
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Januar-februar 2022 

 
Bifangst af tidlig opgangslaks laks på 94c. Fanget på 15cm lang geddeflue af Klaus Balleby 5. februar 2022 

 – nænsomt genudsat da laksen jo som bekendt er fredet frem til 1.marts. 
 

  



 

 

Januar – februar 2022

 

Fiskeriet efter de store glubske Gudenå 

gedder er i fuld gang – husk at laksen er 

fredet frem til 1.marts, og du må derfor 

ikke bevidst fiske efter dem. Skulle du 

være så ”uheldig” at fange en laks skal den 

straks genudsættes – undlad at tage den 

op af vandet. 

 

I dette nummer kan du bl.a. læse referat 

fra generalforsamlingen.  

Herudover er der statistik på fiskeriet 2021 

og status fra Ørredfonden. 

 
Figur: Status på top10 gedder pr. 12. februar med største 
på 112cm. 
 

 
Gedde 78cm fanget på flue af Erik Søndergaard 28. januar 
2022. 
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Formanden har ordet 

 
Casper Pedersen, formand BSF 

 

Så er gudenåsæson 2022 så småt i 

gang, og her i starten af februar er der 

indrapporteret en række fine gedder med 

flere fisk over de magiske 100 cm. 

På generalforsamlingen i december 2021 

blev det besluttet, at fastholde sæsonen i 

uændret form hvilket betyder at 

medlemmerne fortsat kan fiske efter disse 

kæmper fra den 16. januar.  

Som mange forventeligt har set på 

Sportsfiskerens hjemmeside fik Klaus 

Balleby en fin laks under geddefiskeri den 

5. februar. Fangsten er usædvanlig på flere 

måder. Det er sket før, at en laks har taget 

en flue tiltænkt gedderne men bestemt ikke 

hverdagskost. Jeg tror jeg kender til en 2-3 

eksempler hvor en fisker har landet en 

blanklaks på en geddeflue.  

Det andet som gør fangsten speciel, er 

tidspunktet. En blanklaks den 5. februar er 

meget tidligt på sæsonen, normalt fanges 

de første i starten af marts. Den hidtil 

tidligste fangst jeg kender til, var den 28. 

februar 4-5 år tilbage. Laksen er fredet 

frem til den 1. marts og derfor skal de 

selvfølgelig genudsættes.   

 

Angående fangst af fisk der er fredede, 

gælder det, at uanset om det er laks fanget 

før 1. marts eller gedder der hugger på 

spinneren mellem 15. marts og 1. maj, så 

skal de skal genudsættes med et minimum 

af håndtering – Dvs. de skal afkroges i 

vandet og genudsættes hurtigst muligt.  

For medlemmerne af BSF gælder det, at 

målrettet fiskeri efter laks i fredningstiden 

vil medføre en indstilling til eksklusion af 

foreningen fra bestyrelsens side. 

 

COVID-19 har igen i år sat en stopper for 

de gode initiativer omkring klubhuset.  

I bestyrelsen har vi besluttet ikke at lave 

nye indendørs arranegmenter i foråret.  

Første fælles aktivitet bliver søndag den 

13. marts hvor foreningen inviterer nye og 

gamle medlemmer til rundvisning ved 

fiskevandet.  

Arrangementet gennemføres fra 08:00 – 

12:00 og vi starter med rundstykker i 

klubhuset. Såfremt i ønsker at deltage 

bedes i tilmelde jer arrangementet på 

facebook eller sende mig en besked på 

5370 9440.  

 

 

KNÆK og BRÆK! 

Casper Pedersen 

Formand 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rundvisning ved fiskevandet 

Foreningen inviterer nye og gamle 

medlemmer til rundvisning ved fiskevandet 

søndag den 13.marts 2022. 

 

Vi starter i klubhuset kl. 08:00 med kaffe 

og rundstykker. Her vil Rasmus og jer 

fortælle lidt om grej og fiskeriet.  

Efter morgenmaden kører vi til åen og viser 

rundt.  

 

Vi afslutter omkring kl 12:00.  

 

I bedes melde jer til af hensyn til 

morgenmaden. Dette kan gøres via FB eller 

sms til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen, 

Rasmus og Casper (53709440) 

 

 

 



 

 

 

Kortbog 2022 

Af: Bestyrelsen  

 

Kortbog 2022 er nu klar og sendt i trykken. 

I forhold til sidste år skal i være 

opmærksomme på at vi ikke længere har 

fiskeretten på Lars Sørensens matrikel i 

Kællinghøl. Det er en kort strækning 

overfor Gudenådalens put & take. 

 

Printvenlig version kan downloades i lav 

opløsning eller som WEB version: 

 

 Printvenlig A4-version 

 WEB version lavformat 

 

  

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662078/bsf_kortbog_2022_printvenlig_4xa4.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662096/program_2022_webformat_lav.pdf


 

 

Referat generalforsamling 2021 

Af: Bestyrelsen 

 

BSF afholdt ordinær generalforsamling 

torsdag 2.december 2021 kl.19:00 i 

Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 

8850 Bjerringbro. 

Generalforsamlingen blev afholdt i hallen 

og der var 35 fremmødte.  

Generalforsamlingen 2021 var en smule 

speciel da den startede med gennemgang 

af de punkter fra generalforsamling 2020 

(generalforsamlingen 2020 blev 

gennemført virtuelt pga. COVID-19).  

 
Generalforsamling 2021 – personlige samtaler. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 
 
 

1.Valg af dirigent 2020/2021 

Fælles for 2020 og 2021 generalforsam-

lingerne. 

• Steffen Toft Jensen valgt enstemmigt. 

Dirigenten startede med at konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og 

beslutningsdygtig. 

2. Valg af 2 stemmetællere 2020/2021 

Fælles for 2020 og 2021 

generalforsamlinger. 

• Rasmus Ottesen og Jesper Hougaard 

blev valgt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 2020 

Regnskabet for 2020 fremlægges og skal 

godkendes af forsamlingen. 

Nicolai Parbst fremlagde regnskab.  

 Der er fuldt hus af medlemmer. 

Et overskud på små 10.000kr.  

Der er solgt 200 dagkort flere end i 

2019. BSF støtter projekt hvor bliver 

havørreden af i Gudenå med 

31.750kr.  

Regnskab blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 2020 

På valg som bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode: 

 Casper Pedersen, Genvalgt 

 Erik Søndergaard, Genvalgt 

 Søren Agesen, Genvalgt  

 

5. Valg af Revisor og revisorsuppleant 

2020 

På valg som revisor: 

 Svend-Erik Sjællænder, genvalgt, 1-

årig periode 
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6. Formanden aflægger bestyrelsens 

beretning 2021 

Casper Pedersen aflægger bestyrelsens 

beretning. 

Casper mindes de lodsejere og medlemmer 

som var gået bort i 2021. Herefter 

fremlagde han bestyrelsens beretning som 

blev godkendt.  

Beretningen kan læses i Gudenå Nyt -

December 2021.  

 
Formand for BSF Casper Pedersen fremlægger bestyrelsens 
beretning december 2021. 
 

Derudover er der en kort orientering fra 

juniorklubben, vandplejeudvalget, 

Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen: 

 

Orientering juniorklub 

Lasse Aagesen fortalte om juniorklubbens 

aktiviteter i 2021. Se separat artikel i dette 

nr. af Gudenå Nyt. 

 
Generalforsamling 2021 – Juniorleder Lasse Aagesen 
beretter om juniorklubben. Foto: Erik Søndergaard. 

 

Orientering Vandpleje og havørred 

projektet.  

Jesper Knudsen gennemgik aktiviteterne. 

Se separat artikel i dette nr. af Gudenå 

Nyt. 

 

Orientering Ørredfond 

Casper Pedersen gennemgik aktiviteter. Se 

separat artikel i dette nr. af Gudenå Nyt 

Januar/Februar 2021. 

 

Orientering Gudenåsammenslutningen 

Casper Pedersen gennemgik aktiviteter. 

Herunder de samlede fangster for 

Gudenåen 2021 samt BSF samlede bidrag 

til lakse udsætninger 2021, hvilket igen 

sneg sig over 200.000,- kr. (204.487,- 

hvoraf 48.492,- er lodsejerbidrag) 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 2021 

Nicolai Parbst fremlagde regnskab.  

 Der er fuldt hus af medlemmer.  

 Et overskud på små 11.000,-. 

 Nedgang i dagkort salg.  

Regnskab blev enstemmigt godkendt. 

 

8. Behandling af rettidigt fremsendte 

forslag 2021 (30.oktober) 

Der skulle stemmes om to fremsatte som 

begge omhandlede ændring af sæson. 

Morten Andersen motiverede begge 

forslag:  

Forslag 1: Ændring af sæson til 1/3 til den 

31/10. Forslaget blev ikke vedtaget. 

Såfremt forslag 1 blev forkastet ønskede 

Morten at Forslag 2 kom til afstemning. 

Forslag 2: Ændring af sæson til 1/3 til den 

15/11. Forslaget blev ikke vedtaget.  

 

9. Orientering om budget herunder 

kontingent 2021 

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Nyhedsbrev%20december%202021.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Nyhedsbrev%20december%202021.pdf


 

 

Nicolai Parbst fremlagde budget 2022 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 2021 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 årig 

periode: 

 Nicolai Parbst, Genvalgt 

 Rasmus Ottesen, Genvalgt 

 Kim Sørensen, Genvalgt 

 Per Frost Vedsted, Genvalgt  

 Jesper Knudsen, Genvalgt 

 

Bestyrelses-suppleanter valgt for 1 årig 

periode er: 

 Jesper Hougaard, Genvalgt 

 Anders Stougaard blev valgt 

 

11. Valg af Revisor og revisorsuppleant 

2021 

Valg som revisor: 

 Niels Jørgen Ottesen, Genvalgt, 2-

årig periode 

Valg som revisor suppleant for 1-årig 

periode er 

 Gert Nielsen, Genvalgt 

 

12. Eventuelt 

Herunder uddeling af pokaler for årets 

største laks og juniorfisk. Årets største laks 

blev fanget af Lars Christensen og årets 

største juniorfisk gik til Tue Baner. 

Per Hougaard blev udnævnt som nyt 

æresmedlem. Motivationen kan læses i 

Gudenå Nyt -December 2021.  

 
Per Hougaard udnævnes til æresmedlem af BSF. Foto: Erik 
Søndergaard. 

 

Efter bestyrelsens indlæg blev der åbnet op 

for diverse drøftelser hvor bl.a. de dårlige 

fangster/ årsag og eventuelle løsninger 

blev livligt drøftet.  

Efter generalforsamlingen var foreningen 

vært ved en gang franskbrød m/rullepølse 

eller ost samt øl/vand/kaffe og naturligvis 

æblekage. 

 

 

  

  

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Nyhedsbrev%20december%202021.pdf


 

 

Statistik 2021 

Af: Bestyrelsen 

Havørred 

Havørreden har fortsat ekstremt dårlige 

vilkår i Gudenå.  

I 2021 var der en tilbagegang til kun 24 

havørreder på BSF’s del af Gudenå mod 48 

sidste år.  

Vi ligger fortsat meget lavt med et 

gennemsnit på 43 havørreder pr. år de 

sidste 10 år.  

Derfor er projektet ”Havørreden tilbage til 

Gudenå” så ekstrem vigtig for foreningen.  

 
Havørredfangster BSF 1993 til 2021. ©BSF 

 

 

Laks 

Der er i 2021 registreret fangst af 225 laks 

i Gudenå på BSF’s del af Gudenå: 

 Største 14,2kg 107cm Lars 

Christensen) 

 Fangst i alt 841kg 

 Gennemsnitsvægt ligger på 6kg for 

de fisk der er indmeldt med vægt 

 28% er genudsat 

På kurven nedenfor kan man se 

laksefangster hos BSF sammenholdt med 

laksesmolt udsætninger i Gudenå. 

 
Laksefangster (rød) og antal udsatte laksesmolt (blå). 
©BSF 

 

Fangstmåned for laks og forholdet mellem 

hjemtagne og genudsatte laks ses 

nedenfor: 

 
Fordeling mellem hjemtagne og genudsatte laks i 2021 
fordelt pr måned. ©BSF 

 

 

  



 

 

Projekt ”havørreden tilbage til Gudenå” 

Status på havørredprojektet 

Inden det storstilede kameraprojekt for 

alvor gik i gang blev der gennemført 

bestandsanalyser i tilløb til Gudenå og 

Randers fjord. DTU Aqua og kommunerne 

forestod dette med hjælp fra frivillige i 

foreningerne. 

Jan Nielsen fra DTU Aqua har lavet en 

foreløbig rapport hvor han opsummerer 

resultat af disse bestandsanalyser, og ser 

på de første resultater af kameraprojektet. 

 

Hele rapporten kan læses her. 

 

Uddrag fra rapporten: 

Det er vigtigt at understrege at det er 

foreløbige resultater og de bygger indtil 

videre ”kun” på indrapporteringer fra 18 af 

de 38 kameraer. 

Det er iøjnefaldende at bestanden af de 

ældre fisk er meget lav og kun udgør 9% af 

de observerede ørreder i tilløb til Gudenå 

nedstrøms Tangeværket, og i nogle 

vandløb mangler de ældre ørreder helt.  

 

Ældre ørreder er de fisk, der skal trække til 

havs som smolt her i foråret. 

 
Figur: Resultat af bestandsanalysen af ørreder i tilløb til 
Gudenå nedstrøms Tangeværket 2021. Uddrag fra rapport 
DTU Aqua. 
 

Zoomer vi ind på Brandstrup bæk, så er 
der slet ingen ældre fisk i år. Dvs. ingen 

ældre ørreder, der kan trække ud som 
smolt. Figuren nedenfor viser udviklingen i 
Brandstrup bæk siden 1981 – 

skræmmende, men nok også en forklaring 
på hvorfor der er så få havørreder tilbage 

til Gudenå. 

 

 
Figur: Udviklingen i bestand af yngel og ældre fisk i 
Brandstrup bæk fra 1981 til 2021. Uddrag fra rapport DTU 
Aqua 

 

Billedet er det samme i Tjærbæk hvor der 
frem til 1996 var 32% ældre fisk, men nu 

næsten igen. 

 
Figur: Udviklingen i bestand af yngel og ældre fisk i 
Tjærbæk fra 1981 til 2021. Uddrag fra rapport DTU Aqua. 

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf
https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf


 

 

 

 

For at sikre en bedre overlevelse for fisk 

med flere smolt og gydefisk bør der 

generelt sikres flere skjul Det gælder 

særligt grenbunker etc. (dødt ved), hvor 

fiskene kan gemme sig og må forventes at 

være svære at fange for fiskeædende 

rovdyr. Det skaber også gode forhold for 

smådyr. 

Jan har analyseret data fra 18 af de 38 

opstillede kameraer. På disse er der set 

fiskehejrer på 89% og odder på 50% af 

stationerne! 

 
Figur: Fiskehejrer og odder med store ørreder de har fanget 
i gydebække til Gudenåen nedstrøms Tangeværket . Uddrag 
fra rapport DTU Aqua. 

 

Fiskehejre- og skarvkolonier – hjælp 

med at kortlægge disse 

Meget tyder på at ørrederne i vores 

gydevandløb bliver spist inden de når smolt 

størrelsen og trækker til havs. 

Vi vil gerne have kortlagt hvor der er 

kolonier af fiskehejrer og skarv – ikke for at 

fjerne dem – de er fredet og skal også 

være her, men som endnu en brik i 

forståelsen af hvorfor ynglen forsvinder 

inden de er store nok til at trække til havs. 

Indtil videre kender vi til en koloni for 

enden af Gudenåvej i Bjerringbro. 

 

Hvis du kender til andre kolonier, så meld 

venligst tilbage, gerne suppleret med 

oplysning om ca. antal reder i kolonien. 

 
Skarvkoloni for enden af Gudenåvej i Bjerringbro. 
 

 

 

 

  

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf


 

 

Ørredfonden 

Her kan i Ørredfondens beretning der blev vist på BSF generalforsamling december 2021. 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

Aktivitetskalender 

Laksekonkurrence Gudenå 

2. april 2022. 

Yderlige oplysninger følger senere. 

Billet kan allerede nu købes her 

 

Rundvisning fiskevand 

13. marts 2022 kl. 8:00 klubhus Gudenåvej 

22a. Læs artikel i dette nr. af Gudenå Nyt. 

Tilmelding til Casper SMS på 5370 9440 

 

  

https://www.lystfisk.dk/laksekonkurrence.html


 

 

 

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 
 

Anders Stougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
anders.stougaard@outlook.dk 
 
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 

 

mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk
file:///F:/anders.stougaard@outlook.dk
mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:bestyrelsen@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:fiskeribetjent@bjerringbro-sportsfisker.dk
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/junior.aspx
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
mailto:lsagesen@gmail.com
mailto:njottesen@hotmail.com

