
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Juli-august 2019 

 
Allan Andersen laks 4,64kg 80cm fanget 2.juni 2019 på reje. Allan beretter: ” Super fin laks der tog nogle 

dejlige udløb, lidt vanskeligt med grøden men den blev sikkert nettet af min makker Steffan” 
 

 
  

  



 

 

Juli-august 2019

BSF ønsker god sommer! 

Sommeren er over os - mange er allerede 

på ferie, nogle har været og for atter andre 

går der lidt før det er ferietid.  

BSF ønsker lodsejere og medlemmer en 

rigtig god sommerferie!  

Vi har sammensat et nummer af 

Gudenå  Nyt med lidt forskelligt læsestof 

som vi håber i finder interessant. 

 
Sommerstemning fra et af vores vigtige gydevandløb. 

 
God læselyst og fortsat god sommer 
 

Status på fiskeriet 

Fiskemæssigt er det gået lidt i stå. Det er 

der som sådan ikke noget nyt i: 

 Der har været relativ lav vandstand. 

 Grøden breder sig og gør det lidt 

mere besværligt at fiske ved 

Gudenå. 

 Vandtemperaturen rundede sidst i 

juni 21°C hvilket også lægger en 

dæmper på laksene i åen. 

Gudenå konkurrencen 

Husk at sætte kryds i kalenderen ved 

Gudenå konkurrencen 20-21. september. 

 

Top 10 fangster 

Vi har en rigtigt flot top-10 for laks der 

hurtigt blev fyldt med fine laks på 10kg og 

derover. 

 
Top-10 for laks pr. 5.juli 2019 
 

Nyd billederne af nogle af de flotte laks der 

er landet siden sidste Gudenå Nyt:  

 

 
Erik Søndergaard laks 4,75kg 80cm fanget 20.juni 2019 på 
spinner 
 
 

 
Harry Christiansen laks 5,1kg 81cm fanget 12.juni 2019 på 
spinner 
 



 

 

 
Thorbjørn lager laks 4,8kg 70cm fanget 4.juni 2019 på reje  
 

 
Tommy Møller Gregersen laks 5,1kg 81cm fanget 5.juni 
2019 på reje. 
 
 

 
Allan Andersen laks 4,64kg 80cm fanget 2.juni 2019 på 
reje. Allan beretter: ” Super fin laks der tog nogle dejlige 
udløb, lidt vanskeligt med grøden men den blev sikkert 
nettet af min makker Steffan” 
 

 
Leif Jensen med laks 8,72kg 94cm fanget 31.maj 2019 på 
reje. 
 



 

 

 
Henrik Johansen med laks 7,8kg 92cm fanget 31.maj 2019 
på reje. 
 

 
Thorbjørn Lager laks 4,7kg 80cm fanget på reje 31.maj 
2019. Desuden laks til Thorbjørns fiskekammerat Steen. 

 

Revidering af udsætningsplan 2019 
Der er stadig brug for frivillige til hjælp ved 
den nært forestående bestandsanalyse.  

Læs mere i artikel i dette nummer og meld 

dig til hvis du vil hjælpe havørreden tilbage 

til Gudenåen! 

 
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 

Husk, at selvom du indvejer din fisk på 
Langå Camping, så skal du også selv 

indberette på BSF’s hjemmeside. 
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Status vandplejeprojekt Møllebækken 

Af: Jesper Knudsen 

Vores vandplejeprojekt med udlægning af ekstra 
gydegrus i Møllebækken er netop blevet sendt i 
høring. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med 
Rolf fra Kommunen. Hvis der ikke kommer indsigelser 
til det, så får vi tilladelse til projektet tirsdag den 17/9 
og vi kan efterfølgende gå i gang.   

Bestyrelsen vil i starten af august fastlægge hvilken 
weekend vi skal satse på at gennemføre projektet, 
hvorefter vi vil invitere frivillige ildsjæle til at hjælpe. 

Det ser ud til at Viborg Kommune dækker en stor del 
af udgifterne. 

 
Møllebækken der snor sig gennem Møllerparken og udenom 
opstemningen ved Møllen. 

  

Parkering ved nord-syd – vigtig information 

 

Lukket på grund af jagt 
5. oktober og 20.oktober må der på grund af jagt ikke 
parkeres før efter 12:00 på den nye parkeringsplads 
ved nord-syd stykket. Markeret på kortudsnit til højre. 

 

Ingen adgang over markerne! 
Vi skal samtidig indskærpe at al færdsel fra P-plads til 
åen og omvendt skal følge markskel, det vil sige 
absolut ingen adgang på markerne! 

 

/Bestyrelsen 

 

 



 

 

Gudenå konkurrence 2019 

  



 

 

Juniortur på krebsetur i åen

Af: Rasmus Ottesen 

Vi var i dag 30.juni 2019 ude og fange 

signalkrebs -sikke en succes! 

 

Vi startede med at smide 6 ruser i. 

Jan Kristensen og Rune Skorstengaard 

Kristensen havde smidt 4 ruser i dagen før, 

så vi tog ned og tømte dem for krebs, som 

vi skulle spise. Det blev til omkring 80 

krebs i de 4 ruser. 

 
BSF juniorer på krebsetur juni 2019. 

 

 

 
BSF juniorer på krebsetur juni 2019.  

 

De blev kogt og nydt sammen med de 

lækreste brød. 

 
BSF juniorer på krebsetur juni 2019. Så er der serveret! 

 

Efter maden kørte vi ned og tømte alle 

ruser og der var 123 krebs. De blev kogt 

og dem som ville fik krebs med hjem til 

familien. 

 

Stort tak Jan og Rune for vi måtte komme.. 

Vi gentager succesen næste år 

 

 

  

https://m.facebook.com/video_redirect/?src=https://video-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t42.9040-2/66131084_879933749016611_704587632562143232_n.mp4?_nc_cat%3D101%26efg%3DeyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9%26_nc_oc%3DAQlWBgkcoVD26QsJUMCVs4m_9uKnPLqJsC9TMwLh80CeaWpgJXJeiJayBU18Ry9l2Mk%26_nc_ht%3Dvideo-amt2-1.xx%26oh%3D353182f51455071e89c6a3fbdd6171b8%26oe%3D5D1C5811&source=misc&id=10157302266668399&refid=18&__tn__=FH-R


 

 

Syge laks – alle skal være opmærksomme 

Et BSF medlem fangede sidst i marts 

måned 2019 en syg laks på vores fiskevand 

i Gudenå. 

 
Foto 1. Syg laks fanget i Gudenå i 2019. Fanger man en syg laks 
med lignende sår og skader i hoved eller bug så vil myndighederne 
gerne have oplysninger om laksen og vævsprøver 

 

Medlemmet konsulterede relevante 

personer hos DTU Aqua i forbindelse med 

fangsten.  

På daværende tidspunkt havde DTU ikke 

bedre bud på årsagsforklaring, end fysiske 

skader, da det mere lignede et 

grelt eksempel på spærringsskader fra laks 

– som set andre steder. Dette fordi skaden 

alene var på hovedet og oversiden af 

hovedet. Skader fra lus, garnskader, virus 

eller bakterielle sygdomme vil oftest også 

ses andre steder på kroppen. 

Med baggrund i fangsten og ligheder med 

tilsvarende skader på laks i norske elve har 

DTU Aqua udsendt et varsel om ekstra 

opmærksomhed på problemstillingen. 

 

Herunder lidt af det vigtigste: 

Foto 2. Norsk laks med sygdomspræg på både hoved, bug og hale. 
Foto: Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening Halden. 

 

Sådan håndterer du en syg laks 

korrekt inden den sendes videre til 

analyse 

Det er vigtigt, at fisken holdes på køl, men uden 

at den bliver frossen. 

Efter håndtering husk grundig hånd-, støvle- og 

tøjvask samt rengøring og desinfektion af alt 

fiskegrej, der har været i forbindelse med syge 

fisk. Se her, hvordan man desinficerer. 

Laks med ”almindelige” mindre skader og 

manglende skæl forekommer normalt og behøver 

ikke at blive undersøgt. 

Tag billeder af fisken - både hele fisk og 

nærbilleder og send til både Finn Sivebæk, 

fs@aqua.dtu.dk og Niels Jørgen Olesen 

njol@aqua.dtu.dk med oplysninger om fangsted, 

tidspunkt, art, størrelse m.v. 

Da man ikke kan diagnosticere ud fra billeder 

alene, er det vigtigt, at der også bliver indsendt 

materiale fra fiskene til laboratorieundersøgelse. 

Der er flere muligheder herfor: 

Send hele fisken eller evt. kun hovedet ekspres 

og med kølelegemer til DTU Aqua, Enhed for 

Fiskesygdomme, Henrik Dams Allé, Bygn 205B, 

2800-Kgs. Lyngby att. Seniorrådgiver Tine Iburg 

med oplysninger om fangststed, tidspunkt, art, 

kontakt m.v. 

Du kan også efter aftale aflevere fisken direkte til 

DCV Randers, Danmarks Center for Vildlaks, 

Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ, Tlf.: 86 44 

72 98 v./ Adm. Direktør Gert Holdensgaard.  

Vigtig information om fiskeri og desinficering: 

Man bør (læs: skal) desinficere sit fiskeudstyr, når 

man færdes mellem forskellige lande og mellem 

forskellige vandløb. Læs Fødevarestyrelsens 

vejledning 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/06/laks-sygdom?id=f3cb54e4-6856-45b9-b908-45b41571cbd2
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/06/laks-sygdom?id=f3cb54e4-6856-45b9-b908-45b41571cbd2
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2009/01/090108_desinfektion_udstyr_og_rogn?id=f77cc64d-b35c-49fb-8669-d05d5555dc74
mailto:fs@aqua.dtu.dk
mailto:njol@aqua.dtu.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskegrej---reng%C3%B8ring-og-desinficering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskegrej---reng%C3%B8ring-og-desinficering.aspx


 

 

Projekt Havørreden tilbage til Gudenå 

Projekt “havørreden tilbage til Gudenå” er 

nu for alvor gået ind i den kritiske fase 

hvor det skal vise sig om vi sammen kan 

rejse de nødvendige penge så  den store 

smoltundersøgelse kan starte i 2020. 

Jan Nielsen fra DTU Aqua har udarbejdet et 

kanon flot notat, der opsummerer 

problemstillingen og som skal bruges som 

den faglige begrundelse for 

nødvendigheden af den store 

smoltundersøgelse. Notatet vil således blive 

brugt som bilag til vores fondsansøgninger. 

Notatet vil blive offentliggjort indenfor de 

kommende måneder. 

En del fonde er indledningsvist blevet 

kontaktet for at afklare om vi har en 

mulighed for støtte hos dem. Feltet er 

indsnævret til en lille håndfuld fonde, der 

nu skal have en ansøgning tilsendt 

hvorefter vi krydser fingre for at der er vilje 

til at støtte dette vigtige projekt. 

Projektet har deltaget i 

Gudenåsammenslutningens temadag 21. 

juni 2019, hvor der var fokus på 

klimatilpasning i Gudenådalen – dvs. ikke 

fokus på fisk, men vi brugte alligevel 

anledningen til at møde frem og fortælle 

politikerne og embedsmændene om vores 

lille projekt og problemerne med 

havørreden i Gudenå. 

På mødet uddelte vi en lille flyer der 

fortalte om havørredens problem i Gudenå. 

Dette for at så et frø hos deltagerne og 

fortælle dem at vi har brug for deres støtte 

til at redde havørreden i Gudenå.  

 
Flyer brugt på Gudenåsammenslutningens temadag juni 
2019 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Udsætning fisk 

Udsætning af type store ørreder (17-22cm) 

er afsluttet i Silkeborg, Ry, Viborg søerne. 

Det var et større puslespil at få det hele til 

at gå op.  

Vi havde i år lige knap nok det nødvendige 

antal fisk i forhold til udsætningsplanen. 

Tak til alle Jer der hjalp med læsning og 

udsætningen.  

Årets sidste udsætning bliver ½-årsfisk der 

i år er stor da udsætning af yngel er aflyst 

grundet den forestående bestandsanalyse: 

For at kunne fastlægge hvor mange yngel 

der produceres naturligt i de enkelte 

gydebække udsatte vi ikke yngel i foråret. 

De manglende yngel konverteres så til ½-

årsfisk i forholdet 1:4.  

½-års fiskene udsættes i oktober måned. 

 
En gærdesmutte er flyttet ind i klækkehuset hvor den 
ovenpå porten har bygget en fin lille rede af mos. Det er da 
hyggeligt, og vi skal alligevel ikke bruge porten de næste 
måneder  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøgodkendelse 

Vi har de sidste måneder arbejdet på at få 

fornyet vores miljøgodkendelse af 

dambruget i Skibelund.  

Det handler om en masse papirarbejde og 

gennemgang af vores anlæg og procedurer 

som skal sikre at vi overholder alle 

gældende regler på området. 

Vi sætter naturligvis en ære i at overholde 
alle gældende regler og sikre de bedst 

mulige forhold nedenfor dambruget i 
Kettinghøj bæk, der i øvrigt er klassificeret 
i højeste klasse.  

Det sker i et fint samarbejde med 

kommunens specialister og vi forventer at 

have tilladelsen i hus i løbet af juli/august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Hjælp søges til bestandsanalyse 

Til bestandsanalyse vi har fået mange 
frivillige og det hele hænger næsten 
sammen – tak for det  - men der er 

stadig enkelte dage hvor vi mangler 
frivillige 

 
Datoer for de enkelte vandløber således 

fastsat, se link nedenfor: 

Medhjælp bestandsanalyse Gudenå 

delområde 2+3 

 

Vi lystfiskere skal helst stille med en, men 

gerne to til at hjælpe med 

bestandsanalysen de enkelte dage, så vi 

har brug for din hjælp!!  

 

Det er hjælp med at notere resultat, tælle 

fisk, transportere fisk og i øvrigt gå 

biologen til hånde. Rent praktisk vil 

medhjælperne blive kontaktet dagen før 

ved 17 tiden for at aftale mødested og 

tidspunkt. Arbejdet vil normalt foregå fra 8-

15.30. Medhjælpen skal medbringe waders 

og regntøj, samt mad og drikke. 

Det er en enestående mulighed for 

 dels at lære vore gydebække at 

kende 

 dels at lære om havørredens biologi 

 og ikke mindst hjælpe os videre i 

arbejdet for en selvreproducerende 

havørredstamme i Gudenå 

Nedenfor kan du læse lidt mere om 

undersøgelsen. 

Tilmelding til undertegnede på mail 

eller SMS, så vil jeg sørge for at 

opdatere planen og få den sendt til 

DTU Aqua. 

Jo før du melder dig til jo større er 

muligheden for at du kan deltage i 

nøjagtig de gydebække som du finder 

mest interessante. 

Planen med datoer for de enkelte 

gydebække kan du læse online her: 

Efterhånden som I tilmelder Jer bliver de 

påført listen, så man løbende kan se hvilke 

dage der er ledige: Medhjælp 

bestandsanalyse Gudenå delområde 2+3 

 
Fig: udsnit af skema med datoer og med grønt markeres 
når hjælper er påført. Klik på billedet for at åbne 
dokumentet der er på flere sider 

 

Mvh Per Frost Vedsted 

Mail 

SMS: 2577 2772 

 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf


 

 

Aktivitetskalender

Laksetur til Mandal * 

Mandag 29. Juli til lørdag den 3. August 

Den årlige laksetur til Mandal. Tilmelding 

sker ved at du indbetaler 650,- til klubbens 

kontonummer 2331 6750 855 127. 

Tilmelding er senest den 15. marts så vi 

kan få bestilt færgebilletter.  

Børnekonkurrence * 

Lørdag 17.august fra klokken 13 til 16 ved 

klubhuset.  

Gudenåkonkurrrence 2019 

Fredag 20. september kl 16:00 til lørdag 

21. september kl 16:00. Læs mere her 

Gule-ærter-konkurrence 2019 

Lørdag 12. oktober 2019. Mere information 

senere. 

 

Gennemgang gydebække 

2. november 2019.  

 

Sæsonens sidste fiskedag 

15. november. 

 

Generalforsamling 

5. december 2019.  

 

* =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.   

  

mailto:http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2019.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 
 
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 

 

mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/junior.aspx
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
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