
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

August-september 2021 

 
Odder på natlig rov i Gullev bæk 3.aug 2021 kl 02:11.  

Billedet er taget af Anders Stougaard som del af projektet Havørreden tilbage til Gudenå hvor der opstilles mere end 25 
kameraer for at dokumentere hvilke prædatorer der er i vores gydebække til Gudenå, Lilleå og Allingå. 

Kan en øget tilstedeværelse af prædatorer som odder, skarv og fiskehejre være forklaringen på nedgangen i antallet af 
havørreder i Gudenå? 

  

  



 

 

August-September 2021

Status på fiskeriet 

Efter en sommer hvor fiskeriet i Gudenå 

har ligger stille hen, er der igen så småt 

kommet gang i fiskeriet. Hen over 

sommeren har det dels været svært at 

fiske på grund af den megen grøde i åen. 

Derudover har der været en høj vand-

temperaturer hvor fiskene er mindre aktive 

og derfor søger ned hvor det er lidt 

koldere.  

  

Vi har samlet et nummer af Gudenå Nyt 

med lidt fangstbilleder og artikler – vi 

håber i finder det interessant! 

 

Gudenåkonkurrencen 

Gudenåkonkurrencen er netop afholdt og 

der blev indvejet 22 laks og 22 havørreder: 

 Største laks var 6,93kg og 91cm. 

 Største havørred var 6,43kg fordelt 

på 76,5cm.  

Begge fisk fanget på LSF’s del af Gudenå. 

 

Gule-Ærter-konkurrencen 

Gule-Ærter-konkurrencen afholdes i år 

lørdag 16. oktober. Flere detaljer i dette 

nummer af Gudenå Nyt. 

 
Jens Hougaard med laks på 6,27kg 87cm fanget 17. 
september 2021 på reje. Det gav andenpladsen til 
Gudenåkonkurrencen. 
 
 
 



 

 

 
Formand Casper Pedersen med laks 8,0kg  98cm fanget 17. 
september 2021 på spinner. 
 
 

Claus Torbensen med laks 7,0kg 90cm fanget 19. 
september 2021 på spinner. 
 

 
Frederik Dalsager med laks på 6,7kg og927cm fanget 15. 
august 2021 på spinner. 

 

 
Lars Wiis Jensen havørred 1,9kg 53cm fanget 9. august 
2021 i Lilleåen på vores medfiskeri hos HLF. 

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. 

GSL fangstrapport 

Overførslen af fangster mellem BSF’s 
hjemmesiden og Gudenåsammenslutnin-

gens hjemmeside virker ikke og derfor skal 
i både indrapportere jeres laksefangster på 
BSF’s hjemmeside og på GSL’s 

hjemmeside.  

Artikler i dette nummer: 

(spring til en artikel: CTRL+klik) 

Gule Ærter konkurrence 2021 ................. 5 

Varsling af lodsejerfest 15.januar 2022 .... 6 

Projekt havørreden tilbage til Gudenå ...... 7 

  

https://gudenaasammenslutningen.dk/index.php?side=indberetning
https://gudenaasammenslutningen.dk/index.php?side=indberetning


 

 

Gule Ærter konkurrence 2021 

Af: Bestyrelsen 

 

Så er det igen tid til den traditionsrige 

gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde 

os at se jer medlemmer lørdag d. 16. 

oktober 2021 til en hyggelig dag. 

Konkurrencen starter ved solopgang og der 

er indvejning ved klubhuset Gudenåvej 

senest kl. 13.30. 

Efter konkurrencen serveres gule ærter i 

klubhuset, og der vil traditionen tro være 

amerikansk lotteri med fine gevinster! 

 

 

 

Vi håber på god opbakning og vi ser frem 

til en hyggelig dag. 

Pris for deltagelse i spisning er 100kr som 

betales på dagen. 

Tilmelding 

Tilmelding til spisning skal ske til Erik 

Søndergaard på tlf. 2396 2181 senest d. 

10. oktober.  

Ønsker du ”kun” at deltage i konkurrencen 

uden spisning, så møder du bare op, og der 

er ikke behov for tilmelding. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Varsling af lodsejerfest 15.januar 2022 

Af: Bestyrelsen  
Lørdag 15. januar 2022 holdes den 

traditionsrige lodsejerfest - så kære 
lodsejere – sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. 

Festen holdes ligesom sidste gang på 
Nørgaards Højskole, og der bliver 

traditionen tro noget godt at spise, musik, 
dans og hyggeligt samvær.  

 
Foto: Stemningsbilleder fra lodsejerfesten 2018 på 
Nørgaards Højskole.På billedet er alle ved at have fundet på 
plads og vi er klar til velkomsttalen. 

Til lodsejerfesten inviteres alle lodsejere 
m/ledsager, æresmedlemmer m/ledsager 
og personer der udfører vigtige opgaver for 

foreningen (eksempelvis fiskeribetjente og 
pasningsordning).  

Foto: Stemningsbilleder fra lodsejerfesten 2018 på 
Nørgaards Højskole. 

Lodsejerfesten er også stedet hvor 
lodsejerne langs Gudenåen mødes og hvor 
der vælges lodsejerrepræsentanter.  

Vi ser frem til en rigtig hyggelig aften 
sammen med Jer alle. 

I vil senere modtage invitationer med 
tilmeldingsoplysninger! 

 
Foto: Stemningsbilleder fra lodsejerfesten i 2018. 
Pejsestuen. Musikken bliver også denne gang leveret af 
Prime Time, frisk musik til en god svingom. 

Foto: Stemningsbilleder fra lodsejerfesten 2018 på 
Nørgaards Højskole. 

 
  



 

 

Projekt havørreden tilbage til Gudenå 

Smoltundersøgelse 

For andet år i træk har DTU Aqua målt på 

overlevelse af smolt mens de trækker ned 

gennem Gudenå. 

Smoltundersøgelsen fra 2020 er gentaget 

her i 2021. Den endelige rapport er ikke 

klar endnu, men projektet har offentliggjort 

en foreløbig konklusion: 

 Resultatet svarer nogenlunde til 

resultatet fra 2020.  

Der var ikke signifikant forskel på 

dødeligheden for vilde havørredsmolt 

i smoltudtræksperioden i de to 

undersøgelser.  

 Der er således ingen grund til at tro, 

at vådområderne ved Randers er 

problematiske for 

havørredbestanden. 

 De udsatte havørreder fra 

Ørredfondens opdræt i Skibelund 

klarede sig ikke så godt som de vilde 

havørredsmolt. 

 De udsatte laksesmolt havde 

derimod en relativt lav dødelighed.  

Vi afventer den endelig rapport sidst på 

året, hvor de endelige resultater vil fremgå.  

Vildtkamera projekt 

Overvågning af gydebække med 

vildtkameraer er nu ved at være helt på 

plads, og aftalen er at alle kameraer vil 

være i drift fra 1. oktober 2021 og et år 

frem. 

Der sættes kameraer op i både Gudenå, 

Lilleå og Allingå.  

Foreningerne i Bjerringbro, Langå, Hadsten 

og Randers er involveret med mange 

frivillige til at tilse kameraer og gennemse 

billeder og foretage indrapportering. Med 

andre ord et kæmpe stort projekt! 

Hos BSF stiller vi kameraer op følgende 

steder: 

 Skibelund bæk: 2 kameraer 

 Gullev bæk: 2 kameraer 

 Møllebækken: 2 kameraer 

 Hagenstrup Møllebæk: 1 kamera 

 Brandstrup bæk: 2 kameraer 

Jan Nielsen fra DTU Aqua står for den 

faglige del af projektet og har på flere 

møder instrueret os i hvorledes 

undersøgelsen skal gennemføres. 

Fra BSF er Jesper Knudsen tovholder for 

kameraprojektet. Pasningen af kameraerne 

og gennemgang af billeder udføres af 

Casper Pedersen, Søren Agesen, Gert 

Nielsen, Erik Søndergaard, Anders 

Stougaard, Per Hougaard og Jesper 

Hougaard. 

Det bliver spændende at se hvor mange 

prædatorer vi får billeder af. 

Ander Stougaard har allerede taget billeder 

af den første odder i Gullev bæk. 

Foto: Odder på rov i Gullev bæk 3.aug 2021 kl 02:11 om 
natten. Billedet er taget af Anders Stougaard som del af 
projektet Havørreden tilbage til Gudenå. 

 

Hvad gør vi hvis det viser sig at der er 

problemer med odder i gydebækkene?  

Odderen er fredet og skal have lov til at 

være her – ingen tvivl om det.  

Men et modtræk fra vores side kunne være 

at genskabe mere ”rod” gydebækkene så 

de små fisk bedre kan skjule sig og 

odderen har sværere ved at fange dem. 



 

 

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, Gudenå 
Rasmus Ottesen 
Tlf: 5362 3959 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå  
Alan Stig Helgren Jensen 
Tlf:5334 1422 

 
 
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 og 

vedligehold 
NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 

Kim Sørensen 
Tlf: 2049 1859 
 

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 
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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