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Karsten Andersen med laks 8,4kg fordelt på 93cm fanget 8.juli 2020

September 2020
Status på fiskeriet
Efter en sommer hvor fiskeriet i Gudenå
har ligger forholdsvis stille hen, er der igen
så småt kommet gang i fiskeriet. Hen over
sommeren har det dels været svært at
fiske på grund af den megen grøde i åen.
Derudover har der været en høj vandtemperaturer hvor fiskene er mindre aktive og
derfor søger ned hvor det er lidt koldere.

Vi har sammensat et nummer af
Gudenå Nyt med lidt forskelligt læsestof
som vi håber i finder interessant.

Gedde 4,5kg 86cm fanget af Heidi (dagkort) 10. august
2020..

Temperatur i Gudenå ved Langå 1.august til 31. august ved
Kongensbro og Langå. Temperaturen var kritisk høj midt på
måneden.

Gudenåkonkurrencen
Gudenåkonkurrencen er aflyst i år pga.
Covid-19 situationen.
Gule-Ærter-konkurrencen
Gule-Ærter-konkurrencen gennemføres i år,
men der bliver ændringer i den
efterfølgende spisning. Flere detaljer i dette
nummer af Gudenå Nyt.
Ministerbesøg Tange Sø
BSF var inviteret med til miljøministerens
besøg ved Tange Sø – læs mere herom i
dette nr.

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
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)
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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

Handicap – fiskeplads Kællinghøl ............. 8
Gule Ærter konkurrence 2020 ................. 9
Adgang til P-plads ved Kællinghøl .......... 10
Juniortur - Mandal 2020 ....................... 11
Projekt – havørreden tilbage til Gudenå .. 12
Aktivitetskalender ................................ 14

Formanden har ordet
jeg selv skal sige det…. Ganske kort er
budskaberne, at foreningen ønsker en fri
og uhindret passage ved værket – Vi ser
ikke nødvendigvis, at det kræver søen
fjernet – Løsningerne skal kvalificeres op
mod vandramme/habitatdirektiverne af
uvildige statslige eksperter (DTU AQUA
mfl.).
Foreningens tilgang til spørgsmålet er
offentligtgjort første gang i 2016, men det
tiltrods virkede det til, at enkelte
medlemmer, fik morgenkaffen galt i halsen.
Af Caper Pedersen
Efteråret 2020 ser ud til at blive en
spændende periode for alle os, der følger
med i debatten vedrørende Tange sø.
Den 10. august var foreningen sammen
med DSF inviteret til møde med
miljøministeren ved Tangeværket. På
mødet fik jeg kort lejlighed til, at
præsentere foreningens holdning til Tange
sø spørgsmålet.
Forud for mødet var denne tilgang ganske
kort ridset op i et brev til ministeren,
underskrevet af 13 foreninger langs åen.
Mødet havde til formål at præsentere de
forskellige synspunkter og interesser, der
er i spil forud for at spørgsmålet tages op
til behandling i løbet af efteråret.
Den vigtigste konklusion fra mødet må
være, at det virker til at der fra regeringens
side er vilje til endelig at træffe beslutning
vedrørende Tange sø spørgsmålet.
Efter mødet fik jeg lejlighed til at uddybe
foreningens tilgang i en artikel i
Midtjyllandsavis. En ganske fin artikel, hvis

Som formand for foreningen respekterer
jeg til fulde, at der internt i foreningen er
forskellige holdninger til spørgsmålet – alt
andet ville være mærkeligt. Jeg vil dog
opfordre til at debatten føres i en sober
tone.
Den 10. Oktober afholder foreningen sin
legendariske medlemskonkurrence. På
grund af COVID-19 har vi besluttet, at
gennemføre konkurrencen i justeret form.
Desværre bliver der ikke guleærter og
amerikansk lotteri i år.
I stedet kan medlemmerne til en yderst
fornuftig pris få en BSF grillplatte – vi
lover, at der nok skal være øl og vand i
rigelige mængder, så med andre ord, der
er igen lagt op til en hyggelig dag !!!
Vi er nu i starten af september og så småt
ved at tage hul på efteråret. P.t er der godt
med vand i åen, grøden er slået tidligt og
rapporterne om friske fisk i åen begynder
at tikke ind – det tegner til at blive et fint
efterår.

KNÆK og BRÆK

Gudenå konkurrence 2020 er aflyst

BSF deltager i ministerbesøg
Af: Casper Pedersen

behandling i løbet af efteråret.

Foreningen var 10. august 2020 sammen
med DSF inviteret til møde med miljø
ministeren i dag den 10. august. På mødet
fik jeg kort lejlighed til at præsentere
foreningens holdning til Tange Sø
spørgsmålet.
(I kan læses på foreningens hjemmeside)

Den vigtigste konklusion fra mødet må
være, at det virker til at der fra regeringens
side er vilje til endelig at træffe beslutning
vedr. Tange Sø spørgsmålet.

Forud for mødet var denne tilgang ganske
kort ridset op i et brev til ministeren,
underskrevet af 13 foreninger langs åen.
Mødet havde til formål at præsenterer de
forskellige synspunkter og interesser der er
i spil forud for at spørgsmålet tages op til

Danmarks naturfredningsforening foreslog
ministeren at der i efteråret, nedsættes et
ekspertudvalg der kan kvalificere de
forskellige mulige løsninger - Forslaget blev
positivt modtaget.
Om foreningen igen bliver inddraget i
debatten er uvist, men det bliver i sandhed
interessant at følge.

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 5. september 2020
Søndag 20. september 2020
Søndag 4. oktober 2020
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.

Foreningerne langs Gudenå står sammen
Indlæg af: Jon Rose
(tidligere BSF formand)
Gennem den senere tid har der været
skrevet meget om miljøministerens besøg
ved Tange Sø og diverse holdninger hertil.
For at prøve at skabe lidt klarsyn skal her
følge lidt historik set fra min stol.

hvor Gudenåcentralen havde fremsat, at
hvis de mistede så meget som en spand
vand af Gudenåen, så kunne de lige så
godt lukke.

Tilbage i 2016 forfattede samtlige
foreninger nedenstrøms og en enkelt
opstrøms Tange Sø en fælles holdning til en
løsning ved Tange Sø.

På trods af dette meldte BSF alligevel ud
sammen med de andre. De kunne have
mistet fiskeretten på søen.

I 2017 har formandskabet bredt sig til alle
foreninger langs Gudenåen undtagen en
enkelt omkring Uldum. Denne
formandsgruppe udsender igen samme
budskab.
Her i 2020 udsender formandskabet igen
et tilsvarende budskab, der skrives i brev
til miljøministeren forud for hendes besøg
ved Tange Sø. DSF er helt på linje og giver
brevet deres anbefaling.
Søen er på intet tidspunkt fredet i disse tre
beskrivelser, men der peges på, at der skal
findes en løsning der tillader den fri
faunapassage og her til sidst også
opfyldelse af vandrammedirektiv.
Udmeldingerne er kommet på tidspunkter,

Mht til laks.
Der er på intet tidspunkt i de tre
udmeldinger meldt ud om laks. Det drejer
sig for foreningerne om mere end den fisk.
Hvis vi nu leger med tanken om, at der er
hul igennem og Gudenåen har en
laksebestand, så vil dette for BSF sikkert
betyde kvoter og fisk der hurtig finder
længere op og ud af BSF vand.
Jeg synes vi bør tage hatten af for BSF og
for deres mod og vilje til at gøre det rette
på trods af udsigten til mulige kvoter.
BSF lader naturen vinde.
Fornemt og tak.
Mvh Jon

Handicap – fiskeplads Kællinghøl
Af: bestyrelsen
Adgang i handicapkøretøj til
Kællinghølbroen og fiskeplatformen ved
Gudenåen.

Efter kæden drejes til højre ved første
vejudfletning, så fører vejen ned til
Gudenåen.

Adgang til Kjællinghøl-arealerne er ikke
tilladt for motorkøretøjer. Undtaget herfra
er:






Køretøjer med lovligt
erhvervsmæssigt ærinde
Lodsejere med lodder ved Gudenåen
Gæster til naturskolen, som har
indgået aftale med Naturskolerne i
Viborg Kommune
Personer i handicapkøretøj

Personer i handicapkøretøj gør følgende for
at få adgang:
Ring til enhedskontoret for Naturstyrelsen
Kronjylland på tlf. 72 54 39 20 (man-tor
08.30 - 16.00, fre 08.30 - 15.00)
Tag et billede med mobiltelefonen, hvor
man tydeligt kan se både bilens
nummerplade og handicapskiltet
Send billedet til det oplyste nummer eller
den oplyste e-mail adresse
Derefter får du udleveret den aktuelle kode
til kodehængelåsen
Kørselsvejledning
Fra omfartsvejen drejes ned af vejen til
Bjerringbro Rensningsanlæg.
Fortsæt af grusvejen frem til kæden.

Se større version af kort på næste side

Der er ikke adgang i bil til Naturskolens
jernalderlandsby uden forudgående aftale.
Kodehængelås vejledning
Brug koden til at åbne hængelåsen
Efter du er kørt ind bedes du sætte kæden
tilbage med yderste led ned over beslaget
og montere hængelåsen gennem beslagets
hul.
Lås hængelåsen ved at presse hængelåsen
ind og stille kodelåsen på en tilfældig
kombination.
God fornøjelse - og husk at låse efter dig!!!
Knæk og bræk!

Handicap fiskeplatform Kællinghøl og adgang hertil fra omfartsvejen.

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.

Adgang til P-plads ved Kællinghøl
Af: bestyrelsen

Kodehængelås vejledning

Som nogle af Jer har bemærket forsvandt
vores kodelås på kæden ud til
Parkeringspladsen ved Kællinghøl.

Brug koden til at åbne hængelåsen
Efter du er kørt ind bedes du sætte kæden
tilbage med yderste led ned over beslaget
og montere hængelåsen gennem beslagets
hul. Det er både for at beskytte
hængelåsen, men også for at sikre at du
kan komme ud igen når du skal tilbage
(ellers kan andre låse med deres lås)
Lås hængelåsen ved at presse hængelåsen
ind og stille kodelåsen på en tilfældig
kombination.

Kæden over vejen ud til Kællinghøl.

Vi har nu indkøbt en ny bedre kodelås og
fået en aftale med Statsskovdistriktet om
at låsen i venstre side er BSF’s.
Vi vil ikke offentliggøre koden – men
medlemmer kan få koden ved henvendelse
til Kim Sørensen. Koden skiftes hvert år af
sikkerhedshensyn.
Koden må ikke deles med andre, og det er
kun medlemmer der må køre ud til Ppladsen.

Fig: BSF’s kodelås på kæden ud til Kællinghøl P-pladsen.
Læg mærke til hvordan kæde og lås skal monteres. Lås
efter dig både når du er kørt ind og ud.

God fornøjelse - og husk at låse efter dig!!!
Knæk og bræk!

Juniortur - Mandal 2020
Af: Lasse Aagesen
I uge 31 var juniorklubben i Norge på vores
årlige klubtur til Mandals elven.

Vandet steg fortsat tirsdag og fiskeriet blev
svært men vi fiskede videre.

Da vi ankom mandag eftermiddag var
vandstanden meget høj, men fiske det
skulle vi.

I løbet af onsdag begyndte vandet og falde
og der blev fanget laks. Det fortsatte
resten af ugen. Vi endte alt i alt på 14 laks
og 3 havørreder fordelt til 14 mand.

Det gav et par pæne laks den første
eftermiddag og aften på trods af
vandstanden.

Humøret helt i top gennem hele turen og vi
er helt klar til næste år

Projekt – havørreden tilbage til Gudenå
Af: Per Frost Vedsted
Årets undersøgelse hvor 150 smolt blev
forsynes med en sender er nu overstået.
Det gik rigtig godt uden problemer med
lytte-bøjerne. Nu er der så tilbage at
biologerne bearbejder data og laver den
endelige rapport som forventes færdig ved
årets udgang.
Foreløbig konklusion vedr. de våde
enge
Henover sommeren har der været en del
indlæg i pressen om Gudenåen og Tange
Søs fremtid. Flere indlæg har anlagt det
synspunkt, at smoltene gik tabt i
vådområderne ved Randers.
Kim Aarestrup fra DTU Aqua har derfor
analyseret nogle af dataene fra vores
undersøgelse, nemlig smoltens overlevelse
på vandringerne i Gudenåen fra udløbet af
Hadsten Lilleå til Randers Fjord ved
Udbyhøj. Disse resultater er direkte
sammenlignelige med undersøgelserne i
2003 og 2005.
Konklusionen er at




i 2020 var der IKKE forskel på
overlevelsen af smolt sammenlignet
med tidligere undersøgelser i 2003
og 2005
i 2020 var der IKKE en reduceret
overlevelse på strækningen, hvor der
er etableret VMPII projekter
opstrøms Randers.

Der tages forbehold for den naturlige
årsvariation, så det anbefales at
undersøgelsen gentages i 2021.
Diskussion af resultatet
Hvis en undersøgelse i 2021 giver det
samme resultat, tyder det ikke på, at
problemet er de våde enge.
Tilbage vil der så stå to hovedhypoteser:

1. Kritisk stor dødelighed af ørred i
gydebækkene. Dette kan fx skyldes
prædation, hvor fx skarv, odder,
mink og fiskehejre spiser ynglen før
den trækker ud
2. Kritisk stor dødelighed i havet med
den konsekvens at der trækker for få
havørredmoderfisk op for at gyde i
vores bække.
Bestandsanalysen fra 2019 underbygger
at der er sket en katastrofal tilbagegang i
antal yngel i vores gydebække til Gudenåen
mellem Tange og Randers:




Katastrofal tilbagegang på 80% i
antal havørredyngel – der er nu kun
20% sammenlignet med analysen i
2010
Kun 6% af tilløbene har en god
bestand af yngel hvor det i 2010 var
41%

Opgangsanalyserne der er gennemført
over de seneste år viser også at der er
kritisk få moderfisk.
BSF’s optælling af gydegravninger viser
også tilbagegang i en del vandløb, men til
gengæld fremgang i andre. Umiddelbart
ikke et entydigt billede. Læs evt. rapport
fra 2019.

Fig: Samlet udvikling i antal gydninger i BSF’s gydebække
fra 2008 til 2020. Tallet for 2020 set rigtig flot ud, men
dækker over ekstraordinær mange gydninger i
Skibelundbækken. Alle øvrige bække er status quo. ©BSF

under smoltudtrækket.

Fig: Samlet udvikling i antal gydninger i BSF’s gydebække
fra 2008 til 2020. Særligt Skibelundbækken udmærker sig
med hele 57 gydninger – hvor der vel at mærke kun er talt
fra Skibelundvej op til Sahlvejen. ©BSF

Næste undersøgelser
De næste undersøgelser som vi planlægger
hen imod at få gennemført er
1. Gentagelse af mærkningsforsøg i
2021 med smolt fra Bjerringbroområdet (Skibelund Bæk og
Møllebæk) samt Hadsten Lilleå.
Dette for at skabe større sikkerhed
om resultat bl.a. fordi der i 2020 var
ualmindelig stor vandføring i Gudenå

2. Undersøgelse af vores gydebække
med kameraovervågning for at
dokumentere hvilke prædatorer og
hvor mange der er i de enkelte
vandløb.
Hvis der er tale om invasive arter
som mink og mårhund, kan de
bekæmpes året rundt. Odderen er
fredet. Men uanset hvilke predatorer,
der færdes ved vandløbene, bør
arbejdet med miljøforbedringer i
vandløbene fortsætte, så fiskene får
bedre gyde- og skjulemuligheder.
3. Gentagelse af opgangsanalysen for
at undersøge hvor mange moderfisk
der trækker op for at gyde.
4. Fortsat optælling af gydegravninger
hvor vi i BSF har optællinger tilbage
fra de sidste 12 år (2008-2019)

Aktivitetskalender
Gudenåkonkurrencen aflyst
18. september 16:00 til 19.september
16:00. Aflyst pga. Covid-19
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
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

