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Laks 18kg 121 cm fanget på orm af Stig Jensen 3. april 2020. Foto: Erik Søndergaard ©BSF 

 

 



 

 

 April 2020

Sæsonstart 
 
Laksesæsonen er kommet godt fra start 

med godt 40 blanke laks. Dagens flotte 
fangst af laks på 18kg 121cm kroner 

værket, se forsiden. 
Nogle af fiskene kan i nyde billeder af i 

dette nummer. 
 

 
Top 10 laks pr. 3. april 2020. 

 

Nyd billederne af nogle af de flotte laks der 

er landet her i foråret herunder. 
Vinterens og forårets geddefiskeri i Gudenå 

har også været helt fantastisk med utrolig 
mange store gedder. Top 10 listen på 
gedder: 

 

Top-10 for gedder pr 3. april 2020 

 

Covid-19 

Den sidste måned har i høj grad været 

præget af Covid-19 pandemien som i den 

grad sætter sit præg på samfundet 

herunder BSF. Foreningen følger 

situationen tæt og tager de nødvendige 

tiltag. Følg med i nyheder på hjemmesiden 

 

Anbefaling om fiskeri Covid-19 

 Hold afstand. Hold mindst 2 meter 
afstand til andre – også selvom du er 
udendørs. 

 Hold god håndhygiejne. Vask 
hænder og sprit af. Tag håndsprit 

med i bilen og i jakkelommen. 
 Fisk lokalt. Undgå så vidt muligt at 

rejse langt i forbindelse med 

fisketure. Skal du rejse, så forsøg at 
pakke mad, udstyr, med videre 

hjemmefra, så du ikke behøver at 
købe ind ved destinationen. På den 
måde undgår du at sprede evt. 

smitte på tværs af landet. 
 Fisk så vidt muligt alene. Fisk så 

vidt muligt alene, eller evt. med 
andre fra din husstand. 

 Kør så vidt muligt alene. Fisker du 

med andre end dem fra din 
husstand, så sørg for transport 

enkeltvis. 
 Fisk ikke med særligt udsatte. 

 

Arrangementer 

Indtil videre er alle arrangementer aflyst i 

BSF 

Et par billeder af fangster siden sidst 

 
Laks 8,15kg 95cm fanget på spinner af juniormedlem Tue 
Baaner 28.marts 2020. 

 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598428/kortbog_2020_a4_combined.pdf


 

 

 
Laks 7,8kg 89cm fanget på flue af Tom Sørensen 27. marts 
2020.04.01 
 

 
Laks 11,7kg 102cm fanget på reje af Hans H. Christiansen 
26.marts 2020 

 

 

 

 

 
Laks 11,8kg 108cm fanget på spinner af Poul Jeppesen i 
zone 6, 24.marts 2020. 
 

 
Laks 11,6kg 97cm fanget på rejse af Georghe Nan 23.marts 
2020. 

 

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. 

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 
 

Fangstrapport 

Vi har lidt bøvl med at vise listen over 

fangster for 2020. Hvis man klikker på det 



 

 

normale link på forsiden får man listen fra 

2019 og ikke 2020. Vi har lavet et ”quick 

fix” med et link over seneste fangstrapport, 

se billede: 

 
På hjemmesiden skal du klikke på det med gult markerede 
link for at se listen over fangster i 2020  

 

Vi har samlet en række spændende artikler 

som i kan hygge Jer med: 

Artikler i dette nummer: 

(spring til en artikel: CTRL+klik) 

Formanden har ordet! ............................ 5 

Regel om at fiskekort skal bæres synligt 

sanktioneres fremadrettet! ..................... 6 

Skærpet kontrol mod tyvfiskeri ............... 7 

BSF klubhus renovering overdækning ...... 8 

Byttekort oversigt 2020 .......................... 9 

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

Nyt fra Ørredfonden ............................. 11 

Aktivitetskalender ................................ 12 

 

  



 

 

 

Formanden har ordet! 

 
Af: Capser Pedersen, formand  
 

Status på laksesæsonstart 

Så er sæsonen for alvor skudt i gang!  

Den 1 april er der således indrapporteret 

40 flotte blanklaks - herfra skal lyde et 

stort tillykke til de dygtige/heldige.  

 

Marts måned har vist sig fra sin bedste 

side, hvilket vi kun kan håbe på forsætter.  

Tyvfiskeri og skærpning af kontrol 

Som bestyrelsen har skrevet om på 

facebook og på hjemmeside har vi 

desværre haft flere tilfælde af tyvfiskeri på 

vores vand, hvilket har afsted kommet at 

betjentene har været en del ved vandet på 

det sidste. Fra bestyrelsen skal lyde en 

kæmpe tak for den indsats de yder for 

foreningen.  

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil stramme 

op på reglen omkring bæring af synligt 

medlemskort.  

Argumentationen kan i læse andetsteds i 

bladet, men det er vigtigt at alle forstår 

budskabet. Hvis man ikke bære synligt 

fiskekort så risikerer man at blive sendt 

hjem for at hente det efter den 14 april.  

 

Hvordan man så indretter sig er der mange 

bud på, men fælles for alle metoder er at 

kortet skal kunne ses af betjente og andre 

fiskere. Hvis det ikke kan det er løsningen 

ikke god nok.  

 

COVID–19 

COVID –19 situationen har medført, at 

bestyrelsen har besluttet ikke at åbne op 

for dagskort fiskeriet.  

Dette var ikke en let beslutning da vi ved, 

at mange ikke medlemmer ser frem til at 

tage del i fiskeriet. Det der har vejet 

tungest er dog, et synspunkt om, at vi som 

forening ikke vil ansporer til situatoner som 

vi ikke kan lægge navn til.  

 

Derfor har vi bevidst forsøgt at mindske 

presset på parkerings og fiskepladser i 

påsken som vi erfaringsvist ved bliver et 

tilløbsstykke. Bedømt udfra de 

tilbagemeldinger vi har fået virker det til, at 

langt de fleste medlemmer er enig i vores 

beslutning. Bestyrelsen forventer at åbne 

op for dagkort i takt med, at regeringen 

lemper op for reglerne.  

Til sidst 

Der er masser af fiskevand og laksen kan 

fanges andre steder end Krumkagen og 

Sandskredet.  

Vis hensyn til andre fiskere og husk at 

fiskeriet foregår bevægeligt 

 - 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.  

 

KNÆK og BRÆK 

Casper Pedersen  

Formand 

 



 

 

Regel om at fiskekort skal bæres synligt 

sanktioneres fremadrettet!  

Af: Bestyrelsen 

VIGTIGT!!!!  

Træffes en fisker, der har glemt fiskekortet kan fiskeribetjentene fremover sende 

vedkommende hjem efter fiskekortet, eller bede vedkommende om at stoppe fiskeriet for 

idag! 

Foreningen har over flere omgange det 

sidste års tid indskærpet at alle skal bære 

fiskekortet synligt. 

Årsagen til at kortet skal bæres synligt er 

at det letter fiskebetjentens kontrol og 

synliggør for andre fiskere at en medfisker 

har fiskekort og fisker lovligt på 

foreningens vand. 

Ved manglende synligt fiskekort har det 

indtil videre medført en påtale. 

Denne praksis har vist sig ikke at have den 

fornødne effekt. Derfor har bestyrelsen 

besluttet at betjentene fremadrettet får 

mulighed for at sende fiskere hjem for 

enten at printe eller hente det fysiske 

fiskekort. 

Det er ikke nok at have fiskekortet på sin 

telefon da det ikke bæres synligt. 

 

Det er vigtigt at understrege at betjenten 

udfører et vigtigt hverv for foreningen, 

hvilket de seneste hændelser med 

tyvfiskeri tydeligt har vist. 

Det må desuden være i alle medlemmers 

interesse, at kontrollen kan gennemføres 

så nænsomt som muligt og at det i øvrigt 

er relativt nemt at se om en medfisker har 

kort eller ej. 

 

Ovenstående ændring af praksis vil være 

gældende umiddelbart efter påske - fra den 

14. april 2020. 

 

Husk i øvrigt at det ikke er tilladt at 

medbringe hund under fiskeriet.

  



 

 

Skærpet kontrol mod tyvfiskeri 

Af: Bestyrelsen 

Foreningens fiskerikontrollører øger 
indsatsen og bestyrelsen beder om din 

hjælp til kontrol 

Jeg har igår talt med en af foreningens 
fiskebetjent. 
I forgårs (26/3-2020) tog han 4 uden 

fiskekort og i går (27/3-2020) tog hen 2 
uden kort. 

Der er tale om bevidst snyd. Altså erfarne 

fiskere som helt sikkert ved at de fisker på 
foreningens vand og som kender reglerne 
omkring fiskekort. 

Det virker til at tyvefiskeri er noget mere 
udbredt på vores vand end - jeg ihvertfald 
havde forestillet mig. 

Det skal stoppes nu - så derfor en 

opfordring til medlemmerne om at I også 
udfører kontrol ved mistanke om snyd på 

vegne af foreningen. 

Fiskekort skal bæres synligt så hvis en 
fisker ikke bærer sit kort fra DSF synligt er 

det en klar indikation på at personen ikke 
har kort. 

Lige et oprids: 

 Vi sælger ikke dagkort nu. 
 Hadsten lystfiskerforening har 

medfiskeret i zone 6. 
 Silkeborg fiskeriforening og Aulum 

Haderup Sportsfiskerforening har 
hver 2 byttekort. 

 Alle andre tidligere aftaler er opsagt. 

Normalt bruger jeg ikke tid på at 
kontrollerer kort da jeg egentligt helst bare 
vil nyde naturen og fiskeriet, men jeg 

synes det er for galt at folk bevidst fisker 
uden kort på vores vand - så lad os holde 

lidt ekstra øje med vores fælles fiskevand 
den kommende tid. 

 

 

  



 

 

BSF klubhus renovering overdækning 

Af: Bestyrelsen  
 

Overdækningen ved klubhuset er her i 

marts måned blevet renoveret.  

Den bærende konstruktion er gennemgået 

og i fornødent omfang er træ skiftet. 

Det gamle bliktag er skiftet ud med tagpap 

på underlag af brædder.  

Nye tagrender er monteret.  

 
Overdækning klubhus er renoveret marts 2020. 
 
 

 
Overdækning klubhus er renoveret marts 2020. 

 
Overdækning klubhus er renoveret marts 2020. 
 
 
 

 
Overdækning klubhus er renoveret marts 2020. 
 

 

 

 

  



 

 

Byttekort oversigt 2020 

Af Bestyrelsen 

 
Herunder en gennemgang af hvilke byttekort 

vi tilbyder medlemmer af BSF: 
 
Viborg Søndersø – aftale ophørt 

Byttekort aftalen med Viborg Fiskeriforening 
er ophørt. 

 
En analyse af hvor meget byttekortaftalen er 
blevet brugt viser tydeligt at det ikke er en 

ordning der anvendes. 
 

Derfor har vi opsagt aftalen med Viborg 
fiskeriforening. 
 

Lilleåen v/Hadsten Lystfiskerforening 
Her anvender du dit BSF medlemskort. Læs 
mere her 

Kort over medfiskestykket er markeret 
tydeligt i vores kortbog 

 
Karup å v/ Aulum Haderup 
BSF har byttekortaftale. Du ringer til Kim 

Sørensen og får byttekort via telefon (hvis 
der er et ledigt kort).  

Læs mere her 
 
Silkeborgsøerne v/Silkeborg 

Fiskeriforening. Du ringer til Kim Sørensen 
og får byttekort via telefon (hvis der er et 

ledigt kort). 
Læs mere her 

Havørreden tilbage til Gudenå

Af: Per Frost Vedsted  

 
150 vilde havørreder er mærket 

150 vilde havørreder mærket, læs 
pressemeddelelse fra projektgruppen 
Havørreden tilbage til Gudenå, denne gang 

med udtalelser fra lokale politikere der 
bakker op om projektet. Det kan vise sig 

vigtigt i det videre arbejde for at finansiere 
næste fase af projektet. 
 

 

Lyttestationer i Gudenå 
Så er systemet med automatiske lytte 

stationer sat op i Gudenå og Randers Fjord. 
DTU Aqua er også netop færdige med at 
mærke fisk.  

 
Der er mærket og genudsat 75  

stk. i Lilleåen og 75 stk. i Skibelund Bæk og 
Møbækken. Så er det bare at vente og lade 
naturen gå sin gang.  

 

  
Lyttestation i Gudenåen marts 2020. 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/medfiskeri/lilleaaen.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/medfiskeri/lilleaaen.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598428/kortbog_2020_a4_combined.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/medfiskeri/karup-aa,-haderis-aa-og-storaa.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/medfiskeri/silkeborg.aspx
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2020/04/150-havoerredsmolt-maerket-med-elektroniske-maerker-i-gudenaaen
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2020/04/150-havoerredsmolt-maerket-med-elektroniske-maerker-i-gudenaaen
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2020/04/150-havoerredsmolt-maerket-med-elektroniske-maerker-i-gudenaaen


 

 

Et kritisk punkt for undersøgelsens resultater 
er at lyttestationerne virker igennem hele 
perioden.  

Her kunne vi godt bruge Jeres hjælp i de 

næste knap 3 måneder. Det ville være rigtig 
dejligt, hvis i kunne holde øje med om 

loggerne stadig er hvor vi har sat dem op. Er 
det muligt at I kan finde nogle gode folk, der 
vil holde øje med dem når de alligevel 

eventuelt er ude for at fiske eller lignende? 
Det vil bare dreje sig om at tjekke at de 

stadig er der og give besked hvis de ikke er 
der. 

Hvis flagene er væk eller lignende vil vi 
gerne have besked med det samme, så vi 

har en chance for at finde og rette på den, 
eventuelt sætte en ny op så hurtigt som 

muligt. 
Kontakt Kim Aarestrup på 28 96 84 77 hvis 
du konstaterer en fejl 

 

Udover at det er vigtigt for den 
igangværende undersøgelse er der også det 

økonomiske hvor vi har betalt mange penge 
for udstyret der gerne skal genbruges til de 

næste undersøgelser i projektet  

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. 
Bjerringbro station 1 (temperaturlogger) og 2. Opsat den 17-
3-20 
 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Ulstrup 
station 3 og 4  Opsat den 17-3-20 
 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Langå. 
Station 5 og 6  Opsat den 13-3-20 
 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Væth.  
Station 7 og 8       Opsat den 13-3-20 
 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Fladbro 
station 9 (temperaturlogger) og 10      Opsat den 13-3-20 



 

 

 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Randers 
vest station 11, 12 og 13    Opsat 19-03-20 
 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Randers 
øst station 14 og 15    Opsat 19-03-20 

 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. 
Uggelhuse station 16 og 17   Opsat 20-03-20 

 
Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Udbyhøj 
station 18 (temperaturlogger) og 19  Opsat 20-03-20 

 
 

Nyt fra Ørredfonden 

Af: Per Frost Vedsted 

Sortering smolt 
Lørdag 28.marts 2020 blev smolt sorteret 

således de fisk der er for små til smolt 
sorteres fra til 1-års og type store. 

 
Udsætning smolt 
Søndag 29.marts blev smolt sat ud. Vi havde 

igen hyret en professionel fisketransport til 
at køre fiskene ud. 

I år startede vi med at læsse fisk ved 16-
tiden, og det betød at udsætningen skete 

sidst på dagen for at give smolten de bedste 
betingelser for at skjule sig de første timer 
og komme godt på vej i ly af nattens mørke. 

I Gudenå var udsætningerne koncentreret i 

to med 2/3 ved Langå og 1/3 ved Ulstrup. 
 
Vi havde ikke helt nok smolt i år, der blev 

udsat: 
 Hevring å 

5.118 stk 14,8cm 
svarende til 73% af udsætningsplanen 

 Allingå  

11.966 stk 14,8cm  
svarende til 77% af udsætningsplanen 

 Gudenå  
27.920 stk 14,5 cm  
svarende til 70% af udsætningsplanen 

 



 

 

Aktivitetskalender

Laksekonkurrence 

Lørdag 11.april 6-16:30. 1.præmie 

gavekort på 1.000kr pr kg laks. 

20kg=20.000kr AFLYST PGA COVID-19 

Lystfiskeriet dag 

17.maj. Juniorerne tilbyder gratis fiskeri og 

information om lystfiskeri. 

Gudenåkonkurrencen  

18. september 16:00 til 19.september 

16:00. Køb af deltagerbevise på 

fiskekort.dk, lystfisk.dk, GoFishing, 

Bamsebo, 07-22kiosken 8850, Randers 

Sport og Fiskeri, JaFi. 

Læs mere her 

Gule ærter 

10. oktober. Bliver annonceret senere. 

Tilmelding Erik Søndergaard tlf 8696 6650 

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.   

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2020.aspx


 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 

udvalg mv. 
BSF Bestyrelsen 
 

Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Nicolai Parbst 
Kasserer 
kasserer@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 
Rasmus Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 
 

 
Søren Agesen 
Bestyrelsesmedlem 
lsagesen@gmail.com 

 
Erik Søndergaard 
Bestyrelsesmedlem og vpu 

efs@fiberpost.dk 
 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 

Bestyrelsesmedlem og vpu 
jesperknudsen1976@gmail.com 
 
Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
jrhjjh@hotmail.com 

 
BSF Bestyrelsen 
Fælles email til hele bestyrelsen 
bestyrelsen@bjerringbro-
sportsfisker.dk 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Verner Jensen 

Tlf. 6170 6784 
 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Steen Juhl Nielsen 
Tlf. 3035 6971 
 

 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Erik Schøler 
Tlf. 2263 1424 
 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Teddy Laursen 
Tlf. 2512 3618 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Gheorghe Nan  
Tlf: 2144 9777 
 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 

 
BSF’s fiskeribetjente 
Fælles email adresse 

fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
 

Fiskeristyrelsens kontrollør, 

distrikt Randers 
Fiskeribetjent Lars Høgild 
Tlf. 7218 5687 
 

Vandpleje 
Jesper Knudsen, formand 

Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 
Nicolai Parbst (nøgler) 
Casper Pedersen (vedligehold) 

 

Gæstekort til Aulum Haderup og 

Silkeborg 
Kim Sørensen  
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 
 

Gudenåsammenslutningen 

lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Søren Agesen 

 
 

Juniorklub 
Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 

 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 

Jeppe K. Christensen, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 
 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

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 
 
Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

Lodsejerkontakt 
Niels-Jørgen Ottesen 
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750 
njottesen@hotmail.com 
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