
 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Marts 2020 

 

Massive langvarige oversvømmelse i Gudenå 2020. Alle billeder er taget 23.januar 2020.  
Øverst Ulstrup bro opstrøms. Midt: Ulstrup bro nedstrøms. Nederst: Åbro. Foto: Erik Søndergaard 

 

 
  

  



 

 

Marts 2020

Vand, vand og atter vand – og en laks 

på falderebet 

fiskeriet ligger helt stille på grund af den 

høje vandstand. 

Så i stedet for at nyde billeder af månedens 

fangster kan i denne gang nyde lidt billeder 

af oversvømmelser langs Gudenå. 

 

Årets første laks blev landet netop som 

Gudenå Nyt udkom, se billede længere 

nede. 

 
Vandstand Gudenå Bjerringbro september 2019 til februar 
2020. Bemærk højvande i sidste halvdel af februar. 
 

 
Vandstand Gudenå Kongensbro september 2019 til februar 
2020. Bemærk højvande i sidste halvdel af februar. 
 

 
Vandstand Gudenå Ulstrup september 2019 til februar 
2020. Bemærk højvande i sidste halvdel af februar. 

 
 

Top 10 på gedder 2020: 

 

Top10 gedder pr. 2.marts 2020 

 

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. 



 

 

 
Oversvømmelse Gudenå. Ulstrup opstrøms broen. 23.januar 
2020. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Ulstrup. 23.januar 2020. Foto: 
Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Åbro fra broen. 23.januar 2020. 
Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Åbro. 23.januar 2020.  
Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Sandskred opstrøms. 23.januar 
2020. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Sandskred nedstrøms 23.januar 
2020. Foto: Erik Søndergaard 

 
Oversvømmelse Gudenå. Sandskreddet. 23.januar 2020.  
Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Omfartsbro opstrøms. 23.januar 
2020. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Omfartsbroen nedstrøms. 
23.januar 2020. Foto: Erik Søndergaard 
 



 

 

 
Oversvømmelse Gudenå. Krumkagen. 23.januar 2020.  
Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Oversvømmelse Gudenå. Krumkagen. 23.januar 2020.  
Foto: Erik Søndergaard 
 
 
 
 

 
Sæsonens første laks sneg sig ind lige før deadline. 
Helmuth Dube med en laks på 8kg fordelt på 91cm fanget 
4.marts på reje. 
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Kontingent og medlemsskab 

Af: Nicolai Parbst  

Opkrævning kontingent 

17/2 gjorde vi status over hvor mange – 

tidligere- medlemmer der efter rykker 

nummer 1 ikke havde betalt kontingent. 

Det gav plads til 72 nye medlemmer fra 

ventelisten som fik tilbudt medlemskab. 

 

Det sker ofte at der er medlemmer der af 

en ene eller anden grund springer fra, så 

der kan sagtens komme flere ind fra 

ventelisten efter 1/3-2020. 

Selvom der er tilbudt medlemskab til 72 er 

der stadig 50 på ventelisten som har bopæl 

udenfor postnumrene 8840, 8850, 8860 

eller 8881 idet personer i disse postnumre 

altid tilbydes medlemskab uanset venteliste 

eller ej (fordi vi er en lokal forening og 

lokales adgang skal prioriteres jf. 

vedtægterne) 

Har du ikke modtaget kontingent- 
opkrævning skal du ringe til 7622 7070 

(Anne DSF) - så finder vi en løsning. 

 

Print af fiskekort 
DSF har åbnet op for at alle der har betalt 

rettidigt kan printe deres fiskekort til 
sæsonen 2020-21. Medlemskortet kan 
printes fra forbundets hjemmeside: 

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/ 
 

Log ind med dit medlemsnummer og din 
adgangskode. Derudover har vi udsendt en 
mail til alle hvor medlemskortet er 

vedhæftet, lige klar til print. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at fiskekort skal bæres synligt!

Af: Bestyrelsen  

Husk at fiskekortet skal bæres synligt når 

du fisker på BSF’s fiskevand. 

 

Gælder både medlemmer og 

dagkortfiskere! 

 

Vores ihærdige fiskeribetjente kontrollerer 

at reglen overholdes og påtaler det. 

Begrundelsen for at kortet skal bæres 

synligt er at synliggøre at du har et gyldigt 

fiskekort og derved lette fiskeribetjentenes 

arbejde med kontrol.  

Lad os hjælpe fiskeribetjentene!

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/


 

 

BSF bidrag til laks runder nu 1,8 millioner kr. 

Af: Bestyrelsen 

BSF har siden 2009 støttet det tidligere 

Foslaks/Brusgaard, nu en del af Dansk 

Center for Vildlaks (DCV), med et samlet 

beløb på over 1,8 million kroner – helt 

nøjagtigt 1.842.307kr. 

 

Vi har årligt støttet DCV med et betydeligt 

beløb med henblik på at sikre det attraktive 

laksefiskeri i Gudenåen.  

Støtten bunder i en erkendelse af, at 

laksefiskeriet er en af de væsentligste 

forudsætninger for foreningens eksistens, 

og så længe laksen ikke har mulighed for 

naturlig selvreproduktion i Gudenå 

systemet, er fiskeriet afhængig af frivillige 

bidrag. 

I 2020 bestod støtten af følgende satser:  

 Lodsejere (2 kr/m) 

 Salg af dagkort (50kr/dagkort) 

 Medlemsbidrag (200 kr/år) 

Et imponerende beløb, som vi alle med 

rette skal være stolte af at have bidraget 

med, og resultatet ses jo også i form af 

flotte laksefangster.  

 

”Udbyttet” er ca. 1 fanget laks hos BSF for 

hver 300stk udsatte laksesmolt. 

 

Hvis BSF’s bidrag på 1,8mill kr svarer i 

øvrigt til 465kr for hver fanget laks på 

foreningens vand i samme periode. 

 
Fig: Laksefangster på BSF’s fiskevand 1993-2018 
sammenholdt med udsætning af laksesmolt i Gudenå. 
©BSF 
 

 

 

 
Fig: BSF’s støtte til ekstraordinære udsætninger af laks i Gudenå 2009 til 2019, ialt 1.842.307kr. 

  



 

 

 

BSF kortbog og program 2020 

BSF’s Kortbog og program 2020 er nu 

sendt i trykken.   

Kortbogen sendes ikke længere ud til alle 

medlemmer da det er for dyrt i porto. Du 

kan se den online eller selv printe den. 

Kortbogen bliver også hængt op i alle vores 

info standere, der i øvrigt nu er angivet på 

kortet i kortbogen. 

Hent kortbog her 

Den printvenlige A4 version kan du 

downloade her og printe på 4 sider A4 

 

Original format i   WEB opløsning kan 

hentes her

 

 

 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598428/kortbog_2020_a4_combined.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598428/kortbog_2020_a4_combined.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598431/kortbog_2020_web_combined.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598431/kortbog_2020_web_combined.pdf


 

 

Fremvisning af fiskevand 2020 – aflyst!!  

Af: Bestyrelsen  

Søndag den 22.marts gentages succesen 

fra de sidste år og arrangerer rundvisning 

ved fiskevandet. 

På grund af den høje vandstand var vi nødt 

til at aflyse fremvisningen 7.marts. 

 

Tilmelding 53709440 

 

Resultat af optælling af gydninger 2020 

Af Jesper Knudsen, BSF 
 
Så foreligger resultatet af BSF's optælling 

af gydninger i tilløbene til vores fiskevand. 
 

En række frivillige var gennem bækkene 
første lørdag i februar som tidligere år. 
Som altid gør det det lidt svært at spotte 

gydningerne så sent, men så er vi udenfor 
jagtsæsonen og der er taget hensyn til 

jægerne. 
 
 

 
Havørred på leg 

 
Skibelundbækken 

Skibelundbækken udmærkede sig med hele 
57 gydninger. Aldrig har vi talt så mange. 
Nu bliver det spændende at se hvor mange 

af gydningerne der er havørred og hvor 
mange der er laks – det får vi en ide om nr 

der til efteråret laves en bestandsanalyse 
ligesom det er sket i 2018 og 2019 som del 
af projektet ”Havørreden tilbage til 

Gudenå”. 
 

Samlet set er der optalt 109 gydninger 
hvilket er de ca. 50 ekstra gydninger der 
kommer fra Skibelundbækken. 

 
 

 
Gydebanke med tydelige spor efter aktivitet. 

 
 

 
 
 



 

 

 
Samlet udvikling i antal gydninger i BSF’s gydebække fra 2008 til 2020. Tallet for 2020 set rigtig flot ud, men dækker over 
ekstraordinær mange gydninger i Skibelundbækken. Alle øvrige bække er status quo. ©BSF 
 
 

 
Samlet udvikling i antal gydninger i BSF’s gydebække fra 2008 til 2020. Særligt Skibelundbækken udmærker sig med hele 57 

gydninger – hvor der vel at mærke kun er talt fra Skibelundvej op til Sahlvejen. ©BSF 
 
 

På de følgende sider gennemgås de enkelte 

bække en for en.

  



 

 

Skibelundbækken

Gydninger i Skibelund bæk. 57gydninger. Gennemgået fra 
Skibelundvej og op til Sahlvejen. Markant fremgang 

 
 

Kettinghøj bæk

 
Gydninger i Kettinghøj bæk. Ingen gydninger, da der er en 
spærring i bunden af bækken. Uændret siden 2008. 

Bøgelund bæk

 

 
Gydninger i Bøgelund bækken. Ingen gydninger. Mangler 

gydegrus. Uændret siden 2008. 

 

Møllebækken

 
Gydninger i Møllebækken. 22 gydninger mod 14 sidste år. 
Egentlig lidt skuffende set i lyset af det store arbejde med 
omløbsstryg der er gennemført ved Møllen.  
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Gydninger i Bøgelund Bæk



 

 

Åhusets bæk

 
Fig: Gydninger i Åhusets bæk. Ingen gydninger. Mangler 
gydegrus. Siden 2008 er det kun i 2012 at der blev talt en 

gydning. 
 

Statoil bækken

 
Fig: Gydninger i Statoil bækken. 1 gydning, måske 3 men 
det var svært at vurdere. Mangler gydegrus. 

Gullev bæk

 
Fig: Gydninger i Gullev Bæk. 15 gydninger. Lille tilbagegang 
siden sidste år hvor der var 13. 

 

Danstrup bæk

 
Fig: Gydninger i Danstrup bæk. 2 gydninger. Meget sand i 
bækken og den var tørrer nogle gange ud på det øverste 

stykke mod Busbjergvej, fx i sommeren 2018. 

 

 



 

 

Trine Møllebæk

 
Gydninger i Trine Møllebæk. Ingen gydninger i perioden 
2008-2020. 

 

 
Kjeldbækken

 
Gydninger i Kjeldbækken. 5 gydninger mod 1 sidste år. 
Varierer meget fra år til år, og generelt for lavt 

 

Hagenstrup Møllebæk

 
Gydninger i Hagenstrup Møllebæk. 7 gydninger. Sidste år 3 
gydninger. Der er en del sand i bækken. Varierer meget fra 
år til år 2008-2020. 
 

Brandstrup bæk

 
Gydninger i Brandstrup bæk. 5 gydninger mod 1 sidste år. 
Varierer meget fra år til år i perioden 2008-2020. Generelt 
alt for lavt.

 



 

 

Havørreden tilbage til Gudenå 

Af: Per Frost Vedsted  
Tiden nærmer sig langsomt men stille og roligt starten 
på ”den lille smoltundersøgelse”, hvor der i slutningen 
af marts elfiskes 50 stk vilde smolt i Skibelund bæk og 
50 i Hadsten Lilleå. Der skydes en lille sender ind i 
bugen på fiskene og de udsættes.  
 
Fiskene følger vi så på deres vej ned gennem 
Gudenåen og ud gennem fjorden og kan udfra 
målinger på lyttestationer fastlægge dels hvor hurtigt 
de trækker ud dels hvornår de eventuelt forsvinder på 
turen. 
 
Det bliver spændende at se resultatet heraf.  
 
Katastrofal nedgang i antal havørredyngel i 
gydebække mellem Tange og Randers. 
Projektgruppen udsender en pressemeddelelse ca. 
samtidig med at dette nummer af Gudenå Nyt 
udkommer. I vil kunne følge det på Sportsfiskeren.dk 
og foreningens hjemmeside. 
 
Bestandsanalysen der blev gennemført i 2019 har vist 
følgende hovedresultater i forhold til sidste 
tilsvarende undersøgelse i 2010:   
 
Alling å 

 Signifikant fremgang på 33% yngel. Dette kan 
tyde på at det ikke kun er fjorden og skarven 
der er et problem. 

 Der er nu gode bestande af havørred yngel i 
29% af vandløbene hvor det i 2011 var 18% 

 
Vandløb mellem Tange og Randers inkl  Nørreå og 
Lilleå 

 Bestanden af havørred yngel er halveret! 

 Kun 19% af vandløbene har god bestand af 
havørredyngel hvor det i 2010 var 36% 
 

Små tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers 
 Katastrofal tilbagegang på 80% i antal 

havørredyngel – der er nu kun 20% 
sammenlignet med analysen i 2010. 
Bekræfter fuldt ud vores udmelding om et 
kollaps af havørredbestanden.  

 Kun 6% af tilløbene har en god bestand af 
yngel hvor det i 2010 var 41% 

 
Lilleå 

 Bestanden af havørred yngel er gået 39% 
tilbage. En voldsom tilbagegang som bør have 
største bevågenhed. 

 28% af tilløbene har en god bestand af yngel 
hvor det i 2010 var 40% 
 

Nørreåen 

 Bestanden af havørred yngel er halveret! 

 12% af tilløbene har en god bestand af yngel 
hvor det i 2010 var 20%

 
 
 
 
 

Hovedresultat af bestandsanalyse 2019 
Vandløb Bestand af 

yngel 2019 ift. 
2010 

Antal stationer med god 
bestand af havørredyngel 

2010 2019 

Alling å ** +33% 18% 29% 

Vandløb mellem Tange-Randers inkl. Nørreå og Lilleå -50% 36% 19% 

- Små tilløb mellem Tange og Randers 
Skibelundbæk, Møllebækken, Brandstrup, Tjærbæk m.fl. 

-80% 41% 6% 

- Nørreå -50% 20% 12% 

- Lilleå -39% 40% 28% 

Tabel med hovedresultat af bestandsanalyssen 2019 sammenlignet med tilsvarende undersøgelse i 2010. (** Allingå blev sidst 

undersøgt i 2011) 



 

 

Udviklingen i antallet af havørreder fanget på BSF’s del af Gudenå 1993 til 2019. 
 

 

  



 

 

 

Aktivitetskalender

Rundvisning fiskevand AFLYST 

Lørdag 7.marts rundvisning. Mødested: 

08:00 klubhus Gudenåvej 22a, 8850 

Bjerringbro. Læs i øvrigt artikel herom i 

februar nummer. Tilmelding 53709440 

NY DATO: Søndag 22.marts 

Senioraftener 

Hver anden mandag startende mandag 

18.november. Senioraften i klubhuset 

19:00.  

Junior klubaften 

Hver torsdag kl 19:00 i klubhuset. 

Laksekonkurrence 

Lørdag 11.april 6-16:30. 1.præmie 

gavekort på 1.000kr pr kg laks. 

20kg=20.000kr 

Lystfiskeriet dag 

17.maj. Juniorerne tilbyder gratis fiskeri og 

information om lystfiskeri. 

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 

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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