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Anders Stougaard i.f.m. gennemgang af Gullev bæk før gydning 2019. En række trætoppe spærrede bækken. Foto: Erik Søndergaard 
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Status på fiskeriet i 2019 

Fiskeriet i Gudenå er nu lukket og det er tid 

til at opsummere årets samlede resultat. 

Alt i alt blev det fiskemæssigt en ganske fin 

sæson  

 

Vi fik i 2019 i alt 774 indberetninger af fisk 

på hjemmesiden, heraf 26 dobbelt 

indberetninger. Dobbeltindberetninger er 

sorteret fra i disse tal: 

Havørreder 

Der er fanget 48 havørreder på zone 1-6, 

hvilket er en lille stigning ift. de 37stk i 

2018  

Største Havørred 81cm, 2 fisk samme 

længde: Kent Olesen / Kim H. Sørensen 

Alle Havørreder er genudsat da de er fredet 

i vores del af Gudenå. 

Laks 

539 laks excl. dobbeltindberetninger hvoraf 

de 150 er genudsat (2018: 456 stk) 

Gennemsnitsvægt laks excl. C&R og "0kg" 

indberetninger er imponerende 5,9kg 

Største laks 15,12kg fanget af Peter Larsen 

 

Gedder 

116 gedder med gennemsnitslængde på 

87cm. 

Største gedde 120cm Mads Nørgaard 
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Indkaldelse til generalforsamling 2019

BSF afholder ordinær generalforsamling 
torsdag 5. december 2019 kl.19:00 i 
Bjerringbro Idrætspark,  

Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.  

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

indgangen. 

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.bjerringbro-

sportsfisker.dk senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. Der skal stemmes om 
fremsatte forslag. Ingen forslag 

modtaget 

6. Orientering om budget herunder 
kontingent 

Bestyrelsen orienterer om budget og 
kontingentsatser for 2020. 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2-

årig periode) er: 

 Nicolai Parbst, modtager genvalg 
 Jan Ottesen, modtager ikke genvalg 

 Kim Sørensen, modtager genvalg 
 Per Frost Vedsted, modtager genvalg 

 Jesper Knudsen, modtager genvalg 

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

 Jesper Hougaard, modtager genvalg 
 Rasmus Ottesen, modtager genvalg 

 

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

 Niels Jørgen Ottesen, 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! 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/bsf/vedtaegter.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/


 

 

Lodsejerfest 18.januar 2020 

Af: Bestyrelsen  
Husk at reservere lørdag 18. januar 

2020 – her holdes den traditionsrige 
lodsejerfest. 

Festen holdes ligesom sidste gang på 

Nørgaards Højskole, og der bliver 
traditionen tro noget godt at spise, musik, 

dans og hyggeligt samvær.  

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole.På 
billedet er alle ved at have fundet på plads og vi er klar til 
velkomsttalen. 

Til lodsejerfesten inviteres alle lodsejere 

m/ledsager, æresmedlemmer m/ledsager 
og personer der udfører vigtige opgaver for 
foreningen (eksempelvis fiskeribetjente og 

pasningsordning).  

Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole. 

Lodsejerfesten er også stedet hvor 
lodsejerne langs Gudenåen mødes og hvor 
der vælges lodsejerrepræsentanter.  

Vi ser frem til en rigtig hyggelig aften 
sammen med Jer alle. 
 

I vil modtage invitationer med 

tilmeldingsoplysninger! 

 
Foto: Pejsestuen. Musikken bliver også denne gang leveret 
af Prime Time, frisk musik til en god svingom. 

Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole. 

 

 

  



 

 

Formanden har ordet 

 
Af: Casper Pedersen 

 

Så er sæson 2019 for alvor ved, at gå på 

hel og vi kan se tilbage på et fornuftigt år 

langs Gudenåen.  

Fiskeriet i foråret bød på mange flotte 

fangster af blanke laks i den helt store 

størrelse, og igen i år var der en flot 

gennemsnitsstørrelse på forårsfiskene 

hvilket top 10 listen vidner om. Mindste fisk 

på listen er 11,4 kg og førstepladsen 

prydes af en laks på over 15 kg - 

IMPONERENDE og stort tillykke til 

fangerne.  

Efteråret var præget af meget vand, men 

heldigvis også et rigtig godt fiskeri. Det 

bliver spændende at se hvad 2020 bringer. 

HUSK at hvis vejret ellers arter sig er der 

stadig muligheder, for dem som ikke har 

fået fisket helt af. På søen kan der vinteren 

igennem fanges flotte gedder i årets bedste 

kondition, hvilket absolut er et forsøg 

værd.   

At vi har noget godt fiskeri på 

foreningensvand er tydeligt afspejlet i 

medlemstallet og foreningen har  forlængst 

nået medlemsloftet. Der er således en lang 

venteliste af fiskere som gerne vil ind i 

foreningen. Herfra skal lyde en opfordring 

til de medlemmer som har besluttet ikke at 

forny medlemsskabet i 2020 – meld jer 

aktivt ud via vores kasserer således vi kan 

byde nye medlemmer velkommen inden 

sæsonnen for alvor starter.  

Fiskevandet og alt hvad der knytter sig til 

dette er og bliver bestyrelsens første 

prioritet. Havørredeprojektet, vandpleje, 

lakseudsætninger og ikke mindst et godt 

forhold til vores lodsejere, hører alt 

sammen under den katagori. Det vil derfor 

også i 2020 gennemsyre arbejdet.  

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.  

Tilsidst vil jeg ønsker jer alle en god jul og 

et godt nytår på bestyrelsens vegne og 

KNÆK og BRÆK i 2020. 

 

Casper Pedersen  

Formand 

  



 

 

40-års jubilæum BSF juniorklub  

Af Per Frost Vedsted 

BSF’s juniorklub startede i 1979 og har 

således 40-års jubilæum her i år 2019. 

Foreningen takker alle de frivillige, der har 

hjulpet foreningen med juniorarbejdet 

gennem de 40 år. En helt særlig tak til 

vores æresmedlem Gert Nielsen for 

arbejdet med juniorerne igennem hele 

perioden, men helt særligt de første 30år – 

Gert er en ildsjæl, der bl.a. brænder for 

juniorarbejdet – tak for det 😊 

 

Vi har samlet lidt fra tiden der er gået – 

artiklen er blevet til med hjælp fra Gert 

Nielsen, Keld Nielsen og Jan Ottesen. 

Ligger du inde med yderligere viden om 

juniorklubbens 40 årige historie så henvend 

dig endelig til bestyrelsen. 

 

 
Stemningsbillede fra en junioraften i klubhuset på 
Stærkærvej. Foreningens æresmedlem og tidligere formand 

Kaj Lindvig giver juniorerne instruktion. Juniorerne lytter og 
arbejder koncentreret. Foto: Gert Nielsen 

 

Lokale for juniorklubbens arbejde 

Juniorklubben startede i et klasselokale på 

højskolen hvor vi var det første år (1979).  

Året efter (1980) fik juniorklubben et lokale 

i kælderen på højskolen hvor de holdt til 

indtil de flyttede ud til vores lodsejer og 

æresmedlem Søren Andersen på 

Stærkærvej i 1989.  

I en af længerne på Søren Andersens 

ejendom var der nemlig blevet indrettet 

klublokale for BSF inkl. juniorer. 

I 2005 flyttede juniorklubben ind i det 

nuværende klubhus på Gudenåvej 22a hvor 

der er indrettet værksted og 

opbevaringsrum til aktiviteterne. 

 

Torsdage i juniorklubben 

Hver torsdag i efteråret og 

vintermånederne mødes juniorerne til 

klubaften hvor der arbejdes med f.eks. 

fluebinding, spinner fremstilling, støbning 

af blink, stangbygning, fiskenet, 

fiskemetoder, fiskebiologi. Herudover har 

der gennem tiden været forskellige 

foredrag om fiskeri. 

Denne tradition med at gå i juniorklub om 

torsdagen startede helt tilbage i 1979 og 

har holdt ved lige siden. 

 

Formænd og kasserer for 

juniorklubben 

Gert Nielsen var med fra starten og det 

meste af tiden de første 30 år. Idag 

hjælper han fortsat med på juniorernes 

årlige tur til Mandalselven, men har trukket 

sig fra det daglige juniorarbejde. 

Første formand var Jan Ottesen, der var 

formand i de første par år.   

Herudover huskes som enten formand eller 

kasserer Svend Erik Sjællænder, Bo 

Mortensen, Jesper Nielsen, Bent Levring, 

Leon Andresen, Henrik Tue Pedersen, 

Henrik Rønnest, Claus Rasmussen, John 

Hansen, Steffen Toft Jensen, Erik Pedersen, 

Keld Lauritzen, Lars Riise og i 

jubilæumsåret er det Lasse Aagesen der er 

formand. 

 

  



 

 

Pas på søsygen! 

Jan Ottesen husker fra et af de første år 

specielt en tur på havet ved Djursland. Han 

havde som juniorklubbens formand i tiden 

op til turen formanet juniorerne om at nu 

måtte de jo ikke drikke og spise inden de 

skulle ud at sejle, for de vidste jo endnu 

ikke om de var søstærke som ham selv.  

Det har givetvis indgydt stor respekt og 

spænding hos juniorerne, men så skete 

det, som bare ikke må ske – Jan blev selv 

– i øvrigt som den eneste på turen ramt af 

en forfærdelig søsyge…… 

 

 
Stemningsbillede fra en junioraften i klubhuset på 
Stærkærvej. Steffen Toft Jensen og Kled Lauritsen er 
juniorledere. Foto: Gert Nielsen 

 

Tur til Karup å 

Gert Nielsen fortæller at juniorklubben 

mange år havde en tur i marts måned til 

Nedertorp ved Karup å.  

 

John (John Jørgensen) og Hanse (Johannes 

Juel Ditlevsen) var som regel med.  

Gert husker særligt en tur hvor John kørte. 

Det havde været lidt vinter, men det var 

gået over i tø, så det var mudret i engen. 

 Drengene var godt nok startet med at 

fiske, men der skete ikke rigtig noget. Så 

det endte med at de nærmest rullede sig 

rundt i mudder, så de var rigtig flotte da vi 

skulle hjem.  

Det passede ikke John, han var lidt øm om 

sin bil så det endte med at juniorerne kom 

hjem i underbukser! 

 

Husk modhug! 

Gert Nielsen beretter videre om et andet år 

hvor juniorklubben i marts igen tog på tur 

til Nedertorp. Der var lidt bedre vejr, så der 

blev fisket igennem.  

Der skal gives et godt modhug hvis man 

mærker noget. Det havde juniorerne fået 

at vide mange gange i løbet af vinteren.  

 

Der var en, der havde hørt efter så da der 

var noget der nappede gik han to skridt 

baglæns og gav modhug – alt det han 

kunne!  Så kom der 1,5 kg havørred 

flyvende i skulder højde og landede i 

græsset bag ham. 

 

  



 

 

Junior turen til Mandalselven i Norge 

Første gang vi var i Mandaslselven var i 

2007, og det er i dag en tradition med 

denne årlige juniortur til Mandal. 

 

 
Fra en af juniorklubbens ture til Mandal, Norge. Foto: Gert 
Nielsen 
 
 
 

 
En stolt junior med aborre fanget på en af juniorklubbens 
ture til Randers Havn. Foto: Gert Nielsen  

Weekend tur til Gjerrild 

Før 2007 startede traditionen med en årlig 

weekendtur til Gjerrild. 

Der er ingen tvivl om at turene er noget af 

det juniorerne har set meget frem til. 

 

 
To stolte juniorer med havørredfangst på kysten. Foto: Gert 
Nielsen

 

  

  



 

 

Juniorklubbens tur til Mariager fjord 

 
Af: Lasse Aagesen 

 

Junior klubben har igen været på tur denne 

gang efter havørreder i Mariager fjord. Det 

var den 17 november en fin dag at tage på 

fiske tur.  

 

Vi var 6 mand afsted, og alle var klar til at 
fange den helt store ørred.  

Den stor ørred kom bare aldrig, men de 
mindre ville gerne lege med.  
 

Pludselig fandt vi fiskene, som bed på flue, 
blink og orm. Fiskene var meget forsigtige 

på dagen, men langsomt fiskeri gav hele 7 
ørreder i alt. 

 
Alle fiskene var desværre under målet, men 
kæmpede stadig meget godt.  

Vi havde alle en super god dag med godt 
vejr og højt humør gennem hele dagen.  

 

 
Flot lille havørred fra Mariager fjord, november 2019. Foto: 
Lasse Aagesen 

 

 
Der fiskes intenst. Juniortur Mariager fjord, november 2019. 
Foto: Lasse Aagesen 

 

 
Flot lille havørred fra Mariager fjord, november 2019. Foto: 
Lasse Aagesen

  



 

 

Gennemgang af gydebække 

Af: Bestyrelsen 

I år var gennemgang af gydebække 

uddelegeret idet vandplejeudvalget pga. 

udlægning af gydegrus i Møllebækken ikke 

havde tid til arrangere en fælles arbejdsdag 

med gennemgang af gydebækkene som de 

plejer at gøre. I stedet var gennemgang af 

gydebækkene uddelegeret. 

 

Gullev bæk 

Anders Stougaard og Erik Søndergaard har 

igen i år sørget for gennemgang af Gullev 

bæk. 

Ander har skåret mange toppe væk fra 

bækken. Det var fra træer som var fældet, 

og som man har ladet ligge hen over 

bækken. 

 

 
En række træer var fældet således toppne spærrede for 
bækken sfrie løb. Anders sørgede for at skære det fri. Foto: 
Erik Søndergaard 
 

 
Store træer der ligger ud over bækken. Er nu skåret fri og 
toppende fjernet fra bækkens løb. Foto: Erik Søndergaard 

Anders og Erik tog desuden hele turen fra 
Gudenåen og op til toppen af bækken. 

 
Erik Søndergaard gennemgåe et styrt i Gullev bæk 2019 for 
at sikre at det ikke bliver så stort at havørreden ikke kan 
forcere det. Foto: Anders Stougaard 

 



 

 

 
Erik Søndergaard gennemgåe et styrt i Gullev bæk 2019 for 
at sikre at det ikke bliver så stort at havørreden ikke kan 
forcere det. Foto: Anders Stougaard 

 

Skibelund bæk 

Søndag den 10.november gennemgik Caper 

Pedersen sammen med sønnen Jonas 

Skiblundbækken fra Sahlvejen til 

udløbet.  Der blev fjernet enkelte spærringer 

så nu er der frit løb mod gydebankerne i 

denne tidligere så vigtige bæk for Gudenåen 

opstrøms Lilleåen.  

Det bliver spændende at se hvad der er i 

bækken når Viborg kommune gennemfører 

bestandsanalyse den 6. december. Tak til 

lodsejerne for at lade foreningen gennemgå 

bækken. 

 

 
Spærring Skibelund bæk 2019, ”før”. Foto: Casper Pedersen 

 

 
Spærring Skibelund bæk 2019, ”efter”. Foto: Casper 
Pedersen

  



 

 

Elfiskeri laks 2019 

Af: Bestyrelsen 

I år er elfiskeriet efter laksemoderfisk i 
Gudenå lidt specielt idet DCV på grund af 
ombygning i anlægget ikke har mulighed for 
at tage laks ind i Randers. 

Derfor er der kun elfisket to dage, torsdag 
den 21. november og tirsdag den 26. 
november. Den 21. november lavers første 
del af effektundersøgelse på stenstrækingen 
ved Ulstrup (Efterskolen til Brandstrup Bæk), 
og den 26. november fiskes strækningen 
Bjerringbro - Bamsebo og anden del af 
effektundersøgelsen ved Ulstrup.  

Laksene der fanges den 26. transporteres til 
anlægget i Skjern for senere afstrygning.  

Resultat: 
Resultatet af årets sparsomme elfiskeri i 
Gudenåen var påvirket af den høje 
vandstand, der gjorde at effektiviteten ikke 
var så god som ønsket. 

Størstedelen af de fangede laks der blev 
taget 26. november stod på stykket mellem 
broerne i Bjerringbro. 

Der blev kun observeret 4 havørreder, der 
alle blev genudsat. 

Dato Strækning Vandtemp 
Vandstand 
Bjerringbro kote 

Antal 
laks 

Antal 
havørred 

21-Nov Stenstrækningen, Ulstrup 6 4,30 2 2 

26-Nov Bjerringbro - Bamsebo 6,8 4,05 30 2 

26-Nov Stenstrækningen, Ulstrup 6,8 4,05 3 0 

 
 

GØF: Moderfisk og strygning 

Af: Per Frost Vedsted 

Alling å 

Der er 17. november 2019 elfisket i Alling å 

hvorfra GØF har fået i alt 53 hunner og 16 

hanner. 

Randers foreningen stod for selve 

elektrofiskeriet og PE-holdet sørgede for 

transport. 

Gudenå 

Der elfiskes ikke i Gudenå i år da DTU Aqua 

fraråder at vi fjerner nogle af de få 

moderfisk der er i åen. I forbindelse med 

el-fiskeri efter laks observerede DCV kun 4 

havørreder på de 3 dage der blev fisket. 

 

Lilleå 

Der er 30. november 2019 el-fisket i 

Lilleåen. Hadsten og Langå foreningerne 

havde et fint fiskevejr, men der var kun 

ganske få havørreder på de strækninger 

der blev el-fisket: 14 hunner og 4 hanner. 

Det overvejes at fiske igen 14 dage senere. 

 

Strygning 

Den først strygning er planlagt til søndag 8. 

december.

 

  



 

 

Aktivitetskalender

Senior-aftener 

Hver anden mandag startende mandag 

18.november. Senioraften i klubhuset 

19:00.  

 

Generalforsamling 

5. december 2019. Se indkaldelse i Gudenå 

Nyt.  

Forslag offentliggøres på hjemmesiden. 

 

* =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@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Nicolai Parbst 
Kasserer 
kasserer@bjerringbro-

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

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 
 

Rasmus Ottesen 
Bestyrelsessuppleant og juniorklub 
rasmus_ottesen@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 

Casper Pedersen 
Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 
Nicolai Parbst, nøgler og 

vedligehold 
NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 
Kim Sørensen  

 

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 
 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

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 
 
Kim Sørensen 
meki@bknet.dk 

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