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Bestandsanalyse Skibelundbækken 9. oktober 2018.  

En del af projekt ”hvor bliver havørreden af i Gudenå?” Foto: Erik Søndergaard. 
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Status på fiskeriet 

Efterårsfiskeriet har givet mange laks, men 

lakker nu mod enden. Husk at fisk der skal 

genudsættes skal behandles forsigtigt så de 

kan overleve. Billedserien viser nogle få 

fangster fra den seneste måneds tid: 

 

 
Laks – 59cm C&R fanget 27.oktober 2018 på flue af 

Thomas Christensen der nænsomt genudsætter fisken. 

  
Laks 70cm fanget 26. oktober af Jakob Klitgaard på blink. 

 

 
Laks 91cm C&R fanget 22. oktober af Thorbjørn Lager på 

spinner 

 

 
Laks 82cm fanget 20. oktober 2018 på flue af Michael 

Thomassen. 

 

 

 
Laks 5,01kg – 87cm fanget 19. oktober af Ib Bomholt. 

 



 

 

 
Laks 4,02kg 75 cm fanget 13.oktober 2018 på orm. Vinder 

af Gule Ærter konkurrencen 

 

 
Laks 7,0kg 95cm fanget på orm 11. oktober af Morten Holm 

Witte. 

 

El-fiskeri 

DCV står igen for elektrofiskeriet. Til forskel 

fra tidligere år genudsættes havørrederne 

da DTU Aqua fraråder at GØF tager 

moderfisk fra Gudenåens hovedløb: 

Gudenåens havørreder er presset 

voldsomt, og derfor er det vigtigt at have 

flest mulig havørreder der kan gyde vores 

tilløb. 

DCV elfisker i uge 47 fra tirsdag 20. 

november til torsdag 22. november på 

strækningen fra Tangeværket til Ulstrup. 

Hvis de ikke får fisk nok på de tre dage vil 

vi sandsynligvis fiske igen på strækningen 

Bjerringbro til Bamsebo mandag den 26. 

november.  

 

HUSK havørred er fredet i Gudenå 

Havørred bestanden i Gudenå er truet og 

derfor har BSF besluttet af frede 

havørreden. Foreningerne i Silkeborg, 

Hadsten, Randers freder også havørreden. 

Langå foreningen har fredet havørreden 

opstrøms Lilleåens udløb i Gudenå. 

 

Medlemskab – venteliste oprettet 

Vi har nået medlemsloftet på de 600 

medlemmer (igen) og optager jvf. reglerne 

kun lokale medlemmer resten af året. 

Lystfiskere der ikke har folkeregister-

adresse i et af postnumrene 8840, 8850, 

8860 eller 8881 kan derfor kun tilbydes en 

plads på ventelisten til medlemsskab. 

 
 

Husk fangstindrapportering 

Husk at alle fangster skal indrapporteres 

på BSF’s hjemmeside senest 5 dage efter 

fangst, uanset om du hjemtager eller 

genudsætter fisken. Uanset om det er en 

gedde eller havørred eller laks. 

Link til indberetning 

Hint: Indberetter du mange fisk, så 

behøver du anden gang kun at skrive første 

bogstav, så foreslår den det sammen som 

sidst. 

 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fangstrapport.aspx
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Foreningens båd ”Plaske T437” er stjålet 

Foreningens Linder alu jolle ved Tange Sø 
er desværre blevet stjålet.  

Det er båden der lå ved Ans sejlklub, som 

bærer navnet ”Plaske” og er mærket BSF 
med rød skrift på siden. Den har reg.nr. 
T437. 

 
Plaske T437 – foreningen jolle af mærket Linder. Det er en 
alu jolle. Mærket BSF med rødt på siden. Foto: Casper 
Pedersen 

Hvis du ser båden så kontakt 
bestyrelsen !! 

Det er desværre ikke første gang at en at 

en af vores både bliver stjålet. 

Vi arbejder på en løsning. 
 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 
Kæden til Plaske var klippet over. Foto: Casper Pedersen 

 

 



 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

BSF afholder ordinær generalforsamling 
torsdag 6. december 2018 kl.19:00 i 
Bjerringbro Idrætspark,  

Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.  

Vi skal være i kantinen der ligger op mod 
svømmehallen – der vil være skiltet fra 

indgangen. 

Dagsorden  
Dagsorden er i.h.t. gældende vedtægter: 

 
1.Valg af dirigent 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 
 

3. Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning 
Jon Rose aflægger bestyrelsens beretning 

og derudover er der en kort orientering fra 
juniorklubben, vandplejeudvalget, 

Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som 

skal godkendes af forsamlingen. 
 

5. Behandling af rettidigt fremsendte 
forslag (30.oktober) 
Indkomne forslag offentliggøres på 

foreningens hjemmeside www.bjerringbro-
sportsfisker.dk senest 8 dage inden 

generalforsamlingen. Der skal stemmes om 
fremsatte forslag. 

6. Orientering om budget herunder 
kontingent 

Bestyrelsen orienterer om budget og 
kontingentsatser for 2019. 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2-

årig periode) er: 

 Jon Rose, modtager ikke genvalg 
 Casper Pedersen, modtager genvalg 

 Søren Agesen, modtager genvalg 
 Erik Søndergaard, modtager genvalg 

 Jesper Knudsen, modtager genvalg 

På valg som bestyrelses-suppleant for 1-
årig periode er: 

 Jesper Hougaard, modtager genvalg 
 Rasmus Ottesen, modtager genvalg 

 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant 
På valg som revisor for 2-årig periode er: 

 Sv.E.Sjællænder, modtager genvalg 

 

På valg som revisor suppleant for 1-årig 
periode er 

 Gert Nielsen, modtager genvalg 

 

9. Eventuelt 
Herunder uddeling af pokaler for årets 

største laks og juniorfisk. Der er i år ingen 
pokal til havørred pga. fredningen. 

Efter generalforsamlingen er foreningen 

som traditionen foreskriver vært ved 
franskbrød m/rullepølse eller ost, 
øl/vand/kaffe og naturligvis æblekage. 

Vi glæder os til at se Jer! 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/bsf/vedtaegter.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/


 

 

 

Gennemgang af gydebække 

Lørdag 3.november gennemføres den årlige 

gennemgang af gydebække således 

havørrederne kan komme op og gyde her 

til vinter. 

Vi mødes i klubhuset kl 8:00 til rundstykker 

og hygge i klubhuset Gudenåvej 

Bjerringbro, hvorefter vi fordeler os ud til 

de forskellige bække. 

Af hensyn til bespisning og planlægning vil 

jeg gerne vide hvem der kommer. 

Nye er også meget velkomne - du vil få den 

fornødne vejledning. 

Tilmelding til Jesper Knudsen på SMS eller 

email: 

tlf.: 5091 8800 

Email: jk@bjerringbro-sportsfisker.dk 

En af de vigtige opgaver, der skal løses er 

fjernelse af to spærringer nederst i 

Kjeldbækken. Lidt rødder skal fjernes og 

der skal skabes passage ved et træ. 

 

 

 

 

 

Spærring i form af nogle rødder skal fjernes i Kjeldbækken 
så moderfisk og yngel kan passere. Problem udpeget af 
Favrskov kommune i.f.m. bestandsanalysen.  Foto: Casper 
Pedersen 
 
 

 
Spærring i Kjeldbækken skal fjernes så moderfisk og yngel 
kan passere. Problem udpeget af Favrskov kommune i.f.m. 
bestandsanalysen Foto: Casper Pedersen 
 
 
 

 

mailto:jk@(slet%20dette)bjerringbro-sportsfisker.dk


 

 

Gule Ærter konkurrence 2018

Den traditionsrige gule-ærter-konkurrence 
blev afholdt lørdag d. 13. oktober, og det 
blev igen en rigtig hyggelig dag. 

 
Konkurrencen startede ved solopgang og 

der var indvejning ved klubhuset 
Gudenåvej kl. 13.30. 
 

Efter den venskabelige dyst ved åen deltog 
38 fiskere til middagen, som Ane havde 

tilberedt med sædvanlig omhu. 
 
Vinderne blev: 

1. Bent Madsen med største laks på 
4.02kg (pokal) 

2. Ib Bomholdt på 2 pladsen med laks 

på 2,15kg (rædslen) 
3. Jens Brun Andersen med laks på 

1,80kg. 

Det var jo noget mindre fangst end sidste 
år, hvor der blev fanget 13 laks. 

Nyd selv billedserien fra dagen: 

 
Bent Madsen, vinder af 1.præmien sammen med Søren 
Agesen. Foto: Erik Søndergaard 

 
Bent Madsen, vinder af 1.præmien sammen med sine 
fiskekammerater. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Ib Bomholt, vinder af 2.præmien og dermed rædslet der 
blev overrakt af Søren Agesen. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
En tilfreds vinder af 3. præmien – Jens Bruun (nr. 2 fra 
venstre) med sit fiskesjak. Foto: Erik Søndergaard 



 

 

 
Gule ærter – fra spisningen i klubhuset. Foto: Erik 
Søndergaard 
 

 
Gule ærter 2018 – Ane havde igen tryllet ved gryderne. 
Foto: Erik Søndergaard 

 

 

 
Gule ærter – Tilfredse medlemmer samlet til spisning i 
klubhuset. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Gule ærter – fra spisningen i klubhuset. Se det er BSF 
kultur der batter   Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Formand Jon Rose siger et par ord til de fremmødte. Læg 
mærke til den flotte borddækning og pynt. Foto: Erik 
Søndergaard   

 

 

 
Gule ærter 2018. Foto: Erik Søndergaard 
 



 

 

 
Gule ærter 2018. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Der var også tid til en røverhistorie fra åen. 
Æresmedlemmerne Søren Andersen og Hanse i snak med 
Kim Sørensen og Kurt Levring. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Gule ærter 2018. Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Gule ærter 2018. Foto: Erik Søndergaard 
 

 
Gule ærter 2018. Foto: Erik Søndergaard

 

  



 

 

Bestandsanalyse i Gullev og Skibelund bæk - 

resultat 

Ander Stougaard, Erik Søndergaard og 
Søren Agesen hjalp 9. oktober 2018 biolog 

Hans-Jørn Aggerholm Christensen fra DTU 
Aqua med en opgangsanalyse i Skibelund 
bæk og Gullev bæk. Det er en del af 

projekt ”Hvor bliver havørreden af i 
Gudenå?” 

Vi har ikke de nøjagtige tal endnu, men her 

er vores indtryk fra dagen: 

Skibelund bæk bestandsanalyse 
Skibelund bækken leverede forbavsende 

godt. 

På det nederste stykke var der ca. 150 stk 
fisk på 50m vand, hvoraf ca. 10% var 

lakseyngel, og der var både 1/2 og 1 1/2 
års laks og ørred. 

Ved Månen var der også en del - både laks 
og ørredyngel i samme forhold. 

Gullev bæk bestandsanalyse 

Gullev bæk skuffede lidt på det øverste 
stykke, men var ok med både ørred og 

laks. Vores forventninger til det øverste 
stykke var nok også lidt for høje. 

Nyd serien af billeder fra turen: 

 
Foto: Flotte havørred og lakseyngel fra bestandsanalysen i 
Skibelund bæk 9. oktober 2018. Der er både ½års og 
1½års fisk. 
 

 
Foto: Bestandsanalyse i Skibelundbækken 9. oktober 2018.  
 
 
 



 

 

Foto: Bestandsanalyse Skibelundbækken 9. oktober 2018. 
Foto: Erik Søndergaard. 
 

 
Foto: Bestandsanalyse Skibelundbækken 9. oktober 2018. 
Foto: Erik Søndergaard. 

 
Foto: Laks (øverst) og havørredyngel (nederst). 
Bestandsanalyse 9. oktober 2018. Foto: Erik Søndergaard. 
 

 
Foto: Eksempel på laksyngel fra bestandsanalyse 9. oktober 
2018. Foto: Erik Søndergaard. 
 

 
Foto: Bestandsanalyse 9. oktober 2018 i Gullev bæk. Foto: 
Erik Søndergaard. 
 
 



 

 

 
Foto: Laksyngel fra bestandsanalyse 9. oktober 2018. Foto: 
Erik Søndergaard.Foto: Foto 
 
 

Foto: Elfiskeri I forbindelse med bestandsanalyse 9. oktober 
2018 i Gullev bæk. Foto: Erik Søndergaard. 
 

 
Foto: Bestandsanalyse 9. oktober 2018 i Gullev bæk. Foto: 
Erik Søndergaard. 
 

 
Foto: Signal krebs fra Gullev bæk fanget i forbindelse med 
bestandsanalyse 9. oktober 2018. Foto: Erik Søndergaard. 
 

 

 

  



 

 

Opgangsanalyse Skibelundbæk, Gullevbæk og 

Møllebækken 

Viborg Kommune meldte i første omgang 
pas på opgaven med bestandsanalyse og 
opgangsanalyse. 

 
Heldigvis er der efterfølgende opnået en 

rigtig fin aftale med Viborg Kommune 
således der gennemføres både 

 En bestandsanalyse hvor der måles 

hvor mange yngel er der i 
gydebækkene 

 En opgangsanalyse hvor der måles 
hvor mange moderfisk der trækker 
op i gydebækkene 

 
BSF er rigtig glad for Viborg Kommunes 

deltagelse i projektet og professionelle 
tilgang hertil. 
Følgende vandløb bliver undersøgt: 

 Skibelund bæk 
 Gullev bæk 

 Møllebækken 

Selve undersøgelserne foregår ved elfiskeri 
med biolog Kim Iversen fra DCV og to 
frivillige BSF hjælpere, der dels skriver ned 

hvad der fanges, dels hjælper med det 
praktiske. Dette er en enestående chance 

for at lære vores gydebække bedre at 
kende. 

Der er stor hjælpsomhed fra medlemmer til 
at deltage som frivillig hjælper, og det skal 
i have ros for  

Planen ser således ud: 

Mandag 26. November 
Bestandsanalyse Møllebækken,  
Jon Rose og Kim Sørensen 

 
 

Tirsdag 27. november 
Opgangsanalyse Gullev bæk,  
Anders Stougaard og Erik Søndergaard,   

 
 

Onsdag 28. november 
Opgangsanalyse Skibelund bæk,  
Casper Pedersen og Jens Strandberg 

 
 

Torsdag 29. november 
Opgangsanalyse Møllebækken,  
Rasmus Ottesen og Svend-Erik 

Sjællænder-Pedersen 
 

Kontakt bestyrelsen hvis du vil skrives på 
listen over hjælpere som vi må kontakte 
fremover i det vigtige arbejde for 

havørreden i Gudenå!  
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk 

  

 

 

  

mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk


 

 

Besøg fra seniorklubben fra Skive/Sdr.Resen 

22. oktober på en smuk smuk efterårsdag 
var seniorklubben fra Skive og Sønder 
Resen på fisketur til Gudenå. Erik 

Søndergaard var med da han kender en del 
af dem. 

Det var som sagt en smuk efterårsdag, 

men desværre meget lidt vand i åen. De 
mente at Erik skulle sørge for at der var 

vand i åen, men det kunne han selvfølgelig 
ikke påtage sig. 

Seniorklubben består en nogle rigtig 
hyggelige gutter. De kommer herned et par 

gange eller 3 om året. Denne gang deltog 
11 mand hvoraf de fleste er medlemmer i 

BSF, men der er også en del på dagkort. 

De valgte at indtage frokosten ved det nye 
shelteranlæg i Ulstrup. De var meget 

begejstret for faciliteterne, så et godt 

eksempel på, at laksefiskeriet trækker folk 
til området. 

Desværre kom der ingen laks på land. 

 
Foto: Seniorklub fra Skive/Sønder Resen på besøg i 
Gudenå. Frokosten blev indtaget i Ulstrup ved det nye 
Shelteranlæg.Foto: Erik Søndergaard 

Tak for en hyggelig dag i godt selskab, 
hilsen Erik 

 

Aktivitetskalender

Gennemgang gydebække 

3.november med start kl. 8:00 I klubhuset 

Gudenåvej Bjerringbro. Tilmelding til 

Jesper. 

 

Sidste fiskedag i Gudenå 

15.november er sæsonens sidste fiskedag i 

Gudenå 

 

Senior aftener  

Senior aftener holdes hver anden mandag 

fra kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger) med 

start mandag 19.november. 

 

Elfiskeri Gudenå 

Tirsdag 20. november til torsdag 22. 

november. DCV elfisker laks på 

strækningen Tangeværket – Ulstrup. 

 

Generalforsamling 2018 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

torsdag 6.december kl 19:00 i Bjerringbro 

hallen. 

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til 

behandling på generalforsamlingen 

offentliggøres på hjemmesiden jf. 

vedtægter. 

 

  



 

 

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, 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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