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Marts 2021

Status på fiskeriet 

Vi går og venter på at de første store 

blanklaks kommer og strækker linen ud. 

Det sker med stor sandsynlighed indenfor 

de næste uger at den første landes på 

BSF’s vand. 

 

 
Emil T. hansen med gedde fanget 7. februyar 2021 i 
Gudenå. C&R. 

 

 
Mikkel Lager med gedde fanget 6. februar 2021 i Gudenå. 
C&R. 

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. 
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Formandens beretning 2020 

2020 var på rigtig mange områder et 

atypisk år, hvilket selvfølgelig skyldes 

COVID-19. 2020 blev også året hvor Tange 

sø spørgsmålet for alvor kom på dagordnen 

igen.   

I foreningen kan vi kikke tilbage på et år 

som har budt på et fornuftigt forårsfiskeri, 

men der har også været rigtig mange 

fiskere ved åen. På foreningens vand blev 

der i foråret landet en lang række rigtig 

flotte Laks. Efterårs fiskeriet svigtede lidt 

og var ikke helt så godt som det plejer. 

Foreningens fiskebetjente intensiverede i 

foråret indsatsen da vi erkendte at der 

foregik en del fiskeri på foreningens vand 

uden gyldigt fiskekort. Tyvefiskeri kan 

være svært at komme til livs da 

foreningens sanktionsmuligheder er 

begrænsede, det bedste våben i den 

henseende er løbende kontrol. Løbende 

kontrol fraholder langt de fleste fra at 

tyvefiske når der er en rimelig 

sandsynlighed for at man bliver bedt om at 

fremvise fiskekort. HUSK at kontrol også 

kan gennemføres af foreningens 

medlemmer.    

 

I bestyrelsens beretning vil jeg først og 

fremmest gennemgå de tiltag som 

bestyrelsen har arbejdet med på 

foreningens vegne i 2020 samt kort 

redegøre for prioriterede opgaver i 2021. 

Til sidst vil jeg på vegne af bestyrelsen 

redegøre for vores tilgang til Tangesø 

spørgsmålet og herunder give en status. 

 

Havørredprojektet er et af de projekter 

som for alvor har krævet vores 

opmærksomhed i 2020. I bestyrelsen er 

der bred enighed om opbakning til 

projektet, som forventeligt er afgørende i 

forhold til at få gjort noget ved nedgangen i 

havørrede bestanden på foreningens vand. 

I 2020 blev den første sporing af smoltens 

vandring gennemført, hvilket desværre ikke 

gav noget entydigt resultat. Af den årsag 

gennemføres projektet igen i 2021. 

Samtidig suppleres projektet med 

vildtkamera i bækkene m.h.p. at afdække 

om det er i bækkene at en del af årsagen 

findes. Først når vi kender årsagen til 

nedgangen kan vi forvente at kommunerne 

og andre interessenter vil bidrage til en 

målrettet indsats. 2021 støtter foreningen 

både udtræksundersøgelsen og 

kameraprojektet med midler.  

 

Kontingent: 

DSF har fra 2021 hævet kontingentet. 

Bestyrelsen har besluttet at hæve 

medlemskontingentet tilsvarende. Denne 

del berøres yderligere i forbindelse med 

Kassererens beretning. 

 

Ud over havørredprojektet vil vi i 2021 

prioritere: 

Klubhuset: Foreningen har i 2021 afsat 

70.000,- til at renovere køkkenet i 

klubhuset.  

Vandpleje: Vi håber at kunne lave to 

projekter i 2021. Vandpleje er og bliver 

vigtigt for foreningen. Dels går det rigtig 

godt i tråd med vores fokus på 

havørrederne og derudover tegner det et 

billede af foreningen som en forening der 

tager ansvar og kærer om den natur som vi 

kun har til låns. Der er generelt en stor 

velvilje ved kommunerne når det handler 

om at stille midler til den slags projekter – 

jeg kan kun opfordre flere af vores 

medlemmer til at tage aktiv del i arbejdet.  

Byttekort med Viborg 

Sportsfiskerforening: 

Foreningen har med virkning fra 1 marts 

indgået aftale med Viborg 

Sportsfiskerforening og udveksling af 2 x 

byttekort. Viborg Sportsfiskerforening råder 

over meget godt ørrede vand i lokal 

området bla. Skals å, Simested å, Haldsø, 

Fiskbæk å og Jordbro å.    

 

Tange sø spørgsmålet: 



 

 

Tange sø spørgsmålet har fyldt rigtig meget 

for foreningen siden august 2020, hvor 

miljø ministeren besøgte Tangeværket.  

 

På mødet i august repræsenterede 

foreningen formandsgruppen som er et 

samarbejde af lystfiskerforeninger langs 

Gudenåen. Den fælles holdning til 

spørgsmålet som vi fremlagde på mødet er. 

Formandsgruppen bakker alle op om 
følgende: 

”Foreningerne ønsker, at der eksisterer 

en effektiv faunapassage ved Tange 
Sø, der tillader åens dyreliv at vandre 

sikkert opstrøms og nedstrøms. Dette 
kræver ikke ultimativt en fjernelse af 

søen. Søen er både rekreativt og 
fiskemæssigt et spændende område. 

Herudover støtter foreningerne op om 
en holdbar løsning ved Tange Sø, der 

indebærer en version af et langt 
omløbsstryg. 

Miljø ministeren besluttede efter mødet, at 

nedsætte en arbejdsgruppe der skulle 

komme med et forslag til en fælles løsning 

på spørgsmålet. Foreningen var her 

repræsenteret ved formandsgruppens 

udpegede repræsentant. 

 

I februar 2021 spidsede debatten til, 

hvilket skyldes at arbejdsgruppen nu skulle 

komme med en anbefaling. På dette 

tidspunkt så bestyrelsen sig nødsaget til at 

deltage mere synligt i debatten, hvilket 

blandt andet udmøntede sig i en række 

artikler i lokale medier. Egentligt havde vi 

helst holdt os ude af debatten, men vi 

vurderede, at det ville få store 

konsekvenser for foreningen såfremt vi 

gjorde det.  

 

I midten af februar blev foreningen spurgt 

om vi ville være med til, at drøfte 

spørgsmålet med Silkeborgfiskeriforening 

og foreningen til bevarelse af Tange sø. 

Formålet var, at undersøge om vi kunne 

finde et fælles ståsted i debatten.  Vores 

drøftelser udmøntede sig i en fælles 

ambition for en løsning. Et stærkt signal, at 

3 lokale foreninger kan finde et fælles 

ståsted i spørgsmålet. Vores tilgang bygger 

på fri og uhindret faunapassage ved værket 

og en version af et langt omløbsstryg. 

Dette indbefatter selvfølgelig at søen skal 

bevares. Derudover skal værket overgå til 

museumsdrift og der skal findes en løsning 

for Tange å. Rammen om det hele er 

selvfølgelig EU vand og habitats direktiver, 

men da miljø ministeriet ikke er kommet 

med klare udmeldinger på området er det 

svært at være mere konkret. Derfor er der 

selvfølgelig heller ikke taget yderligere 

stilling til den del i vores fælles 

ambitionspapir.  

 

For nogen kan det virke kontroversielt, 

men bestyrelsen tror på at det tjener 

foreningen at indgå i en konstruktiv dialog 

med de andre lokale foreninger omkring 

spørgsmålet.  

 

Angående DSF så er der forventeligt flere 

medlemmer der synes, at det er lidt 

underligt at BSF ikke står last og brast med 

forbundet i spørgsmålet. Til dette er der 

kun at sige, at forbundet i sommeren 2020, 

gik fra at støtte et langt omløb til at ønske 

søen tømt. Det er således DSF der har 

ændret holdning i spørgsmålet og ikke BSF. 

  

Det er bestyrelsens faste overbevisning, at 

den kompromis søgende linje vi har lagt er 

den rette for foreningen. Det er desuden 

bestyrelsens opfattelse, at konstruktiv 

dialog om spørgsmålet med de andre lokale 

foreninger i området er til gavn for alle 

også efter en beslutning. 

Det afslutter bestyrelsens beretning. 

 

  



 

 

BSF og Tange Sø spørgsmålet 

Bestyrelsen har besluttet, at orientere bredt i foreningen inden ”generalforsamlingen” den 25. 

februar. Dette gør vi da vi oplever, at der er rigtig mange spørgsmål der bør adresseres. Det 

er vores forhåbning at vi med denne status kan komme nogle af dem i forkøbet: 

 

1 

Har Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening ændret holdning til 

Tange sø spørgsmålet? 

NEJ – det har vi ikke. Foreningen arbejder fortsat ud fra den udmelding 

som er sendt til ministeren 24/7-2020 i rammen af formandsgruppen: (er 
vedlagt). 

”Foreningerne ønsker, at der eksisterer en effektiv faunapassage ved 

Tange Sø, der tillader åens dyreliv at vandre sikkert opstrøms og 
nedstrøms. Dette kræver ikke ultimativt en fjernelse af søen. Søen er både 
rekreativt og fiskemæssigt et spændende område. 

Herudover støtter foreningerne op om en holdbar løsning ved Tange Sø, 
der indebærer en version af et langt omløbsstryg. 

Foreningerne bidrager gerne til arbejdet med en løsning, som de fleste vil 
være tilfredse med.” 

 

2 

Er det korrekt at Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 
udelukkende bakker op om løsninger der overholder vandramme og 
habitats direktiverne? 

JA – det er korrekt. Det er en klar forudsætning for en løsning at 
vandramme, habitat direktiver og evt. anden lovgivning for fx Natura 2000 

områderne overholdes. Det er de fagpersoner og institutioner som 
Miljøministeriet udpeger, der sikrer målopfyldelse. 

 

3 

Er det korrekt at Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening ønsker 
en natur i balance og kæmper for dette? 

JA – det er korrekt. Vi vil kæmpe for, at den løsning der etableres er i 
harmoni med den allerede eksisterende natur. I det lange omløb, men også op 

og nedstrøms skal der etableres gydebanker for laks og havørreder. Det skal 
der også i de nye vandløb som fiskene får adgang til. Der skal også findes en 
løsning for Tange å. Foreningen er dybt engageret i havørredprojektet og 

arbejder samtidig med at etablere gyde muligheder i bækkene nedenfor 
værket. Det vil vi fortsat gøre. 

 

  



 

 

4 

Er det korrekt at Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening ønsker 
at de lokale interesser også skal tilgodeses? 

JA – det er korrekt. Vi tror på, at der er plads til en både og løsning. Vi 
mener at det er vigtigt at de lokale interesser i spørgsmålet ikke glemmes. 
Søen er et attraktivt område for rigtig mange lokale, hvilket det fortsat skal 

være. Værket er den største turist attraktion i området, hvilket det fortsat skal 
være. Dette er årsagen til at vi sammen med Silkeborg Fiskeriforening og 

Foreningen til Bevarelse af Tange sø har drøftet og udarbejdet et fælles 
grundlag for fremtidige drøftelser. Vi er en lokal forening og vil gerne være 
med til at udvikle vores fælles område og natur. 

 

5 

Er det korrekt at Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening ønsker 
at værket kører videre som museum? 

JA – Det er korrekt. Norlys peger selv på, at værket skal overgå til 
museumsdrift. Det er bestyrelsens opfattelse, at netop dette har givet plads til 

en både og løsning. Med museumsdrift henvises der til at vandfordelingen 
bliver fastsat igennem gældende lovgivning. 

D.v.s. at værket ikke fremadrettet er skyld i store vandstandsvariationer 
nedstrøms værket, og sikrer at der kan etableres gydebanker nedstrøms.  

 

 

6 

Er det korrekt at Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening ikke 
bakker op om DSF i Tangesø spørgsmålet? 

JA – det er korrekt. For ca. 6 år siden da BSF gik ud med en klar melding om 
Tange Sø var DSF holdning at DSF så det urealistisk at tømme søen og ville 
arbejde for et langt omløbsstryg. Så BSF og senere hele formandsgruppen (13 

lyst og sportsfiskerforeninger langs Gudenåen) har støttet op om DSF’s 
holdning i mere end 5 år. I Efteråret 2020 ændrede DSF holdning og ønskede 

nu søen tømt. 

 

7 

Er det korrekt at Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening ikke 

støtter op om en fuld spunset løsning 

JA - det er korrekt. I vores ramme for et fremtidigt samarbejde med 

Silkeborg Fiskeriforening og Foreningen til bevarelse af Tange sø skriver vi at 
“det undersøges, hvorvidt og hvordan en spunset løsning er en del af den 
fremtidige passage”. Der er derfor ikke tale om en samlet løsning, hvilket vi 

ser, vil være et overgreb mod naturen. Om en spuns i den sydlige del af søen 
eller ved Tange å, forsynet med en sti giver mening. Det kan vi ikke se noget 

problem i at undersøge. 
Vandramme, habitat direktiver og anden lovgivning skal naturligvis overholdes. 

Med Venlig Hilsen 

Bestyrelsen 

 

  



 

 

Referat fra Generalforsamling 

BSF holdt en forsinket ordinær 

generalforsamling torsdag 25.februar 

2021 kl.19:00. 

På grund af COVID-19 situationen blev 

generalforsamlingen holdt online/virtuelt. 

 

Valg af dirigent 

Nicolai Parbst var valgt som dirigent og 

styre den virtuelle generalforsamling. 

Bestyrelsens beretning 

Casper Pedersen fremlagde bestyrelsens 

beretning, se særskilt artikel i Gudenå Nyt. 

 

Herefter orienterede Jon rose om status på 

arbejdsgruppen nedsat af Miljøministeriet, 

der skal komme med en indstilling til 

passageproblematikken ved Tange Sø: 

Der mangler et møde i gruppen hvorefter 

der sendes en fælles indstilling til 

ministeren hvortil de enkelte 

repræsentanter kan komme med 

mindretalsudtalelser. 

De godt 40 undersøgte forslag er barberet 

ned til en håndfuld forslag der lever op til 

habitat og vandramme direktiv: Tømning af 

søen og desuden  varianter af de lange og 

mellemlange omløbsløsninger. 

Herefter gennemgik Casper Pedersen 7 

spørgsmål og svar vedr. BSF’s holdning til 

Tange Sø, se særkslitl artikel i dette nr. af 

Gudenå Nyt. 

 

Der var herefter åbent for spørgsmål og 

kommenterer: 

 Nogle gav udtryk for at de var 

skuffede over at BSF ikke går ind for 

en tømning af søen. 

 Nogle gav udtryk for at de var 

skuffede over at BSF ikke støtter op 

om DSF. 

 Nogle gav udtryk for at 

medlemmerne ikke havde været 

involveret i beslutningen i højere 

grad. 

 Nogle gav udtryk for at de følte at 

BSF var gået bag om ryggen på 

formandsgruppen. 

 Nogle gav udtryk for at de havde 

manglet information ifm. Tange Sø 

sagen. 

 Nogle bakkede op om bestyrelsen. 

 Nogle gav udtryk for at Facebook 

diskussionen havde været uværdig. 

 Nogle gav udtryk for at de håbede 

foreningerne kan finde sammen igen 

når vi kommer på den anden side af 

beslutningen om Tange Sø. Jon Rose 

vil som koordinator indkalde til et 

formandsmøde hvor vi får talt det 

igennem og så kører vi forhåbentlig 

videre. 

 Bestyrelsen forklarede sin holdning 

via de 7 spørgsmål og svar der 

tidligere var blevet gennemgået.  

 Øvrige orienteringer: 

 Casper Pedersen orienterede om 

juniorklubben. 

 Jesper Knudsen orienterede om 

vandplejeudvalget. 

 Per Frost Vedsted orienterede om 

Ørredfonden. 

 Casper Pedersen orienterede om 

GSL. 

Valg 

Der blev ikke gennemført valg pga. 

generalforsamlingen er virtuel. Hele 

bestyrelsen er på valgt til næste 

generalforsamling i december hvor vi 

forhåbentlig kan mødes fysisk. 

 

Regnskab 

Nicolai Parbst fremlagte regnskab der viste 

et fint overskud. Covid-19 har betyder at 

mange har været ude at fiske. 

 

Forslag 

Der var ikke indsendt forslag til behandling 
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Budget 

Nicolai Parbst gennemgik budget 2021, 

herunder det nye kontingent der stiger som 

følge af stigning i forbundskontingent. 

 

Evt. 

Pokal for største junior fiske går til Tue 

Baaner med en laks på 8,150 kg og 95 cm 

Pokal for største senior fiske går til Alan 

Stig Helgren Jensen for enlaks på 18 kg og 

121cm 

 

 

 

BSF bidrag til laks runder 2 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 2,0 million kroner – helt 

nøjagtigt 2.063.024kr. 

 

Vi støtter hvert år 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.  

 

  
Fig: BSF’s støtte til ekstraordinære udsætninger af laks i Gudenå 2020, ialt 2.063.024 kr. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dagkort 13.325 19.235 37.595 37.950 29.450 24.300 20.550 23.300 37.000 21.550 26.250 41.600

Medlem 59.000 60.000 60.000 126.400 126.800 117.000 96.800 91.900 109.500 118.150 131.200 129.625

Lodsejer 22.911 22.911 22.911 48.265 48.238 46.138 46.138 50.848 47.708 49.492 49.492 49.492
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Brev til Miljøministeren fra formandsgruppen 

Formandgruppens brev sendt til ministeren 24. juli 2020 vedr. ønsker til løsningen ved 

Tangeværket: 

Hadsten d. 24/7-2020 

Kære Miljøminister Lea Wermelin. 

Spærringen af Gudenåen ved Tange Sø har gennem årene givet meget debat. 

Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen, der repræsenterer omkring 5000 
medlemmer, har gennem flere år holdt samarbejdsmøder, hvor også denne 
problematik er diskuteret.  

Dette har blandt andet medført en holdning til en løsning på Tange Sø 
problematikken, der er kommunikeret ud første gang i 2016. 

Foreningerne bakker alle op om følgende: 

”Foreningerne ønsker, at der eksisterer en effektiv faunapassage ved Tange Sø, der 

tillader åens dyreliv at vandre sikkert opstrøms og nedstrøms. Dette kræver ikke 
ultimativt en fjernelse af søen. Søen er både rekreativt og fiskemæssigt et 
spændende område. 

Herudover støtter foreningerne op om en holdbar løsning ved Tange Sø, der 
indebærer en version af et langt omløbsstryg. 

Foreningerne bidrager gerne til arbejdet med en løsning, som de fleste vil være 
tilfredse med.” 

 

Foreningerne bag brevet er: 

- Brædstrup og Omegns Sportsfiskerforening 

- Horsens og Omegns Sportsfiskerforening 

- Skanderborg Sportsfiskerforening 

- Skanderborg Lystfiskerforening 

- Vilholtklubben af 1960 

- Fiskeriforeningen Gudenaa (Ry) 

- Silkeborg Fiskeriforening 

- Gjern Lystfiskerforening 

- Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

- Langå Sportsfiskerforening 

- Hadsten Lystfiskerforening 

- Randers Sportsfisker Klub 

- AROS, Aarhus Lystfiskerforening 

Mvh. Jon Rose, Koordinator for foreningerne. 



 

 

 

 

Hovedkonklusion fra Havørred undersøgelsen 

2020 

Af:Per Frost Vedsted 

Mærkning af smolt 

150 vilde havørredsmolt mærket (75 i 

Lilleåen, 75 ved Bjerringbro) 

 

Hydrofoner 

19 hydrofoner ved områderne A1-A9 

 

 

Periode 

Undersøgelsen forløb over 3 måneder: Alle 

hydrofoner i drift 20. marts – 26. juni.  

Mærkning af fisk skete 23.-26. marts  

Hovedresultater: 

 140 af de 150 mærkede ørreder 

passerede mindst en lyttestation  

Disse 140 smolt indgår i beregningen 

over tabet af vandrende smolt 

 

 93 % overlevede fra Bjerringbro til 

Langå 

dvs. meget ringe dødelighed på 

denne strækning 

 

 74 % overlevede fra Langå til 

Udbyhøj 

 

 Ingen forskel mellem smolt fra 

Skibelund Bæk, Møbæk og Lilleå 

 

 Ingen forskel i dødelighed fra Langå 

til Udbyhøj i forhold til 2003-2005  

Det tyder ikke på at de våde enge 

har påvirket overlevelsen. 

 

 Smolttrækket forbi Udbyhøj 2020  

- første smolt sidst i april 

- hovedtrækket 5.-25. maj 

- sidste smolt 18. juni 

 

 Smoltene mest aktive  

- om natten i Gudenåen 

- om dagen ved Udbyhøj 

 

Gentagelse i 2021 

Undersøgelsen bliver gentages i foråret 

2021 for at opnå en større sikkerhed for 

vurderingerne og for at tage højde for 

eventuel årsvariation. 

Desuden udvides undersøglsen til at 

omfatte 75 opdrættede smolt fra 

dambruget i Skibelund og 75 opdrættede 

laksesmolt fra DCV. 



 

 

Undersøgelsen i 2021 finansieres fuldt ud 

af fiskeplejen.

 

Resultat af optælling af gydninger 2021 

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

af gydegravninger i tilløbene til vores 
fiskevand. 

 
En række frivillige var gennem bækkene 
her 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 

 
Samlet set er der optalt 35 gydegravninger 
mod de 114 fra sidste år – skuffende 

resultat der blot understreger vigtigheden 
af vores fælles havørredprojekt mellem 

vores naboforeninger, DTU Aqua og 
kommunerne: ”Havørreden tilbage til 
Gudenå”. 

 
 

 
Gydebanke med tydelige spor efter aktivitet. 

 
 

 
 
 

 
Samlet udvikling i antal gydegravninger i BSF’s gydebække fra 2008 til 2021. Tallet for 2021 er faldet tilbage til niveauet fra 
2019. ©BSF 
 
 



 

 

 
Samlet udvikling i antal gydegravninger i BSF’s gydebække fra 2008 til 2021. ©BSF 
 
 

Skibelundbækken 

 

Gydegravninger i Skibelund bæk: 10 i 2021. Det er en 
markant tilbagegang fra sidste år med 57. 
 

 
 

 
 

 

Kettinghøj bæk 
 

  

Gydegravninger i Kettinghøj bæk 2021: Ingen. Uændret 
siden 2008. 

 

 



 

 

Bøgelund bæk 

 

 
Gydegravninger i Bøgelund bækken 2021: Ingen - uændret 
siden 2008. 

 

Møllebækken 

 

 
Gydegravninger i Møllebækken 2021: 10 mod 22 sidste år. 
For lavt.  

 

Åhusets bæk 

  

  
Fig: Gydegravninger i Åhusets bæk 2021: Ingen. Siden 
2008 er det kun i 2012 at der blev talt en gydning. 
 

Statoil bækken 

 

 
Fig Gydegravninger i Statoil bækken 2021: 2. 
 

 
 

 
 
 



 

 

Gullev bæk 

 

 
Fig: Gydegravninger i Gullev Bæk 2021: 7. Tilbagegang fra 
de 15 sidste år. 

 

Danstrup bæk 

  

 
Fig: Gydegravninger i Danstrup bæk 2021: 0 mod de 2 
sidste år. 

 

 

Trine Møllebæk 

 

 
Gydegravninger i Trine Møllebæk 2021: Ingen gydninger i 
perioden 2008-2021. 
 

 
Kjeldbækken 

 

 
Gydegravninger i Kjeldbækken 2021: Ingen. Varierer meget 
fra år til år, og generelt for lavt 

 



 

 

Hagenstrup Møllebæk 

 

 
Gydegravninger i Hagenstrup Møllebæk 2021: 4. For lidt ift. 
potentialet. 

Brandstrup bæk 

 

 
Gydegravninger i Brandstrup bæk 2021: 2. Alt for lavt. 

 

 

Aktivitetskalender

Fremvisning fiskevand 

Dato oplyses senere 

 

 

  



 

 

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 og 

vedligehold 
NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 

Kim Sørensen  
 

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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