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Kurt og Blondie stryger havørreder på Ørredfondens dambrug i Skibelund.  

Foto: Erik Søndergaard. 

 

 

  



 

Januar 2018

 
 

Glædelig jul og godt nytår 

BSF ønsker alle lodsejere og medlemmer 

en glædelig jul og et godt nytår. 

Lodsejer-repræsentantskabs-møde 

Vi havde vores årlige lodsejer-

repræsentantskabs-møde i november. 

Mødet gik ud på, at diskutere året der er 

gået, evt. udfordringer samt emner, som 

lodsejerne mener, at foreningen gerne må 

fokusere på.  

Grøden og de manglende havørreder fyldte 

en del af tiden. Vi diskuterede også det 

noget hårdere pres, der har været på åen i 

år pga. det fremragende laksefiskeri.  

Både lodsejerrepræsentanterne og BSF har 

det indtryk, at vore medlemmer og 

dagkortfiskere har udvist stort hensyn mht. 

at benytte afmærkede P-pladser og finde 

andre pladser, hvis der har været for stort 

fisketryk ved en strækning af åen.  

Hverken lodsejerne eller foreningen har 

modtaget eller set nævneværdige 

problemer gennem sæsonen.  

BSF takker lodsejerne for deres velvillige 

udlån af deres vand og for det gode 

samarbejde endnu engang. Tak. 

Vinter fiskeri efter gedder 

Selvom det er vinter, og Gudenå er fredet 

for fiskeri, så kan BSF stadig tilbyde fiskeri. 

I Tange Sø er der således fine muligheder 

for et fint gedde fiskeri. 

 

I dette nummer fortæller Casper Pedersen 

om dette fiskeri. 
 

 
Gedde 90cm fanget på flue af Casper Pedersen 9. december 
2017 på Tange Sø. C&R. Foto: Casper Pedersen 

 
  



 

 
Gedde 100cm fanget på flue af Casper Pedersen 3. 
december 2017 på Tange Sø. C&R. En af tre gedder fanget 
denne dag! Foto: Casper Pedersen  

Havørreder i Gudenå 

Det planlagte møde med DTU Aqua om 
havørredernes tilbagegang I Gudenå, der 
oprindelig var planlagt til oktober-

november månede, afholdes forhåbentlig 
her i starten af det nye år. Udskydelsen 

skyldes omstrukturering hos DTU Aqua. Vi 
ser frem til at diskutere forholdene og se 
om de vil hjælpe med en undersøgelse der 

kan belyse problemstillingen. 

Betaling lodsejere 
Betaling for fiskeret er nu sendt til alle 

lodsejere. 
 

Invitation til lodsejerfest 

Invitationer til deltagelse i lodsejerfesten er 
udsendt – husk venligst at melde tilbage. 
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Referat generalforsamling 2017

BSF har afholdt ordinær generalforsamling 

torsdag 7. december 2017 kl.19:00 i 
Bjerringbro Idrætspark.  

Generalforsamlingen startede med at 

mindes to afdøde medlemmer: Ole Nees og 

Vagn Madsen. 

 

 

1.Valg af dirigent 

Steffen Toft Jensen valgt til dirigent, og 
han konstaterede at generalforsamlingen er 
lovlig indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 
Rasmus Ottesen og Jesper Hougaard. 

 
 

3. Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning 
Jon Rose aflagde bestyrelsens beretning, se 

særskilt artikel herom. 
 

 

Herefter stillede forsamlingen afklarende 

spørgsmål til bestyrelsen: 
 
a) Fiskerikontrol – bliver der taget 

tyvfiskere? 
Generelt er det kun ganske få fiskere, vi 

møder uden gyldigt fiskekort på 
foreningens vand i Gudenå. Ved Ulstrup på 
kommunestykket er der en del indvandrere 

og flygtninge med statstegn, men uden 
borgerkort/medlemskort. I søen er der 

taget ca. 20 uden fiskekort i år. Så alt i alt 
gør vores fiskeribetjente et stort fint 
arbejde.  

Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde 
info om fiskeri og regler Gudenå på sprog 

så indvandrere og flygtninge forstår det. 
 

b) 24-timers kort – har foreningen sørget 
for at start tid påføres? 
Svar: På fiskekort.dk sker påførsel af start 

tidspunkt automatisk, men ved øvrige 
salgssteder kan det smutte. Instruktion til 

sælgere er udarbejdet. Teddy Laursen har 
set et 24timers kort fra fiskekort.dk hvor 
der ikke var et felt til tidspunkt start-slut. 

Bestyrelsen følger op på dette. 

 
 
b) Synligt fiskekort 
Et medlem foreslog at fiskekort kunne vises 



 

på telefon. Dette afvises da det er vigtigt 
for os med synligt fiskekort både af hensyn 

til medfiskere, men også af hensyn til 
fiskerikontrollørerne. 

c) Grøde – sker der noget? 

Der er ikke besluttet noget endnu i 
kommunerne. Bestyrelsen har forespurgt 

på de årlige samarbejdsmøder om der 
kunne udføres forsøgsvise intelligente 
grødeskæringer, men derudover har 

bestyrelsen ikke arbejdet med emnet i 
2017. 

Grøden er der stadig, men har i år været 
mindre belastende pga. den høje 
vandstand. 

 
d) Grene/træer der flyder i åen – gør 

bestyrelsen noget ved dette? 
Der har flydt grene og træer ned ad åen 
i.f.m. at en lodsejer øverst på stykket har 

fældet træer langs åen og ladet disse drive 
med strømmen. Det er ikke en nuværende 

lodsejer hos BSF.  
Bestyrelsen har kontaktet miljøvagt og 
Viborg Kommune vedrørende sagen og 

stillet vores viden til rådighed. Det er vores 
klare opfattelse at kommunen har taget 

action på sagen, men der er stadig meget 
affald i åen. 
 

Beretningen blev herefter enstemmigt 

vedtaget. 
 

 

 

Juniorklubben 
Lasse Aagesen orienterede om årets gang i 

juniorklubben med billeder fra forskellige 
ture. BSF ar en meget aktiv juniorklub 
hvilket vi er stolte af – stor ros til 

juniorlederne for deres store arbejde. 

 

 
Vandplejeudvalget 

Jesper Knudsen orienterede om 
vandplejeudvalgets arbejde i 2017. 
Skibelundbækken havde desværre igen 

gydninger i 2017. Det totale antal 
gydninger i vores gydebække viste 

desværre igen en nedgang i 2017. Vi har et 
godt samarbejde med kommunerne. 
Projekt i Hagenstrup Møllebæk gennemført 

med succes, stor ros til Casper Pedersen 
for planlægning og gennemførelse af 

projektet.  

 

 

Gennemgang af gydebække og optælling 
lider under at vi er for få til arbejdet – hvis 
der er nogen der vil hjælpe kan i tage 

kontakt til bestyrelsen eller direkte til 
Jesper Knudsen. 

 
Ørredfonden 
Per Frost Vedsted fremlagde en beretning 

om Gudenåens Ørredfonds arbejde i 2017. 
Hele udsætningsplanen er opfyldt i 2017. 

Der er kun fanget 10 havørreder fra selve 
Gudenåens hovedløb på 4 elfiske-ture af i 
alt 26,8km her i efteråret 2017. Det er 

kritisk få og underbygger trenden med 



 

nedadgående fangst af havørreder i 
Gudenå. Gudenå konkurrencen blev igen en 

succes og GØF har doneret 20.000kr til 
ekstraordinær udsætning af laksesmolt i 

Gudenå. 

 
 
Forsamlingen drøftede herefter det kritiske 

med de få havørreder i Gudenåens 
hovedløb og nødvendigheden af at hente 
havørreder i Lilleå.  

 Muligheden for at forsøge med 

toggerfiskeri i 2018. Hvis du ønsker 
at hjælpe så henvend dig til 

bestyrelsen eller Per direkte. 
 Kan vi bruge fisk fra Allingå – nej – 

det skal være Gudenå stammen. 

 Hvor mange havørreder er der 
egentlig i åen? Bed DTU Aqua 

gennemføre en ekstraordinær 
bestandsanalyse i tilløb til Gudenå 

 På el-befiskning af Gudenåens 
hovedløb mellem Silkeborg-Tange 
blev der kun konstateret ganske få 

havørreder hvilket også er 
bemærkelsesværdigt.  

 Årsagen til nedgang i antal 
havørreder kan skyldes de våde 
enge etableret ved Væth og ved 

Randers 
 Kan der evt. elfiskes om natten eller 

en weekend hvor vi får lukket ned 
for vandet? 

 Antal havørreder i Lilleåen er også 

for nedadgående 
 Se i øvrigt rapport udarbejdet af BSF 

veds problemstillingen med 
havørreder. 
 

Gudenåsammenslutningen 

Verner Jensen orienterede om GSL arbejdet 

i 2017. Herunder at der gennemføres 
forsøg for at afklare om flere udsatte lakse 

smolt giver flere lakse fangster. 

 
 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 

Kasserer Nicolai Parbst fremlagde regnskab 
som blev godkendt af forsamlingen.  
På sidste generalforsamling fremlagde vi et 

dystert budget med underskud, men årets 
fine laksefiskeri har vendt dette til et pænt 

overskud. Betaling til lodsejerne øges efter 
aftale med lodsejerrepræsentanter, og 
derudover anvendes overskuddet til 

forbedringer på klubhuset. 

 
 
5. Behandling af rettidigt fremsendte 

forslag (30. oktober) 
Der var indkommet et forslag fra 

bestyrelsen om tilretning af vedtægternes 
§2 stk 3. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

(Tilføjelse er markeret m/gul – slettet tekst 
er rød gennemstreget): 

”§2 stk 3: Som medlem optages borgere 
med folkeregisteradresse bopæl i 
"Bjerringbro og eller Hvorslev kommuner 

anno 2006". Herudover kan optages 



 

medlemmer, bosat udenfor ovennævnte 
lokalområde. Det samlede antal seniorer og 

pensionister tilstræbes at være maksimalt 
600 personer + lodsejere. Ved større 

interesse oprettes der venteliste, for 
personer i den rækkefølge man henvender 
sig til bestyrelsen. Personer med 

folkeregisteradresse i Bjerringbro eller 
Hvorslev kommuner anno 2006 tilbydes 

medlemskab uanset at der er venteliste.” 
 
Bestyrelsen opfordres til at overveje om 

ikke Ans skal tilføjes som ”lokal område” 
hvortil der er fri medlemsoptagelse uanset 

loftet på 600. Har været drøftet for mange 
år siden. 

6. Orientering om budget herunder 

kontingent 
Bestyrelsen orienterede om budget og 
kontingentsatser for 2018. 

Dagkort pris stiger med +50kr. 
Medlemskontingent fastholdes uændret for 

2018:  

Senior og pensionist  1.175kr 
Ungdom      675kr 
Junior       300kr 

Støtte       475kr 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

Genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer der 
var på valg (for 2-årig periode): 

 - Nicolai Parbst 
 - Jan Ottesen 
 - Kim Sørensen 

 - Per Frost Vedsted 
 

Bestyrelses-suppleanter for 1-årig periode 
blev ligeledes genvalgt: 
 - Jesper Hougaard, 1.suppleant 

 - Rasmus Ottesen, 2.suppleant 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 - Niels Jørgen Ottesen blev genvalgt som 
revisor for 2-årig periode 

 - Gert Nielsen blev genvalgt som revisor 
suppleant for 1-årig periode 

 

 
 

9. Eventuelt 

 Skilt nederst mod Langå er væk 
 En tydeligere markering af parkering 

ved Ulstrup ønskes. Flere P-pladser 
ved Ulstrup ønskes. Bestyrelsen 

oplyste at vi ikke har lov til at 
perkere på Engvejen da denne er 
privat. Dette er meddelt på 

hjemmesiden og fjernes på kortbog 
2018.  

 Bestyrelsen opfordres til at se på en 
totalfredning af havørreden i 5år 

 Hanse videregav en hilsen fra Kaj 

Lindvig – Forsamlingen takkede og vi 
sender de varmeste hilsner til Kaj. 

 Poul Møller opfordrede at vi 
behersker os med hvor mange laks 
der hjemtages. Det er der tre gode 

grunde til at gøre:  
o Med flere genudsættelser er 

der andre medlemmer der kan 
fange en laks. 

o Hvis laksen får lov til at blive i 

åen så yder den en stor 
entreprenør opgave hvor den 

graver – og jo flere jo bedre. 
o Når laksen får lov til at gyde i 

åen bliver der flere lakse smolt 

– det ser nemlig ud som om 
der er naturlig yngel. 

 
 Pokaler 

o Pokal for største laks og 

gavekort på 1.000kr: Henrik 
Györkös for laks 119cm 

16,6kg. 
o Pokal og gavekort 1.000kr for 

største junior laks 86cm 6,3kg 

Rasmus Frøstrup. 
o Største havørred 6,6kg fanget 

af Max Thomsen, men er 
desværre ikke indvejet, så 

ingen pokal og ingen 
gavekort. 

o Største gedde 118cm fanget 

af Jesper Soele. 



 

 

 

Herefter erklærede dirigenten 
generalforsamlingen for slut og 

formanden takkede Steffen for at styre 
os sikkert gennem dagsordenen.  

 

Så var det tid til den traditionsrige 

anretning med rullepølse, ostemad, 
kaffe og æblekage.  

 

 

  



 

Bestyrelsens beretning 2017

Fiskesæsonen 2017 er nu slut, og det er 

vist på sin plads at sige, at denne endte 

med at blive en af de mere mindeværdige 

fiskemæssigt 

De større omkringliggende ting foreningen 

husker 2017 for, var især laksefiskeriet, 

etablering af gydebanker i Hagenstrup 

Møllebæk, endnu engang en del debat om 

Tange Sø problematikken. Emner, der 

normalt har fyldt en del har ikke været så 

massivt fremme i år. F.eks. har vi ikke 

modtaget så meget debat over grøden i år 

som i de sidste år. Garnproblematikken i 

Randers Fjord har heller ikke været så 

massivt debatteret som i de tidligere år.  

Fiskemæssigt blev 2017 generelt et godt 

år. Gedderne meldte sig planmæssigt i 

starten af sæsonen. Allerede 16 januar 

startede fangsterne. I alt blev der til 15. 

november fanget 82 gedder med største på 

118 cm og 12,2 kg. 70 af gedderne blev 

genudsat.  

19. januar blev den første laks fanget af en 

af vore juniorer. Dette var dog en 

nedgænger, der blev forsøgt genudsat. Vi 

skal hen til starten af marts før 

opgangslaksene meldte sin ankomst. Men 

herefter gik det slag i slag. Laksene blev 

ved med at bide. Den 3. maj blev årets 

største laks fanget, 119 cm og 16,6 kg.   

Foråret fiskede fantastisk. Så at sige 

dagligt kom der blanke laks på land. 

Gennemsnitsvægten for laks i marts og 

april var på godt 8 kg. I juni, juli og august 

blev der som vanligt ikke fanget så mange 

laks. Til gengæld blev der landet nogle 

havørreder, primært fra Lilleåen.  

September og månederne frem oplevede vi 

igen et helt forrygende laksefiskeri ikke set 

tidligere. Ved fiskeriets afslutning er der 

indrapporteret 572 laks, heraf er de 155 

genudsat. Gennemsnitsvægten på de laks 

der er indrapporteret med vægt er på 6,1 

kg. Der har ikke tidligere været et år med 

så mange fangede laks i BSF vand. 2001 er 

det år, der kommer tættest på med 

omkring 550 fangede laks. Top ti laks er 

igen i år besat udelukkende af laks over 10 

kg.  

Det gode fiskeri har også betydet en del 

flere medlemmer og dagkortsfiskere. 

Tallene kommer Nicolai ind på senere, men 

herfra skal lyde stor ros til alle jer, der har 

gået ved åen. På trods af masser af 

sportsfiskere rundt på zonerne har vi ikke 

modtaget klager fra hverken sportsfiskeren 

eller lodsejeren. Tusind tak for at udvise 

stort tålmod og hensyn, når I bevæger jer 

derude. 

Fangster af havørreder er desværre en 

fortsættelse af de sidste års nedadgående 

fangster. I alt er der fanget 43 havørreder 

med største oplyste vægt på 6,6 kg. 

Foreningen skulle have holdt møde med 

DTU-Aqua om mulige årsager til 

nedgangen. Dette møde er udsat til starten 

af 2018. I november udgaven af Gudenånyt 

kan I finde den rapport, der er udarbejdet 

af BSF med statistikker og mulige årsager 

til dette. 

Aktivitetsmæssigt har 2017 igen været et 

år, hvor vandplejeudvalget har haft en del 

aktiviteter i og omkring bækkene og hos 

myndighederne. Jesper vil fortælle mere 

om aktiviteterne herefter. 

Juniorklubben har skiftet formand. 

Johannes gik af i foråret. Heldigvis har 

Lasse meldt sig som formand. Klubben er 

meget aktive med ture til spændende 

fiskevande og andre aktiviteter. Lasse vil 

fortælle mere herom senere 

BSF har også i år været engageret i flere 

gode arrangementer: 

Seniorerne har afviklet den traditionsrige 

Gule Ærter fiskekonkurrence, hvor der i år 

igen var fuldt hus. Der blev fanget 11 laks 

med største fisk en laks på 13,25 kg fanget 

af Bruno Rohde. Sædvanen tro var der 



 

efterfølgende gule ærter, lotteri og masser 

af snak og godt humør. 

BSF har også ydet en stor indsats i 

forbindelse med Gudenåkonkurrencen 

2017. Der var i år 251 deltagere. 

Vandstanden var høj, men humøret og 

fiskeiveren ligeså. Dog var der om 

morgenen lige ved at komme grøde i 

maskineriet, da grødeklipperen blev spottet 

på åen. Dette blev dog afværget og 

resultatet konkurrencen blev 41 laks, 26 

havørreder, 2 gedder og en rimte. Der var 

igen i år god tilslutning til fællesspisningen 

og til det amerikanske lotteri. Største fisk 

var en laks på 8,58 kg. 

Fiskerikontrollørerne har i år også været 

aktive i at sørge for, at fiskeriet forgår som 

foreskrevet. En af udfordringerne er stadig 

at få alle medlemmer til at bære fiskekortet 

synligt, mens man fisker langs åen som 

foreskrevet. 

Både vore lodsejere og nogle af 

medlemmerne har nævnt, at der ofte ligger 

affald langs åen. Foreningen er af den 

overbevisning, at dette ikke i 

nævneværdigt omfang kommer fra 

sportsfiskerne men nok fra andre brugere 

af åen. En opfordring skal lyde herfra til at 

medtage det affald man møder langs åen. 

Samarbejdet med skovfogeden for 

statsskoven ved Kællinghøl har ført til, at vi 

har adgang til en parkeringsplads på 

nordsiden af nord/syd stykket. Herudover 

er der etableret en handicapfiskeplads 

nedenstrøms kællinghølbroen med platform 

ude på den anden side af grødekanten. Den 

nye parkeringsplads er indtegnet i 

kortbogen. 

Formandsmøderne har gennem året været 

brugt til gensidig information foreningerne 

imellem og lidt skriveri til pressen. I foråret 

sendte vi et brev til borgmestrene, hvor vi 

igen i samlet flok argumenterede for en 

løsning ved Tange Sø, der indebar et langt 

omløbsstryg. Brevet blev også publiceret i 

de lokale medier og beskrev også de 

naturværdier og potentielle turistindtægter 

en sådan løsning ville give lokalsamfundet. 

Dette brev blev fulgt op af et brev til 

miljøministeren omhandlende 

turistmuligheder og de forhindringer vi som 

formænd så for at udnytte mulighederne 

optimalt. Herefter brugte både 

formandsgruppen og GSL nogle møder på 

at diskutere lystfiskerturisme. Der har 

været holdt et par møder både i GSL-regi 

og formandsgrupperegi med en 

netværkskoordinator fra 

Gudenåsammenslutningen, hvor vi har 

diskuteret turisme med baggrund i en 

rapport herom. Næste møde, der afholdes i 

januar har til formål at blive konkret på en 

til to aktiviteter eller forslag formændene 

imellem, som vi vil arbejde for i 2018. 

Netværkskoordinatoren, Gunhild Østbye 

Nielsen deltager også her. Verner vil senere 

fortælle lidt mere om aktiviteter GSL. 

Fjordens Dag 13.500 kr 

På sidste generalforsamling gennemførte vi 

en undersøgelse blandt de fremmødte om, 

hvad foreningen gjorde godt, og hvor vi 

kunne yde lidt ekstra. Generelt fik vi 

positive tilbagemeldinger, tak for det. På 

forbedringslisten var der især fiskekontrol 

og vandløbspleje der fik nogle ord med på 

vejen. På fiskekontrolsiden har vi fået en 

ny kontrollør på Tange Sø, hvor vi har 

oplevet en del henvendelser om muligt 

ulovligt fiskeri. Og en ekstra kontrollør ved 

åen. Som tidligere nævnt, har vore 

betjente været særdeles aktive i år. Tusind 

tak skal I have for jeres store indsats langs 

åen og søen.  

Vandløbspleje har vi dedikeret tre af 

bestyrelsesmedlemmerne til at stå for. 

Resultaterne af dette kommer Jesper ind på 

senere, men jeg kan afsløre, at jo flere 

frivillige, der melder sig til 

arrangementerne, jo mere kan vi gøre. Vi 

kan ikke selv. 

Der har været mange laks i år. Rigtigt 

mange. De har egentligt rokket ved en 

teori vi havde om, at der var sammenhæng 

mellem antal udsatte smolt og mængden af 

returnerede laks. Der er nu nok helt sikkert 

også en sammenhæng derimellem, men vi 

skal også søge andre forklaringer. De andre 



 

lakseåer i DK har også fisket godt, så 

måske har det bare været gode betingelser 

for fiskene de senere år. En anden ting, der 

måske spiller ind hos os, kan være, at der 

er kommet mere justits omkring det 

tidligere ulovlige garnfiskeri i Randers 

Fjord. Som I måske husker, gik især Langå 

Sportsfiskerforening til kamp mod dette 

sidste år. Formanden, Lars Kielsgaard har 

efterfølgende ikke ligget på den lade side i 

denne kamp. Han har blandt andet talt 

med formanden for fritidsfiskerne på 

fjorden, der er helt på linie. I Uggelhuse og 

Udbyhøj er der efter sigende kommet en 

del opmærksomhed på problemet og der 

skulle være en god selvjustits derude med 

blandt andet opslag mod dette fiskeri. En 

anden ting, der nok har spillet positivt ind 

på mængden af laks er, at vi har været 

plaget eller velsignet af en høj vandstand. 

Dette har også gjort det muligt at få agnen 

i vandet på trods af grøden. 

Vi har i bestyrelsen haft en snak om, om 

vore regler for fiskeri er gode nok i et år 

med så mange fisk. Blandt andet om der 

burde være loft over, hvor mange laks en 

enkelt sportsfisker må hjemtage på en 

sæson. Der er enighed om, at der 

selvfølgeligt ikke skal være et loft. 

Sportsfiskeren forventes at fange til eget 

forbrug og skal selvfølgeligt belønnes for 

hårdt slid og dygtighed ved åen. Den 

bedste sportsfisker i år har fanget 18 laks, 

heraf er 10 hjemtaget. 80% af de der har 

indrapporteret fangster af laks har fanget 3 

eller færre.  6 personer har fanget 10 eller 

flere. 

Elfiskeriet har i år været ualmindeligt ringe 

efter havørred i Gudenåen. Dette og mere 

info fra GØF kommer Per med senere. 

Danmarks Sportsfiskerforbund gik d.15/11-
2017 i luften med en helt ny digital 

platform. 

 Det ses bla. ved nyt design på 
www.sportsfiskeren.dk og www.fiskekort.dk 

Også medlemssystemet har fået en digital 

opgradering. Dette skulle gerne betyde 

lettere adgang til ens profiler for 
medlemmerne. Lettere adgang for 

medlemmer til at købe dagkort hos andre 
foreninger, da de købes på en allerede 

oprettet profil. Adresseændringer skal kun 
ske et sted og meget mere. 

På dagkort siden – fiskekort.dk – er det nu 

muligt at tilføje et depositum. Det betyder 
at Dagkort + Borgerkort i den nye sæson 
får tillagt et depositum på 50,- . De 50,- kr. 

får man tilbage hvis man inden 5 dage 
laver en fangstrapport. Dette skulle gerne 

betyde flere fangstrapporter fra 
dagkortfiskerne. 

Medlemskaber af foreningen kan også 
købes og betales direkte på 

www.fiskekort.dk hvis der er plads i 
foreningen.   

Det næste store digitale projekt bliver 

opbygning af nye foreningshjemmesider 
men arbejdet begynder først så småt i 

slutningen af 2018 og er måske færdigt i 
2019. 

I foråret fik vi en henvendelse fra Anders 

Hvass, der ejer en grund over for 

Fårefolden, nedenstrøms Buus. Han vil 

sælge os grunden for et symbolsk beløb. Vi 

har selvfølgeligt takket ja. Der mangler 

endnu en sidste tilladelse fra skov og 

naturstyrelsen, men det bør være formalia 

siger vores sagfører. Tusind tak til Anders 

for denne flotte gestus. Bestyrelsen ved 

endnu ikke, om vi evt. vil bruge denne 

matrikel til andet end tilgængeligt 

fiskevand, (shelters eller andet). Input 

modtages gerne 

Gudenånyt fik i vores analyse på sidste 

generalforsamling stor ros. Det er vores 

opfattelse, at bladet stadig er populært. 

Herfra skal lyde en opfordring til 

medlemmerne om at indsende historier 

eller indlæg til bladet. Det må også rigtigt 

gerne være nogle anekdoter og historiske 

oplevelser. Send dem til Per Frost, som står 

for bladet. For resten en stor tak til Per for 

at samle og udsende dette. Ud over dette 

blad har vi også startet en facebook side. 

Hvis ikke I er medlem, så overvej at blive 

http://www.sportsfiskeren.dk/
http://www.fiskekort.dk/
http://www.fiskekort.dk/


 

det. Der kommer en del information og 

billeder fra dagligdagen ved åen. 

Til sidst er at sige tak til alle de frivillige, 

der gør et kæmpe stykke arbejde for 

foreningen. Uden jer var der ikke mange 

aktiviteter, der kunne driftes. Tak til 

lodsejerne for endnu et år med fint 

samarbejde. Tak til DCV, naboforeningerne, 

samarbejdspartnerne, 

dagkortsalgsstederne og myndighederne 

for godt og gnidningsfrit samarbejde. 

 

 

 

Gydning i det nye Møllebæk stryg 2017

Allerede midt i november blev den først 

gydebanke i den ny-slyngede Møllebæk 

spottet af Bo Kappel. Der er ingen tvivl om 

at omløbsstryget omkring mølledammen 

kommer til at gavne havørredens 

muligheder i nedre Gudenå. 

 
Den første gydebanke er spottet i det nye omløbsstryg 

allerede midt i november 2017. Foto: Bo Kappel. 

 
Havørred klar til gydning i Møllebækken. Foto: Bo Kappel. 

 

 

 

  



 

Affald ved åen

Foreningen har modtaget et indlæg fra et 

af vore medlemmer, Bent Nielsen. Bent har 

vedhæftet en del billeder af affald langs 

Gudenåen.  

To af billederne indeholder en forladt spand 

med rejer samt noget afklippet snøre. 

 
Efterladte fiskesnøre ved åen. Foto: Bent Nielsen 

 

 
Efterladte cigaretskodder og plasticspand. Foto: Bent 

Nielsen 

 
Efterladte spand og rejepose. Foto: Bent Nielsen 

 Generelt mener foreningen af 

medlemmerne er særdeles gode til at rydde 

op efter sig og også til lige at tage lidt 

ekstra affald med, hvis vi falder over det. 

Bliv endelig ved med det.  

Bent Nielsen er meget aktiv omkring at 

holde naturen ren, ikke kun langs 

Gudenåen. Han har startet flere 

facebookgrupper med formålet at rydde op. 

Hvis du vil vide mere om disse, så kan Bent 

kontaktes på: rennaturogmiljo@outlook.dk

  

mailto:rennaturogmiljo@outlook.dk


 

Strygning af havørreder i GØF

Søndag 10. december var det blevet tid til 

at stryge de vilde havørreder for rogn og 

sæd og indlægge den først mængde rogn 

på vildfiske dambruget i Skibelund. 

 
Det blev en rigtig god dag med stor 

tilslutning af hjælpere og derudover også 

mange interesserede der var mødt op for at 

se hvordan opdrættet af havørreder 

foregår. 

 

Det blev til følgende mængde rogn der nu 

ligger i klækkebakker indendørs i vores 

klækkehus. 

Gudenå/Lilleå  7 liter 
Allingå            15 liter 

Alle Allingå fisk blev genudsat i Allingå 
ligesom de strøgne Gudenå/Lilleå fisk blev 

genudsat.  

Der stryges anden gang på de resterende 
Gudenå/Lilleå fisk 27-12-2017 mødetid kl 

9:00 
 

Nyd Erik Søndergaard’s billed serie fra 

dagen her: 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

Fluefiskeri på Tange Sø i vinterperioden 

Af: Casper Pedersen 

Den 15. november er den sidste fiskedag 

ved åen, og for de fleste markerer det 

afslutningen på sæsonen. For mig betyder 

det, at laksegrejet sættes i skabet og at 

fokus i stedet rettes mod det gode 

geddefiskeri, som foreningen også råder 

over. Åen er fredet frem til den 16. januar, 

men på Tange Sø kan man hele vinteren 

opleve fint geddefiskeri, efter ofte store 

gedder i årets bedste kondition. 

 
Det gamle å-løb løber tæt langs kanten op mod Ormstrup Skov. Et oplagt sted at forsøge sig efter gedderne. Foto Casper 

Pedersen. 

Fiskepladser? 

Foreningens fiskevand strækker sig fra 

Tangeværket i nord til Kongensbro mod 

syd, hvilket giver medlemmerne over 13 

km fiskevand. Heraf er 3-4 km å og ca. 10 

km sø med et overflade areal på 540 ha. 

Søen kan virke uoverskuelige første gang 

man fisker på den og spørgsmålet om hvor 

fiskene skal findes afhænger typisk af 

årstiden. En god huskeregel i 

vinterperioden er, at fiskene normalt er på 

lidt dybere vand. Dette hænger sammen 

med, at byttefiskene samles her når 

temperaturen falder og grøden forsvinder. 

De dybeste partier findes i det gamle å løb 

og det er derfor typisk her jeg koncentrerer 

fiskeriet. Et søkort eller et ekkolod er i den 

henseende et godt hjælpemiddel. Et 

brugbart dybdekort kan findes på 

foreningens hjemmeside under menuen 

”kort over fiskevandet/Tange sø”.  

Mit fiskeri er normalt koncentreret i den 

sydlige del af søen fra Ans til Kongensbro. 

Dette hænger primært sammen med, at 

søen i den nordlige del virker uoverskuelig, 

når man ikke råder over ekkolod. I den helt 

nordlige ende langs dæmningen og ved 

Tange by snævre søen ind, her har jeg haft 

god succes med fiskeriet. Det samme 

gælder i området omkring Ans dæmningen 

som naturligt kanaliserer fiskene i gennem 

en smal passage, når de trækker rundt i 

søen.  Å stykket og den øverste del af søen 

byder på et fiskeri i fantastiske omgivelser. 

Åen er her bred og omgivet af 

moselignende områder der stort set gør 

fiskeri fra land umuligt. Pontonbåd eller 

flydering er her ideel. Jeg foretrækker selv 

pontonbåden på grund af den større 

mobilitet og fordi man sidder noget højere 

end i en flydering, hvilket er en fordel i det 

kolde vand. Pontonbåden gør det muligt at 

fiske fra Kongensbro til Ansdæmningen på 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fiskevand-kort/tange-soe.aspx


 

en dag. Hvis man kun råder over en 

flydering er det muligt, at følge trækstien 

og søsætte ringen hvor man ønsker at 

fiske. Hvis man ikke har en pontonbåd eller  

flydering er en anden mulighed er, at låne 

foreningens båd ved Ans. Husk at sejlads 

med motor ikke er tilladt i åen.  

Kongensbro er et ideelt sted at søsætte pontonbåden eller flyderingen, men det kræver at der er styr på logistikken da der ikke 

er opsamlingssteder mellem Kongensbro og Ans. Foto Casper Pedersen. 

Fiskeriet? 

I vinterperioden skal fiskene typisk findes 

ved bunden. For fluefiskeren betyder det, 

at synkelinerne skal findes frem. Dage med 

varmt vejr og sol er typisk de bedste. 

Fiskeriet er desuden karakteriseret ved, at 

gedderne hugger i korte perioder. Jeg 

oplever tit at der går flere timer uden hug, 

hvorefter at jeg pludseligt fanger flere fisk i 

et område som forinden virkede fisketomt. 

Disse hug perioder er spredt ud over 

dagen. Min erfaring er at der normalt er en 

periode om formiddagen, når solen er stået 

helt op, og at der desuden er en god 

periode hen under aften lige før solen går 

ned.  

Fluerne?  

Gedden er en finurlig fisk, nogle dage 

hugger de på alt der bevæger sig, og andre 

dage kan de være utroligt svære at få til at 

hugge. I vinterperioden kan man desuden 

opleve dage hvor gedderne kun napper i 

fluen.  

Jeg selv tror på at storefluer fanger store 

fisk. Ingen regler uden undtagelser, men 

for mig er det logik at en stor gedde ikke 

gider flytte sig særlig langt efter et lille 

bytte. Af den årsag fisker jeg stort set altid 

med store Flashfluer. Farverne varierer lidt, 

men rød og sølv er sjældent et dårligt valg.  

Som beskrevet tidligere kan der være dage 

hvor gedderne kun napper i fluen. Til disse 

dage monterer jeg en efterhængende krog 

på fluen, hvilket normalt giver den ønskede 

effekt. En fast monteret ekstra krog giver 

dybe krogninger på de gode dage, hvilket 

bør undgås såfremt man ønsker at sætte 

fisk ud igen. 

 



 

 
Store Flashfluer fejler sjældent. Til de dage hvor gedderne bare napper i fluen kan man montere en efterhængt krog. Jeg bruger 

en gummi kugle til at løfte wiren og derved sikre at svirvlen ikke glider ned i krogbøjningen. Foto Casper Pedersen. 

 

Fisketeknik? 

Som beskrevet tidligere skal fluen normalt 

ned til bunden på dette tidspunkt om året. 

Jeg lader normalt fluen synke til bunden, 

og tager den derefter hjem i lange tag 

afbrudt af en 2-3 sekunders pause. Gedden 

hugger typisk i pausen mens fluen svæver i 

vandet. Hvis dette ikke giver fisk kan det tit 

betale sig at eksperimentere. Hurtig 

indtagning af fluen kan nogen gange gøre 

udslaget også om vinteren.  

Grejet? 

Normalt kystgrej kan fint anvendes – jeg 

bruger selv en klasse 8 enhåndsstang. Det 

vigtigste er at have liner/skydehoveder der 

kan dække forskellige dybder. Derudover 

er det vigtigt at medbringe en tang der er 

så lang, at selv en 10 kilos gedde kan 

afkroges uden, at fingrene skal ind i gabet. 

Forfanget er for nogen en videnskab, min 

erfaring er at det ikke betyder det store, så 

længe det kan holde til geddens skarpe 

tænder. Både stålforfang og tyk fluorcarbon 

er gode løsninger.  

Alternative muligheder i 

vinterperioden. 

Foreningen har fornyeligt indgået en bytte 

aftale med Silkeborg fiskeriforening, hvilket 

betyder at BSF råder over 2 gæstekort til 

deres vand. Gudenåen ovenfor 

Tangeværket er ikke fredet i 

vinterperioden, så her er det muligt at 

forsøge sig med lidt vinterfiskeri. Sidste år 

benyttede jeg denne mulighed flere gange, 

hvilket gav flere flotte fisk. Informationer 

om vandet kan findes på Silkeborg 

foreningens hjemmeside. Booking af kort er 

beskrevet på vores egen hjemmeside. 

Gratisstykket fra Stevnstrup til Randers og 

den nederste del af Nørre åen er ligeledes 

åbne for fiskeri. Silkeborg foreningens vand 

og gratis stykkerne tæt ved Randers er alle 

gode muligheder, hvis vinden ikke gør det 

muligt at fiske på søen og man bare må 

afsted.  

 

Knæk og bræk 

  

https://silkeborg-fiskeriforening.dk/fiskevand/
https://silkeborg-fiskeriforening.dk/fiskevand/
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/medfiskeri/silkeborg.aspx


 

Lodsejer fest 

Lørdag 20. januar 2018 afholdes den 

traditionsrige lodsejerfest. Invitationer er 
udsendt og de sidste ting er ved at falde på 

plads til festen. 

Festen holdes denne gang på Nørgaards 
Højskole, og der bliver traditionen tro noget 
godt at spise, musik, dans og hyggeligt 

samvær.  

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2016 på Bjerringbro Gymnasium. 
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 væsentlige 

opgaver for foreningen (f.eks. 
pasningsordning). 

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. 

 

 
Foto: Musikken bliver også denne gang leveret af Prime 
Time, så der bliver rig mulighed for at få en svingom. 

 

Aktivitetskalender

 

Sæson start Gudenå 

16. januar starter den nye sæson. 

 

Senior aftener  

Hver anden mandag fra kl. 19.00 i 

klubhuset (ulige uger) 

Junior klubaftener 
Torsdage fra i klubhuset Gudenåvej 22a. 

 
** Tilmelding junior ture 
Tilmeldingen til turene kan komme på sms 

efter, juniorklubben har sendt deres sms 
ud til turen på 20833449 – Keld Nielsen.  

  



 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og udvalg mv. 
BSF Bestyrelsen 
 
Jon Rose 
Formand 
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 
 
Casper Pedersen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
casbirped@hotmail.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 
Per Hougaard 
Tlf. 2946 2764 
 
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 
Rasmus Ottesen 
Tlf. 5262 3959 
 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 
BSF’s fiskeribetjente 
Fælles email adresse 
fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

 

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 
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@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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