
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Juni-juli 2021 

 
Thorbjørn Lager med to laks på hhv. 10,5 og 6,5kg fanget 26.maj 2021 på reje. 

  

  



 

 

Juni-juli 2021

Status på fiskeriet 

Traditionen tro falder antallet af fangster 

her hen over sommeren. Dette skyldes en 

kombination af vandstand, vandtemperatur 

og grødesituationen.  

Top10 for laks har nu kun 2 laks under de 

ti kg med største på 14,2kg. 

Vi har samlet et nummer af Gudenå Nyt 

med lidt fangstbilleder og artikler – vi 

håber i finder det interessant! 

Vandstand Gudenå Bjerringbro januar – juni 2021 
 

 
Vandtemperatur Gudenå, Langå 
 

 
Top10 for laks pr. 3.juli 2021. 
 
 
 

 

 
Laks fanget af Steen Juhl 24.maj 2021 11kg 
 

 
Henrik Gÿörkos med laks 7,5kg fanget 28. maj 2021 på 
orm. 
 



 

 

 
John Kristensen med laks 4,7kg fanget 7.juni 2021 på reje. 

 

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 derofr 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) 

Vigtigt: Indrapportering af laksefangster .. 4 

Tag en kortbog i infostanderne ................ 4 

Formandens har ordet ............................ 5 

Opstrømsfiskeri ..................................... 7 

Nyt fra Ørredfonden ............................... 7 

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

  

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


 

 

Vigtigt: Indrapportering af laksefangster

Af Bestyrelsen 

 
Kære medlemmer 

 
Som i måske har bemærket overføres 
fangster fra BSF hjemmeside ikke længere 

automatisk til GSL hjemmeside. Dette 
skyldes et manglende sikkerhedscertifikat. 

 
Vores hjemmeside har mange år på bagen 
og foreningen skal snarest have fundet en 

ny løsning. Dette arbejder bestyrelsen p.t 
på.  

 
Indtil vi har en ny løsning klar har vi 
besluttet ikke at installerer certifikatet, da 

vi frygter at det kan betyde at andre dele 
af siden bryder ned. (måske ubegrundet, 

men vi vil ikke tage chancen) 

 
Fangstindrapportering til GSL er vigtig for 
at generere et retvisende statistisk 

grundlag. 
 

Derfor vil vi bede jer indrapportere 
laksefangster både på BSF og GSL 
hjemmeside indtil vi har løst problemerne. 

 
Langsigtet løsning 

Bestyrelsen har besluttet at vi vil arbejde 
hen imod at anvende Fangstjournalen der 
er udviklet af DTU Aqua. Inden dette sker 

er der en række tilpasninger vi skal have 
lavet. Går alt godt forventer vi at være klar 

fra 2022 sæsonen.  
Mere herom senere. 

 

 

Tag en kortbog i infostanderne 

Af: Bestyrelsen  

I hver infostander er der nu en kasette 

med de printede kortbøger som i er 

velkomne til at tage en af. 

Kortbogen kan også hentes på 

hjemmesiden i et printvenligt format 

 

 

 

 
  

https://gudenaasammenslutningen.dk/index.php?side=indberetning
https://gudenaasammenslutningen.dk/index.php?side=indberetning
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/640388/folder_2021_a4_printvenlig.pdf


 

 

Formandens har ordet 

 
Af: Casper Pedersen, formand  

I løbet af foråret er IHN virus desværre 

konstateret i flere dambrug og fiskesøer i 

Jylland. Heldigvis er det ikke konstateret i 

Gudenåen, men hvis dette sker kan det få 

store konsekvenser for fiskeriet.  

Restriktionerne for fiskeri og hvilke vande 

som ligger i risiko zonerne kan tilgåes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside 

(www.foedevarestyrelsen.dk).  

 

Det væsentligste er, at hvis du har fisket i 

en af zonerne SKAL grejet desinficeres 

inden det bruges et nyt sted. Det er den 

enkelte fisker som er ansvarlig for at 

hans/hendes fiskegrej er desinficeret.  

Allerbedst er det nok helt at undgå fiskeri i 

risiko zonerne. Er man i tvivl om grejet skal 

desinficeres – er man ikke i tvivl – det 

SKAL det.  

 

Opstrømsfiskeri er blevet ret populært 

(sikkert fordi det er effektivt). For at undgå 

problemer når opstrøms og 

nedstrømsfiskere mødes ved åen har 

bestyrelsen besluttet, at opstrømsfiskere 

skal vige for nedstrømfiskere. Dette er nu 

ført i foreningens regler for fiskeri ved 

foreningensvand og er gældende.  

 

Vandtemperaturen i Gudenåen har nu 

rundet de 20 grader, hvilket gør fiskerriet 

svært og reducerer overlevelses chancen 

for genudsætte laksefisk markant. Såfremt 

man fisker i åen under disse forhold bør det 

være mhp. hjemtagning. Hermed en 

opfordring til at vente med fiskerriet indtil 

vandtemperaturen igen er faldet. 

Temperaturen kan følges på 

www.hydrometri.dk  

 

Færdsel ved fiskevandet er et 

tilbagevendende tema, hvilket er særligt 

relevant i perioder med stort fiskepres.  

Vandrere, kanosejlere osv. har også ret til 

at færdes/bruge åen, men vi som 

lystfiskere er i en særlig situation da vi 

lejer fiskeretten af lodsejeren. Dette 

afhængigheds forhold betyder, at vi skal 

være det gode eksempel ved åen. Dette 

budskab er der heldigvis rigtig mange 

medlemmer som er enig med mig i.  

 

Tak til alle jer som hjælper foreningen med 

at rydde op ved åen. Det kræver en 

forsvindende lille indsats – men det betyder 

rigtig meget.  

 

Foreningen har rigtig meget fiskevand og 

der er mange steder hvor foreningen med 

en lille indsats vil kunne forbedre adgangen 

til vandet. Foreningen mangler p.t. et 

medlem som vil hjælpe foreningen med at 

rydde den nyetablerede sti ved P14.  

Derudover kunne vi godt bruge et medlem 

der vil se efter foreningens båd ved Ans. 

Såfremt dette har interesse bedes i 

kontakte undertegnede.  

 

KNÆK og BRÆK – henover sommeren.  

Casper Pedersen 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/
file:///F:/GN/www.hydrometri.dk


 

 



 

 

Opstrømsfiskeri 

Af: Bestyrelsen  

Følgende gode gamle uskrevne regel for 

fiskeri gælder fortsat i Gudenå: 

Opstrømsfiskeri viger for 

nedstrømsfiskeri. 

 

Reglen er nu tilføjet vores reglement for 

fiskeri, og vi opfordrer medlemmer og 

dagkortfiskere til at vise hensyn til 

hinanden.

 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Af Per Frost Vedsted 

Udsætning type store 

Der er udsat type store i søerne i Viborg 
og Silkeborg, og leveret type store til en 
pligtudsætning ved Vellingskov. 

For første gang i flere år havde vi i år nok 

type store til at opfylde 
udsætningsplanen – dejligt. 

Der er i alt udsat 23.700 type store: 

 Viborg søerne: 500 stk 

 Silkeborg Søerne: 19.500 stk 
 Knud+Ravn søerne, Ry: 3.500 stk 

 Vellingskov: 200 stk 

 

1-års pligtudsætning Tangeværket 

Vi har leveret 1.500 stk 1-års til 

Tangeværkets pligtudsætning. 

 

 

Yngel, Udsætningsplan tilløb til 

Randers fjord 

Jens og Leo fra PE- holdet har været en tur 

på Djursland og udsat 1.800 stk yngel i 

Hevring å 

 

Projekt havørreden tilbage til Gudenå 

Smoltundersøgelse 

Måling af smoltudtræk er nu afsluttet, og 

selve målinger gik godt. Nu afventer vi 

spændt resultat af databehandling. 

Vildtkamera projekt 

Overvågning af gydebække med 

vildtkameraer er så småt ved at komme i 

gang. Kameraer er indkøbt og de frivillige 

der skal passe kameraerne har fået en 

grundig instruktion af Jan Nielsen DTU 

Aqua. 

Jesper Knudsen, formand for BSF’s 

vandplejeudvalg koordinerer indsatsen i 

BSF. Vi opsætter vildtkameraer i 

Brandstrup bæk, Gullev bæk, Skibelund 

bæk og Møllebækken. 

Sammen med kommuner er vi ved at få de 

nødvendige tilladelser i hus. 

 



 

 

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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