
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Juli-august 2020 

 

 
Laks 6kg 87cm fanget 17.maj 2020 på spinner af Michael Thomassen. 

 



 

 

 

 

Juli-august 2020

 

God sommer! 
BSF ønsker alle medlemmer og lodsejere 
en rigtig god sommer og knæk og bræk! 

 

  
Laks 6,6kg 90cm fanget 12.juni 2020 på flue af Brian 
Gravgaard 

 
Status på fiskeriet 
Sommerferien står for døren. 
Fiskeriet i Gudenå har været forrygende 

her i foråret, men er nu trappet ned i takt 
med grødens fremmarch og faldende 
vandstand. 

Nyd nogle af billederne af fangster siden 
sidst herunder. 

 
 
Statistik 

På BSF’s vand i Gudenå er der pr. 7/7-2020 
 ialt fanget 178 laks 

 på i alt 1.270kg 
 Med et gennemsnit på imponerende 

7,8kg og 90cm 

Fra 3,25kg til den største på 18kg 
 7 laks er genudsat 

 3 laks er ikke oplyst om de er 
hjembragt eller genudsat  

 63 gedder er fanget 

 Og et par havørreder 

 

Top 10 laks ligger nu fra 9,7 til 18kg hvor 

vi på samme tidspunkt i 2019 lå mellem 10 

og 15kg. 

 

Top 10 laks pr. 7. juli 2020. 

 
Nogle af fiskene kan i nyde billeder af i 

dette nummer af Gudenå Nyt. 
 

Gudenåkonkurrence 2020 
Konkurrenceudvalget er klar med årets 

Gudenåkonkurrence, men på grund af 

Covid 19 situationen er der endnu ikke 

åbnet op for salg af deltagerbeviser. 

Udvalget følger situationen og der meldes 

ud her på hjemmesiden når der foreligger 

en beslutning og tilladelse til at afholde 

konkurrencen 

 

 
 
 
 
 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/top-10-fisk/top10-2020.aspx


 

 

 
Laks 8,1kg 93cm fanget 9.juni 2020 på reje af Nan Georgh 
 

Laks 8,3kg 98cm fanget 5.juni 2020 på reje af Christian 
Kleberg 
 

Laks 7,2kg 92cm fanget 3.juni 2020 på flue af Jesper Møller 
 

Laks 7,3kg 88cm fanget 26.maj 2020 på reje af Helmuth 
Dube 
 

Laks 6kg 86cm fanget 24.maj 2020 på flue af Torben 
Laustrup 
 



 

 

Sandart 5kg 85cm fanget 22.maj 2020 på flue af Casper 
Pedersen. C&R 
 

Laks 7,2kg 92cm fanget 20.maj 2020 på flue af Casper 
Pedersen. 
 

 
Laks 5,9kg 84cm fanget 19.maj 2020 på reje af Per 
Hougaard 
 

Laks 7,35kg 87cm fanget på flue 18.maj 2020 af Ib 
Bomholt Rasmussen 
 
 



 

 

Laks 6kg 

87cm fanget 17.maj 2020 på spinner af Michael 
Thomassen. 
 
 

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! ............................ 6 

Ny INFO stander og etablering af sti i ZONE 

4 (P14 – Nord og Syd) ........................... 7 

Vigtig information om parkering .............. 9 

Regel om at fiskekort skal bæres synligt 

sanktioneres fremadrettet! ................... 10 

Havørredprojektet ............................... 11 

Nyt fra Ørredfonden ............................. 12 

Aktivitetskalender ................................ 13 

 

 

  



 

 

Formanden har ordet! 

 

 
Af: Casper Pedersen 

Så er sommeren foralvor over os. Her i 

starten af juli kan vi kikke tilbage på et 

forår som har budt på et fint fiskeri. Der er 

landet mange flotte fisk, men der har også 

været mange fiskere ved åen. COVID-19 

situationen har forventeligt medført at flere 

har haft mulighed for at komme afsted 

også i hverdagene. 

 

Udover de mange flotte laks har 

bestyrelsen i foråret haft fokus på kontrol 

samt færdsel ved fiskevandet. Vi har 

desværre oplevet en del fiskere som ikke 

har haft gyldigt kort til foreningens 

fiskevand eller statstegn. Foreningens 

fiskebetjente har ydet en stor indsats ved 

fiskevandet, hvilket der herfra skal lyde en 

stor tak for. Bestyrelsen har besluttet at vi 

ønsker at styrke indsatsen og derfor søger 

vi 4 nye fiskebetjente. Såfremt det har 

interesse bedes i kontakte undertegnede. 

Eneste krav er at man vil bruge lidt tid på 

at hjælpe foreningen med denne vigtige 

opgave. 

 

Færdsel ved fiskevandet er et 

tilbagevendende tema, hvilket er særligt 

relevant i perioder med stort fiskepress. 

Vandrere, kanosejlere osv. har også ret til 

at færdes/bruge åen, men vi som 

lystfiskere er i en særlig situation da vi 

lejer fiskeretten af lodsejeren. Dette 

afhængigheds forhold betyder, at vi skal 

være det gode eksempel ved åen. Dette 

budskab er der heldigvis rigtig mange 

medlemmer som er enig med mig i. Tak til 

alle jer som hjælper foreningen med at 

ryde op ved åen. Det kræver en 

forsvindende lille indsats – men det betyder 

rigtig meget.  

 

Foreningen har rigtig meget fiskevand og 

der er mange steder hvor foreningen med 

en lille indsats vil kunne forbedre adgangen 

til vandet. Foreningen mangler p.t. et 

medlem som vil hjælpe foreningen med at 

ryde den ny etablerede sti ved P14. Der ud 

over kunne vi godt bruge et medlem der vil 

se efter foreningens båd ved Ans. Såfremt 

dette har interesse bedes i kontakte 

undertegnede.  

 

Det lidt kedelige ferievejr skal sende friske 

laks op i åen og den svingende vandstand 

samt dalende vandtemperatur bør give 

gode chancer for en sommer fisk.  

 

KNÆK og BRÆK – henover sommeren.  

 

Casper Pedersen  

Formand 

  



 

 

Ny INFO stander og etablering af sti i ZONE 4 

(P14 – Nord og Syd)

Foreningen har i juni opsat en ny INFO 

stander ved P 14 (den nye P-plads). Samtidig 

er der etableret en sti fra P-pladsen og ned til 

åen. Stien følger markskellet og dermed kan 

der ikke længere være tvivl om hvorledes 

færdsel til og fra åen skal foregå.  

Foreningen søger i den forbindelse et 

medlem eller to som vil hjælpe foreningen 

med at slå stien 3 – 4 gange årligt. Det kunne 

være nogle at de medlemmer som jævnligt 

fisker i området.  

Såfremt man har lyst til at hjælpe foreningen 

bedes i kontakte formanden. 

 

Ny INFO-tavle ved P14. 

 
 

Ny sti til åen. Al færdsel til og fra åen skal foregå af stien.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Vigtig information om parkering 

Af:  Bestyrelsen 

Sandskreddet 
Vi er blevet kontaktet af lodsejerne 
omkring Sandskredet. 
 

Vi har som gæster adgang til åen via stien 
og trækstien men IKKE adgang til skoven 

da hele området er privat. 
 
Antallet af biler på P-pladsen skal 

overholdes - er der fyldt SKAL man benytte 
en af de andre P-pladser i området. 

Alt affald tages med til bilen og efterlades 
ikke i skoven eller ved åen. 
Ophold i skoven og brug af åben ild er 

strengt forbudt. 
 

 
Oversigt over P-pladser ved sandskreddet. På P-
pladsen til højre må der maksimalt holde 4 biler og på 
den nye P-plads til venstre er der fint plads til 5 biler. 
Fra P-pladserne følges stierne til åen. Husk det er ikke 
lovligt at holde på den nederste som er overstreget.  

 

 
  
Oplever du som medlem andre som ikke 
forstår dette budskab er du mere end 

velkommen til at kontakte bestyrelsen. 
Husk det er jer medlemmer som 

bestemmer om vi næste år kan fiske på 
sandskredet eller må gå i en stor bue uden 
om dette. Blot fordi nogle få medlemmer 

ikke vil efterleve de få regler vi har ved 
vores vand. 

 
P plads krumkagen - nu 5 biler tilladt 
Vi har aftalt med lodsejeren at det er ok 

med 5 biler på P-pladsen (nr. 16) ved 
Krumkagen. 

 
I disse corona tider skal i naturligvis tage 

hensyn til hinanden og holde den 
anbefalede afstand og iøvrigt 
følge vejledningen. 

 
Husk der er bevægeligt fiskeri på hele 

BSF's fiskevand, og der står laks overalt, 
og ikke kun på hotspots!! 
 

Kørselsvejledning finder i som sædvanlig 
på hjemmesiden 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/anbefalinger-ifm-covid19-coronavirus.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fiskevand-kort.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fiskevand-kort.aspx


 

 

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.

 

  



 

 

Havørredprojektet 

Af: Per frost Vedsted 
 
Havørredprojekt status 
Hermed en status på projektet ”Havørreden 

tilbage til Gudenå”. 
Alle lyttestationer er intakte. DTU Aqua har 

løbende hentet data, men 
databehandlingen er ikke startet. 
Lyttestationerne er taget ned her ultimo 

juni 202. Resultat af undersøgelsen vil 
foreligge ultimo september – her vil vi 

kunne se  
 Hvor mange smolt er nået til 

udbyhøj 

 Hvor hurtigt er de trukket ud 
 Hvis nogle smolt er forsvundet 

undervejs kan vi se mellem hvilke 
lyttestationer det er sket 

 Det er den første undersøgelse af 

denne art på fisk fra Gudenåens 
tilløb, men en gentagelse af to 

undersøgelser fra Lilleåen hvor der i 
2003-2005 blev målt hhv. 19 og 
21% dødelighed. Resultat fra Lilleåen 

er derfor en god reference for 
problemets omfang i Lilleå, hvorimod 

Gudenå så at sige "starter fra nul" 
 

Vi afventer finansministeriets endelige 

godkendelse af et LAG tilskud til 
undersøgelsen. Denne godkendelse er 

forsinket grundet Covid19. 
 
Fase 2 

Projektgruppen ønsker at gentage målinger 
næste år. Afhængig af hvor mange midler 

vi kan skaffe bliver det en gentagelse af 
målinger fra 2019 evt. suppleret med 

radiosendere og om nødvendigt justeret ift. 
hvor fiskene forsvandt i år. Forudsætter en 
medfinansiering fra fx fiskeplejen. 

Til fortsættelse af projektet håber jeg på en 
fortsat medfinansiering fra BSF. De sidste 

to år har BSF bidraget direkte med 
2x70.000 kr. 
 

 
Kamera overvågning 

Det er aftalt med DTU Aqua at vi opsætter 
vildtkameraer i vores tre reference vandløb 
Gullev bæk, Skibelund bæk og 

Møllebækken. Det bliver 2 kameraer i hvert 
vandløb. DTU Aqua sørger for 

programmering og instruks. SD kort og 
batterier skal skiftes en gang pr måned. 
Data skal ses igennem og resultat noteres i 

skema.  
Undersøgelse skal køre i et år. DTU Aqua 

har lavet projektoplæg og der kommer nok 
et infomøde.  

Der vil samtidig køre undersøgelse med 
kameraer i Langå, Hasten og Randers 
foreningerne så vi samlet set får facts på 

hvad der sker ved gydebækkene. 
 

  
Lyttestation i Gudenåen marts 2020. 

  
 

  



 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Udsætning af 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 

(73% af udsætningsplanen) 

 Allingå 

11.966 stk 14,8cm 

(77% af udsætningsplanen) 

 Gudenå 

27.920 stk 14,5 cm 

(70% af udsætningsplanen) 

 

Type store 

Siden sidst har Ørredfonden leveret type 

store til søerne: 

 Viborg Fiskeriforening 

29/5-2020, 500stk 

 Vellingskov Dambrug 

29/5-2020, 200 stk 

 Silkeborg Fiskeriforening 

30/5-2020, 17.257 fisk 

 Fiskeriforening Gudenå, Ry 

30/5-2020, 3.423 fisk 

 

Yngel Djursland 

Vi har 13.maj 2020 udsat 1.800 stk yngel i 

Hevring å. 

Tangeværkets pligtudsætning af yngel 

og 1-års 

3. juni 2020 udleverede vi 3.650 stk 1-års 

fisk til Tangeværkets pligtudsætning. 

Pligt udsætning af yngel er udsat pga. den 

forestående nye udsætningsplan for 

Gudenå hvor der planlægges øget mængde 

yngel - for at sikre at vi har nok er det 

aftalt med DTU Aqua at de i 2020 

konverteres til ½-årsfisk (ligesom nøjagtig 

antal endnu ikke er på plads) 

 

Revideret udsætningsplan tilløb til 

Randers Fjord 

Der er offentliggjort en ny udsætningsplan 

for tilløb til Randers Fjord. 

Det betyder at vi fremover kun skal 

udsætte 1.800 stk yngel i Hevring å. 

Dvs. følgende udsætninger bortfalder da 

disse bække nu kan klare sig selv  

 Allingå (5.500stk yngel) 

 Allingå (1.900 1års) 

 Ris Møllebæk (1.200stk yngel) 

 Ladegårdsbæk (2,000stk) 

 

 

 

  



 

 

Aktivitetskalender

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 

Udlægning gydegrus Møllebækken 

24.oktober. Ved omløbsstryget. Tilmelding 

til Jesper Knudsen  

Sidste frist forslag generalforsamling 

30.oktober – sendes til formanden 

 

Gennemgang gydebække 

Lørdag 7. november. Annonceres senere 

Sidste fiskedag Gudenå 
15. november 2020 
 

Senioraften 
Hver anden mandag (ulige uger) i 

klubhuset Gudenåvej 22a, kl 19:00. 
November til marts. 
 

Generalforsamling  

3.december 2020 Bjerringbro Idrætspark. 

Annonceres senere 

* =Junior ture Pris og tilmelding 

Alle ture undtagen turen til Mandal turen er 

gratis, for juniormedlemmer. 

Tilmelding på sms til Keld på 2083 3449 

eller sidste klubaften op til turen.   

  

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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