke fundet en person der kan tage
morgen tilsynet. Det skal gerne være en
der i forvejen har et ærinde i området.
Derfor er der lavet en midlertidig
turnusordning med tilsyn om morgenen.

Foto: Yngel i kar placeret i klækkehuset

/Per Frost Vedsted

Gudenåkonkurrencen 2018
Gudenåens Ørredfond afholder den
traditionsrige Gudenåkonkurrence i dagene
fredag 14.september 2018 kl 16.00 til
lørdag 15.september 2018 kl 16.00.
Fiskevand
Der er åbent for fiskeri på Bjerringbro,
Langå, Randers og Hadstens foreningernes
fiskevand i Gudenåen og Lilleåen.
Hent oversigtskort for fiskevand til
konkurrencen her
Husk at respektere lokale skiltninger.
Foto: Glade vindere I 2017

Præmier og sponsorer
Der er præmier for over 100.000 kr
Ørredfonden takker vores gode sponsorer:




Foto: Fra indvejning ved Gudenåkonkurrencen 2017. Foto:
Bjarne Bach

Indvejning & Præmieuddeling
Indvejning sker igen på Langå Stadion. Der
vil være åbent for indvejning i hele
konkurrencetiden, Indvejning afsluttes
lørdag kl. 16:00. Fiskene anbringes efter
indvejning i kølevogn.
Præmieuddeling lørdag kl. 16:15.

Grill
Fredag aften 20.00-23.00 kan der købes en
menu bestående af helstegt pattegris,
kartoffelsalat og øl/vand for kun 100 kr.
Foregår på Langå Stadion.




Entreprenør Poul Pedersen A/S,
Århus
Grejbiksen, Trige
H.B.Jensen diamantboring og
skæring, Bjerringbro
Haucon
Bygma

Vennelyst Bageri, Kristrup (rundstykker
lørdag morgen)
Deltagerkort
Prisen for at deltage:



300kr for voksne
100 kr for juniorer (under 18 år)
(juniorer kan frit vælge at købe et
senior deltagerbevis og derved
deltage i præmierækken for senior)

Husk !!!!!
Billetsalg slutter fredag kl 16.00

Deltager kort kan købes følgende steder:










Grejbiksen Trige
07-22 kiosken, Bjerringbro
Langå Camping
Bamsebo Camping
Lystfisk.dk
Randers Jagt og fiskeri
fiskekort.dk - brug disse links:
o Senior
o Junior
JAFI, Viborg







Konkurrence regler
Havørreden er fredet i Gudenåen fra
Jernbanebroen i Langå og opstrøms.
















Der er kun præmier til laks og
havørred
Fiskeri må påbegyndes fredag kl
16.00, og slutter lørdag kl. 16:00
Indvejning indtil 16.00 om lørdagen
Der må kun fiskes med 1 stang pr.
deltager
Fiskeriet skal foregå i det på kortet
anviste fiskevand: Gudenå fra
Skibelund til Randers Bro samt i
Lilleåen nedstrøms Hinnerup til
udløbet i Gudenåen.
I enkelte enge er fiskeri IKKE tilladt.
Disse strækninger er tydeligt skiltet.
Respekter skiltning - spørg hvis du
er i tvivl.
Fisk til indvejning indleveres urenset.
Deltagere mellem 18 og 65 år SKAL
medbringe Det statslige Fisketegn.
Fiskekort/fisketegn skal fremvises på
opfordring.
Rykfiskeri og andre usportslige
fiskemetoder er strengt forbudt.
Affald skal i skraldespanden, ikke i
naturen.
Luk låger, led og hegn efter passage.
Parkering skal så vidt muligt foregå
på de indtegnede pladser på kortet.

Det er den tungeste fisk der vinder
GØF konkurrencen. Såfremt der er
flere fisk der vejer det samme er det
den korteste der vinder (bedst
kondition).
Længde måles fra snude til halespids
(med normalt udspredt halespidser).
I juniorrækken er der 5 præmier til
de største laks/havørreder
Mindstemål:
o Havørred 40 cm
Bemærk havørred er fredet
i Gudenåen opstrøms
Jernbanebroen i Langå.
o Laks 40 cm

Konkurrencens Face Book og online
fangst resultater



Link til Gudenåkonkurrencens Face
Book side
Link til fangstresultater der løbende
opdateres

Overskud
Ørredfondens bestyrelsen har besluttet at
overskuddet fra Gudenåkonkurrencen går
til Ørredfondens arbejde for havørreden i
Gudenåsystemet.
Ørredfondens bestyrelse vil senere på året
vurdere om en del af overskuddet kan
doneres til ekstraordinær udsætning af laks
i Gudenå. I 2014 og 2015 blev der således
doneret 15.000kr, i 2016 25.000kr og i
2017 20.000kr til ekstraordinær udsætning
af laksesmolt i Gudenå.

Konkurrence folder
Konkurrence folder kan downloades her

Vel mødt !
Gudenåens Ørredfond

Aktivitetskalender
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
Gule ærter konkurrencen
Lørdag 13.oktober. Indvejning ved
klubhuset senest kl. 13:30.
Pris for spisning 100kr – tilmelding til Erik
Søndergaard på tlf 2396 2181 senest d. 7.
oktober.

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

