
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Maj-juni 2019 

 
Laks på 8,7kg og 95cm fanget på spinner 5.maj 2019 af Henrik Thue Pedersen. 

 
 

  

  



 

 

Maj-juni 2019

Status på fiskeriet 

Laksefiskeriet har været godt her i foråret 

selvom der har været lav vandstand og 

kold vind fra øst. Der er således landet 

mange rigtig flotte laks på vores vand  

Top-10 listen for laks blev hurtigt fyldt med 

fine laks på 10kg og derover. 

 
Top-10 for laks pr. 15.maj 2019 
 

Nyd billederne af nogle af de flotte laks der 

er landet her i april-maj på billedserien 

herunder. 

 

 
Georghe Nan laks 9,6kg 96cm fanget på spinner 18.april 
2019 
 

 
Laks 13,04kg 104cm fanget 22. april 2019 af Tommy 
Gregersen 
 

 
Laks 9,6kg 97cm fanget 10.maj 2019 af Henrik Johansen på 
reje 



 

 

Laks 7,5kg 92cm fanget 29.april 2019 af Mikkel Pedersen 
på spinner  
 

 
Laks 5kg 80cm fanget 30.april 2019 af Jens Hougaard på 
reje 
 

 
Laks 7,19kg 90cm fanget 1.maj 2019 af Lars Christensen 
på reje 
 

 
Laks 7,33kg 91cm fanget 2.maj2019 af Mikkel Holm på 
reje. Mikkel beretter: ”Efter den første laks besøger vi nogle 

af de andre zoner, men aftaler at vi skal køre tilbage og 
prøve igen. Efter lidt fiskeri og godt mættet på den første 
laks tager jeg et kast, og sætter mig ned for at checke 
telefonen. Der hugger laksen meget kontant. Den giver en 
virkelig god fight med mange fine udløb. Op og ned af åen 
Indtil den er godt træt og klar til håndlanding. Fisken var 
solidt kroget lige i saksen. Alt i alt en fantastisk dag ved åen 
med 2 flotte blanke forårs laks. Så glemmer man hurtigt 
alle de timer der er brugt ” 

 
 



 

 

 
Laks 15,12kg 122cm fanget 1.maj 2019 af Peter Larsen på 
blink. Indtil videre årets største laks! 
 
 
 

 

 
Laks 4kg 76cm fanget 2.maj 2019 af Mikkel Holm. Mikkel 
beretter: ”Efter at havde pisket Skjernå og Gudenå tynd, og 
fisket efter laks 15 dage siden april, så aftalte jeg med min 
far, at han skulle da være medlem. Han skulle lige vises 
frem på det dejlige vand vi har. Det var sku en god ide. 

Efter lidt fiskeri var der en laks det tog rejen. Den stod med 
den i 2/3 sec og ruskede i den inden jeg smækkede til den. 
Rigtig fin fight!” 
 
 

 
Laks 5,2kg 80cm fanget 3.maj 2019 af Bo Espanto på reje. 
 
 



 

 

 
Laks 10kg 98cm fanget 10.maj 2019 af Jørgen Bech på reje 
 
 

 
Laks 11kg 107cm fanget 11.maj 2019 af Oliver Sejersen på 
spinner 
 
 

 
Laks 12,7kg 106cm fanget 14.maj 2019 af Søren Madsen 
på reje 
 
 

 
Laks 7,8kg 95cm fanget 13.maj 2019 af Tonni Birk 
Sørensen på orm 
 

 

Revidering af udsætningsplan 2019 
DTU Aqua har fastsat datoer for 

bestandsanalyse i de enkelte gydebække – 
det er i perioden uge 32-37, hvor de 
elektrofisker for at undersøge om 

ørredtætheden lever op til det som den 
enkelte bæk kan bære. Hvis der mangler 

yngel vil disse blive påført den fremtidige 
udsætningsplan som Ørredfonden leverer 

fisk til. Hvis der mangler vandpleje bliver 
dette noteret. 

Til at hjælpe med bestandsanalysen skal vi 
stille med frivillige til at hjælpe biologen. 

Det er ikke fysisk hårdt – du skal hjælpe 
biologen med at notere resultat, tælle fisk, 

transportere fisk og i øvrigt gå biologen til 
hånde.  

Det er en enestående mulighed for 

 lære vore gydebække at kende og  

 lære om havørredens biologi 



 

 

 hjælpe os videre i arbejdet for en 

selvreproducerende havørredstamme 

i Gudenå 

Læs mere i artikel i dette nummer og meld 

dig til hvis du vil hjælpe havørreden tilbage 

til Gudenåen! 

Jo før du melder dig til jo større er 

muligheden for at du kan deltage i nøjagtig 

de gydebække som du finder mest 

interessante. 

 

 

Fangstrapport er oppe i fuld hastighed 

Vi har haft vores nye programmør-

konsulent til at se på fangstdatabasen, og 
det er lykkedes at få den optimeret så der 

nu igen er fornuftige svartider. 

Det ændrer ikke ved den kendsgerning at 
hele vores hjemmeside og vores 
fangstdatabase efterhånden har en del år 

på bagen og at der i dag findes bedre 
systemer, så det er fortsat på vores agenda 

at skifte til et nyere system inden alt for 
længe. MEN – nu har vi købt os lidt mere 
tid. 

 
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. 

Artikler i dette nummer: 

(spring til en artikel: CTRL+klik) 

Indberetning fangst Langå Camping ......... 7 

Spinnerbygningskursus .......................... 7 

Indvielsen af ny P-plads ved sandskreddet 8 

Ny BSF-fiskeribetjent ............................. 8 

Laksekonkurrencen 2019 resultat ............ 9 

Projekt ”Havørreden tilbage til Gudenå”.. 11 

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

Hjælp søges til havørred-bestandsanalyse

 ......................................................... 12 

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

 

 
  



 

 

Indberetning fangst Langå Camping 

Der er gået mode i, at fisk der fanges på 

BSF’s fiskevand indberettes på Langå 

Camping. Det er sådan set alletiders, men 

husk at du også selv skal indberette 

fangsten på BSFs hjemmeside senest 5 

dage efter fangst. 

Langå Sportsfiskerforening (LSF) har en 

aftale med Langå Camping om at LSF 

sørger for at indberette på LSF’s 

hjemmeside, men tilsvarende regel gælder 

altså ikke for BSF.  

 

Så husk at du selv får indberettet din 

fangst på BSF’s hjemmeside senest 5 

dage efter fangsten - også selvom du 

har indvejet på Langå Camping! 

 

Spinnerbygningskursus

Svend Erik Sjællænder-Pedersen holdt d. 

mandag 8. april og 15.april kursus i 

fremstilling af spinnere til Gudenå. 

Det blev to rigtig gode kursus – 

fuldtegnede med 10 deltagere på hvert af 

holdene, der alle fik lært kunsten at bygge 

sine egne spinnere. 

Deltagerne havde nogle hyggelige timer 

hvor de for kun 200kr dels lærte kunsten at 

sno en spinner, dels kunne bygge mindst 5 

kondomspinnere og 5 Meps spinnere. 

Nyd billedserien fra en af dagene. 

 
Svend Erik Sjællænder-Pedersen instruerer i bygning af 
spinnere til Gudenåen, april 2019. Foto: Erik Søndergaard. 

 
Svend Erik Sjællænder-Pedersen instruerer i bygning af 
spinnere til Gudenåen, april 2019. Foto: Erik Søndergaard. 
 

Svend Erik Sjællænder-Pedersen instruerer i bygning af 
spinnere til Gudenåen, april 2019. Foto: Erik Søndergaard. 

 

 

  



 

 

Indvielsen af ny P-plads ved sandskreddet

Af: Bestyrelsen 

Det er med stor fornøjelse at vi kan 

meddele at foreningen har indgået aftale 

om etablering af en ny parkeringsplads ved 

sandskredet. P-pladsen er nu etableret og 

indviet. 

I finder P-pladserne ved at dreje ned af 

markvejen overfor Hagenstrupvej 37. Hvor 

vejen deler sig kan i enten følge vejen til 

højre og komme til den gamle plads hvor 

der må holde 4 biler eller følge vejen til 

venstre hvor i finder den nye P-plads hvor 

der er fin plads til 5 biler. Fra P-pladserne 

følges stierne til åen.  

Husk at tage dit affald med hjem og skulle 

der være nogen, der har glemt det så vær 

venlig at tage det med hjem i din 

affaldssæk. 

Stor tak til lodsejeren og de ildsjæle, som 

har sat projektet i søen. 

 

 
Den nye P-plads ved sandskreddet er færdig og første bil 
har indtaget en plads. Der er god plads til 5 biler. 
 

Oversigt over P-pladser ved sandskreddet. 
Husk det er ikke lovligt at holde på den nederste som er 
overstreget. 

 
 

Ny BSF-fiskeribetjent

Georghe Nan bliver ny fiskeribetjent for 

BSF og erstatter Per Hougaard, der efter 

mange års tro tjeneste på posten 

fratræder. 

Godkendelsesprocessen for Nan er næsten 

på plads – det er nemlig således at 

foreningers fiskeribetjente skal godkendes 

og instrueres af Fiskeristyrelsen inden de 

får deres officielle skilt. 

 

Tag vel imod Georghe Nan! 

 
Georghe Nan laks 9,6kg 96cm fanget på 

spinner 18.april 2019 



 

 

Laksekonkurrencen 2019 resultat 

Af: Søren Agesen 

Årets laksekonkurrence blev afholdt lørdag 

d. 6 april. 

De bærende kræfter bag konkurrencen var: 

 Lysfisk.dk 

 Langå camping 

 og en håndfuld gode folk fra Langå 

Sportsfiskerforening. 

Samarbejdet mellem disse parter, leverer 

alt hvad der skal til, for at skabe en ny og 

god tradition langs Gudenåens bredder.  

140 deltagere havde købt deltagerbevis til 

dette yderst fine arragement. 

Fiskeriet startede kl. 6 00 og sidste chance 

for indvejning af fangst, var kl. 16 29 på 

Langå camping. 

Dagen var en gylden mulighed, for at 

testfiske på strækninger, som til daglig er 

forbeholdt medlemmer fra : Randers 

,Langå og Bjerringbro foreningerne. 

Det blev en af de der dage, som man går 

og længes efter hele vinteren. 

Det skønneste vejr man kunne ønske sig, 

og ikke nok med det, så var laksene også 

helt med på, at det skulle blive en god 

dag.  

Der blev fanget og indvejet fisk i løbet af 

hele dagen, og fangsterne var spredt godt 

ud over alle zoner, som var tilgængelige 

denne dag. 

Vinderne 

Da klokken slog 16 30 og konkurrencen var 

slut stod Rene og co. fra lystfisk.dk klar 

med nogle rigtigt fede præmier. 

Gavekort, fiskerejse og noget rigtigt 

lækkert fiskegrej blev fordelt til de glade 

vindere. 

Dagens resultat blev som følger: 

1. Leif Lund  8,800 kg 94 cm 

2. Søren Agesen 7,750 kg 91 cm 

3. Kent Olesen 7,690 kg 93 cm 

4. Niclas Thinesen 6,600 kg 89 cm 

5. Jesper Westphall 5,910 kg 85 cm 

6. Niels Jørgen Bedsted havørred 4,510 

kg 74 cm. (Fanget på Stevnstrup 

stykket) 

Overskud 

Overskudet blev på 34.672,85 kr og de 

penge går til ekstra udsætning i 2020. 

 
Foto: Vinderne af laksekonkurrencen 2019. Foto: Søren 
Agesen. 
 

Udsætning laks 

På konkurrencedagen kom Gert 

Holdensgård fra Dansk center for vildlaks 

forbi, og udsatte ca. 4000 stk. smolt som 

var resultatet af sidste års konkurrence.

 
 

http://lystfisk.dk/


 

 

 
Foto: Foto fra indvejningen. Flotte blanke laks i april solen. 
Foto: Søren Agesen 
 

 
Foto: En stolt laksefisker leverer fisk til indvejning. Foto: 
Søren Agesen 
 

 
Foto: Vinderne af laksekonkurrencen 2019. Fra venstre:  
Kent Olesen, Leif Lund, Niclas Thinesen, Søren Agesen og Jesper Westphall. 



 

 

Projekt ”Havørreden tilbage til Gudenå” 

Vores projekt der hidtil har heddet ”Hvor 

bliver havørreden af i Gudenå?” har 

som tidligere skrevet resulteret i at der er 

dannet et nyt projekt med bred opbakning 

langs nedre Gudenå.  

Projektet hedder nu ”Havørreden tilbage 

til Gudenå” da vi med arbejdstitlen ønsker 

at signalere at det handler om at sikre den 

allerede eksisterende vilde bestand af 

havørreder.  

Havørreden er en indikatorart, og når den 

har det godt, så har alle de andre arter af 

planter og dyr det også godt i vandløbet.  

Siden sidst 

Der arbejdes på at skaffe økonomisk 

grundlag for undersøgelsen. Forskellige 

fonde kontaktes med henblik på støtte. Vi 

har status på projektet her i slutningen af 

maj måned. 

Desuden forfines projektbeskrivelsen og 

resultat af bestands- og opgangsanalyse i 

efterår 2018 sammenskrives til én rapport 

der dækker hele nedre Gudenå. 

 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Gudenåkonkurrencen 2019 

Sæt kryds i kalenderen til årets Gudenå 

Konkurrence der i år holdes i dagene 

fredag 20.september 2019 kl 16.00 til 

lørdag 21.september 2019 kl 16.00. 

Læs mere på Gudenåkonkurrencen 2019 

 

Finneklipning type store 

DTU Aqua har finneklippet 19.500stk type 

store ørreder der skal udsættes i Silkeborg 

Søerne. Det er en gentagelse af 

finneklipningen der blev testet for 3 år 

siden for at måle hvor mange af de udsatte 

fisk der bliver genfanget.  

Ørredfonden stillede med 2-3 frivillige hver 

dag til at hjælpe med det praktiske –  

Som noget nyt har vi fået lov til at udsætte 

type store fra 15.maj. Dette er set i lyset af 

de seneste to somres varme vand en god 

løsning.  

Det er en balancegang da fiskene dels skal 

være af-smoltificerede så de ikke trækker 

 

 
Finneklipning 2019. DTU Aqua’s biologer er i gang. Foto: 
Per Hougaard. 

 

ud mod havet, men omvendt skal de også 

udsættes ved lave temperaturer så de har 

en stor overlevelsesprocent. 

1-års udsætning 

Årets udsætning af 1-års til Tangeværkets 

pligtudsætning og udsætningen i Allingå er 

under planlægning. 

 

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


 

 

Hjælp søges til havørred-bestandsanalyse 

DTU Aqua har nu planen for 

bestandsanalyse i Gudenå delområde 2+3 

klar. 

 

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

Familietur til Put and Take * 

Torsdag 16.maj. Vi mødes ved søen. Sted 

kommer senere. Klubben giver grillmad. 

Lystfiskeriets dag 2019 

19.maj 2019.Informationsmøde om  

Mandals turen * 

Torsdag 23.maj. Her har du og evt. dine 

forældre mulighed for at få alle 

informationer om vores tur til Mandal.  Vi 

mødes ved klubhuset klokken 19:00 

Størtur til Ny Thorup Fiskepark * 

Søndag 2.juni. 

 

Signalkrebs * 

Lørdag 15.juni. Som noget helt nyt skal vi 

prøve at fange Signalkrebs. 

 

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 
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