
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Oktober – november 2021 

 
Gudenåens Ørredfond fylder 50år. Navneskilt fra dambruget i Skibelund. 

  

  



 

 

Oktober-november 2021

Status på fiskeriet 

Sæsonen er ved at være slut. 

 

Vi har samlet et nummer af Gudenå Nyt 

med lidt fangstbilleder og artikler, herunder 

lidt om Ørredfonden der fylder 50år – vi 

håber i finder det interessant! 

 
Henrik Andersen, laks 6kg 91cm fanget på flue 25. oktober 
2021 
 

 
Norbert Rahn, laks 5kg, 78cm faget på orm 23. oktober 
2021 
 
 

 
Peter Asbøg Nielsen, laks 7kg, 94cm fanget på orm 23. 
oktober 2021 
 

 
Emil Hansen, laks fanget på spinner 21. oktober 2021 
 



 

 

 
Christian Scharbau, laks 4,4kg, 75cm fanget 18. oktober 
2021 på flue. 
 
 

 
Kasper Larsen, laks 3,2kg 73cm fanget 29.oktober 2021 

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) 

Formanden har ordet ............................. 4 

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

Indkaldelse til Generalforsamling ............. 5 

Projekt havørreden tilbage til GudenåError! 

Bookmark not defined. 

Ørredfonden 50år .................................. 9 

Projekt havørreden tilbage til Gudenå .... 16 

  

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


 

 

Formanden har ordet 

 
Af: Casper Pedersen, formand BSF 

 

Så står november for døren og 

gudenåsæson 2021 er ved at være slut. For 

os som stadig lige skal have det sidste 

med, plejer de sidste 14 dage at byde på et 

godt fiskeri. Skulle man får abstinenser hen 

over vinteren er der stadig søens gedder 

som er i årets bedste form.  

 

Som det sikkert er de fleste bekendt er de 

lovbestemte fredningstider for gedde, 

havørred og laks ændret pr. 1. juli 2021. 

Gedder er fremadrettet fredet i perioden 

15. marts til 30. april og havørreder, laks 

og søørreder er fredet i perioden 16. 

november til 28. (29) februar. Bestyrelsen 

har i efteråret drøftet hvorvidt ændringerne 

skal have indflydelse på sæsonen på BSF’s 

vand.  

Bestyrelsen har besluttet, at det ingen 

betydning får. Argumentationen for at 

fastholde den nuværende sæson er, at 

foreningen har mange medlemmer som 

gerne vil fiske efter åens store gedder i 

vinterhalvåret. Derudover har vi allerede 

indført helårs fredning af havørrederne i 

Gudenåen.  

Den sidste del af efterårssæsonen byder 

normalt på godt fiskeri på foreningens 

vand, hvorfor det ikke giver mening at 

flytte slutdatoen.  

Det er klart at fiskeri efter laksefisk 

fremadrettet først må dyrkes fra 1. marts.  

 

I bestyrelsen arbejder vi på at tilbyde en 

række foredrag og aktiviteter omkring 

klubhuset, hvilket der tidligere har været 

stor tilslutning til. Arrangementerne vil 

blive annonceret på hjemmesiden 

efterhånden som de falder på plads.  

 

Den 16. oktober afholdt foreningen vores 

traditionsrige gule-ærter-konkurrence. 

Fiskene var ikke rigtigt i biddet og langt de 

fleste måtte nøjes med friskluft. Dette til 

trods lykkes det at få afsat både rædsel og 

pokal – tillykke til de heldige/dygtige 

vindere. Arrangementet var en stor succes 

og der var vanen tro stemning og højt 

humør. Hvad der ikke blev vundet i 

konkurrencen, vandt langt de fleste i det 

amerikanske lotteri. 

Generalforsamlingen afholdes vanen tro 

første torsdag i december, hvilket i år er 

den 2. december. Der er fri adgang for alle 

medlemmer, så hermed en opfordring til at 

møde op og gøre sin indflydelse gældende.  

 

 

KNÆK og BRÆK – og vi ses ved åen i 2022. 

Casper Pedersen 

Formand 

  



 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 

Af: bestyrelsen 

 

BSF afholder ordinær generalforsamling 

torsdag 2.december 2021 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. 

På grund af Covid-19 situationen blev 

sidste års generalforsamling afholdt som en 

virtuel orientering på Teams og det betyder 

at vi i år: 

 først holder vi en generalforsamling 

med godkendelse af regnskab og 

valg til bestyrelse og revisor for 

2020. 

 herefter afholdes 2021 general-

forsamlingen. 

Dagsorden 

1.Valg af dirigent 2020/2021 

Fælles for 2020 og 2021 

generalforsamlinger. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 2020/2021 

Fælles for 2020 og 2021 

generalforsamlinger. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 2020 

Regnskabet for 2020 fremlægges og skal 

godkendes af forsamlingen. 

 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 2020 

På valg som bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode: 

 Casper Pedersen, modtager genvalg 

 Erik Søndergaard, modtager genvalg 

 Søren Agesen, modtager genvalg 

5. Valg af Revisor og revisorsuppleant 

2020 

På valg som revisor: 

 Svend-Erik Sjællænder, modtager 

genvalg, 1-årig periode 

 

6. Formanden aflægger bestyrelsens 

beretning 2021 

Casper Pedersen aflægger bestyrelsens 

beretning. 

Derudover er der en kort orientering fra 

juniorklubben, vandplejeudvalget, 

Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen. 

 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 2021 

Regnskab for 2021 fremlægges. Skal 

godkendes af forsamlingen. 

 

8. Behandling af rettidigt fremsendte 

forslag 2021 (30.oktober) 

Forslag til behandling på 

generalforsamlingen skal være indsendt 

senest 30.oktober. Indkomne forslag 

offentliggøres på foreningens hjemmeside 

senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

Der skal stemmes om fremsatte forslag. 

 

6. Orientering om budget herunder 

kontingent 2021 

Bestyrelsen orienterer om budget og 

kontingentsatser for 2022. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 2021 

På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2- 

årig periode: 

 Nicolai Parbst, modtager genvalg 
 Rasmus Ottesen, modtager genvalg 
 Kim Sørensen, modtager genvalg 

 Per Frost Vedsted, modtager genvalg 
 Jesper Knudsen, modtager genvalg 

x-apple-data-detectors://10/
x-apple-data-detectors://11/
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/


 

 

På valg som bestyrelses-suppleant for 1- 

årig periode er: 

 Jesper Hougaard, modtager genvalg  

 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant 

2021 

På valg som revisor: 

 Niels Jørgen Ottesen, modtager 

genvalg, 2-årig periode 

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 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! 

 

Gule Ærter konkurrence 2021 

Af: Bestyrelsen 

 

Årets traditionsrige gule-ærter-konkurrence 

blev en succes. 

Bent Levring vand 1.præmie med en laks 

på 5,88kg fordelt på 85cm. Hanse fik 

2.præmie og Jens Lytzhøft 3.pæmie med 

laks på 4,82kg fordelt på 87cm.  

 

 
1-2-3 præmie ved Gule-ærter-konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard 
 

 
Bent Levring får pokalen 

 



 

 

 
Hanse får overrakt rædslet der nu det næste års tid skal 
hænge på ærespladsen ved kaminen på Fredensvej. 
 
 

 
Hanse og Jens får en snak efter præmieoverrækkelsen. 
Foto: Erik Søndergaard. 
 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 



 

 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 
 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 
 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 
 

 
Hygge. Gule-ærter konkurrence 2021. Foto: Erik 
Søndergaard. 

  



 

 

Gennemgang gydebække aflyses 

Af: Bestyrelsen 

Den årlige gennemgang af gydebække 

aflyses. Ikke fordi der mangler frivillige, 

men fordi vi i projektet ”Havørreden tilbage 

til Gudenå” har lært at det er en stor fordel 

med lidt rod i gydebækkene, og en 

spærring skal være meget voldsom før 

fiskene ikke kan komme forbi. 

Rod i form af grene skaber skjulesteder 

hvor ynglen kan gemme sig for prædatorer. 

Desuden er smågrene og ved i bækken 

levested for ynglens fødegrundlag. 

 

Ørredfonden 50år 

I år er det 50 år siden at Gudenåens 

Ørredfond blev stiftet. Fonden startede dog 

med et lidt andet navn da Langå foreningen 

i 1971 stiftede den med navnet Langå 

Sportsfiskerforenings Ørredfond. I 

1973 hvor Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforening indtrådte fik fonden fik 

sit nuværende navn, Gudenåens 

Ørredfond. 

GØF navneplade, stiftet 1971 

 

I anledningen af 50 året ser vi lidt tilbage 

på historien bag Ørredfonden: 

 

Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage 

til stiftelsen i 1971, men allerede siden 

begyndelsen af 50'erne er der foregået et 

systematisk avlsarbejde med Gudenåens 

havørredstammer. Indtil fondens stiftelse 

foregik dette arbejde i foreningsregi, i det 

såvel Langå som Bjerringbro foreningerne 

gennemførte avlsarbejde.  

I 1952 fik Langå Sportsfiskerforening 

således specialkonstrueret vel nok landets 

første el-fiskeapparat. Dette apparat blev 

sidst i 80'erne overdraget til El-museet ved 

Tange, således at det nu indgår i museets 

permanente samling. 

Den stigende forurening op gennem 

50'erne, 60'erne og langt op i 70'erne 

medførte meget strenge kår for Gudenåens 

havørredstammer, og først i 70'erne var 

der flere år, hvor el-fiskeriet overhovedet 

ikke gav nogen moderfisk, trods særdeles 

ihærdige anstrengelser såvel i hovedløb 

som i tilløbene. 

Det var derfor klart for enhver med 

interesse for livet i og langs åen, at noget 

måtte der gøres, både for at lave et 

systematisk avlsarbejde, men også for at 

arbejde for en forbedring af de fysiske 

forhold i vandløbssystemet. På daværende 

tidspunkt valgte man primært at 

koncentrere arbejde om at få den 

voldsomme forurening stoppet. 

Det var dette klarsyn, der i 1971 førte til 

stiftelsen af Langå Sportsfiskerforenings 

Ørredfond. I 1973 indtrådte Bjerringbro og 

Omegns Sportsfiskerforening i arbejdet, og 

fonden fik sit nuværende navn, Gudenåens 

Ørredfond. 



 

 

Siden hen er samarbejdet blevet udvidet 

yderligere med  

 Hadsten Lystfiskeriforening (1984) 

 Randers Sportsfisker Klub (1986) 

 Silkeborg Lystfiskeriforening (slut 

80'erne) 

 Støvring-Mellerup Lystfiskerforening 

(1996) 

 Allingåbro Lystfiskerforening (2006) 

 Hinnerup Lystfiskerforening (2008) 

Allingåbro er efterfølgende udtrådt i 2010. 

Gudenåens Ørredfond tegnes således i 

jubilæumsåret af 6 lystfiskerforeninger med 

til sammen ca. 3.000 medlemmer: 

 Langå Sportsfiskerforening 

 Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforening 

 Hadsten Lystfiskeriforening 

 Randers Sportsfisker Klub 

 Silkeborg Lystfiskeriforening 

 Støvring-Mellerup Lystfiskerforening 

Formål Ørredfonden  

Overordnet set er det fornemste mål med 

arbejdet i Gudenåens Ørredfond at gøre os 

selv overflødige! - når vi forhåbentlig på et 

tidspunkt igen har en selvreproducerende 

bæredygtig havørredstamme så er 

Ørredfondens opgave fuldført. 

 
Foto: Uddrag af vedtægter 

 

I følge vedtægterne er formålet med 

Gudenåens Ørredfond: 

 Udklækning af havørreder af 

Gudenåsstammen. 

 Udklækning af laks hvis det anses for 

hensigtsmæssigt. 

 Via udsætninger at opbygge og 

bevare ædelfiskebestandene i 

Gudenåen og Randers Fjord. 

 Forbedring af miljøforholdene, 

bekæmpe forurening mv.  

 At fremme mulighederne for et 

rekreativt fiskeri. 

 At fremme interessen og forståelsen 

for lystfiskeriet i Gudenåssystemet 

og Randers Fjord.  

I Gudenåens Ørredfond har vi på et meget 

tidligt tidspunkt valgt at koncentrere os om 

avl på åens havørreder for herigennem at 

bevare de dengang særdeles truede 

naturligt forekommende gener.  

 
Foto: Artikel 14. december 1974 
 

Opdræt og etablering af dambrug 

I en årrække blev udklækning og opvækst 

af fiskene foretaget på kontrakt rundt 

omkring hos forskellige mere eller mindre 

kommercielle dambrugere. Resultaterne 

var meget svingende fra år til år, og 

omkring 1980 besluttede man derfor at 

etablere eget lækkeri mv. i første omgang 

hos Tage Andersen, Skibelund ved 

Bjerringbro. 

Gudenåens Ørredfond har siden hen købt 

jord og opført eget klækkehus og 

opvækstfaciliteter. Pasningen foretages af 

frivillige og ulønnede medlemmer fra 

foreningerne. 

Byggeriet af klækkehuset blev gennemført 

med Bjerringbro foreningen som de 

drivende. Der blev lagt en utroligt stor 



 

 

indsats af mange frivillige. Specielt nævnes 

i journalerne Hanse (J.J. Ditlefsen), Søren 

Andersen, Poul Møller og Tage Andersen. 

Den papirmæssige sagsbehandling blev 

udført af Niels Kjeldsen og Verner Jensen.  

 

 
Foto: Byggeri af klækkehus 
 

 
Foto: Byggeri af klækkehus 
 

 
Foto: Byggeri af klækkehus 
 

 
Foto: Klækkerender fra tiden før klækkehuset blev bygget. 
 

 
Foto: Det nybyggede klækkehus med jorddamme udenfor. 
 

 
Foto: Klækkehuset ca. 2018. 
 

I 1996 etableres af et moderne 

rensningsanlæg for at dambruget kan 

overholde skærpede udledningskrav for 

dambrugsdrift. Det nye driftsanlæg blev 

kap. 5 godkendt af miljømyndighederne i 

det tidligere Viborg Amt. 

 

Dambruget har fortsat en miljøgodkendelse 

og det er naturligvis en forudsætning for 

vores fortsatte virke at der er helt styr på 

det miljømæssige ved driften. 



 

 

 
Foto: Damme foran klækkehuset, ca. 2018 

 

Moderfisk 

Opdrættet er baseret på moderfisk fra 

Gudenå og Allingå systemerne. 

I mange år blev moderfisk fanget ved 

toggergarnsfiskeri i Gudenåen. 

Senere skete moderfiskeri efter havørreder 

i Gudenå ved elfiskeri i samarbejde med 

Foss-laks / Brusgård / Dansk Center for 

Vildlaks (DCV), idet havørreder er overført 

til Ørredfonden og laks til Brusgård. 

 
Foto: Strygning af havørredmoderfisk 

 

I en periode blev moderfisk fanget i 

fisketrappen ved Tangeværket. 

I jubilæumsåret er bestanden af havørreder 

i Gudenå så lille at biologerne ikke anser 

det forsvarligt at fange moderfiskene i 

hovedløbet. I stedet er moderfisk i en 

årrække fanget i Lilleåen som genetisk 

betragtes fælles med Gudenåens hovedløb. 

 

Pasning af fisk gennem tiden 

I perioden fra 1971 til 1989 var Tage 

Andersen ansat som fiskemester hos 

Ørredfonden. Opdrættet foregik i denne 

periode i kar opstillet på Tage Andersens 

ejendom Skibelundvej 59. En del af det 

hårde, våde og kolde arbejde skete 

udendørs - absolut ikke for kuldskære 

personer.  På et tidspunkt bliver Tage 

Andersen syg og må afløses af frivillige fra 

Bjerringbro - her bliver det klart at der må 

bygges et indendørs anlæg med bedre 

arbejdsforhold! 

Fra 1989 til 1990 er Jens Asferg, Randers 

ansat. Udover fiskemesteren deltager 

frivillige fra Bjerringbro og Langå. 

 

Pasningsordningen 

Pasningsordningen blev etableret ca. 1989 

samtidig med at byggeriet er færdiggjort. 

Pasningsordningen, der stadig er rygraden i 

dambrugsdriften, findes den dag i dag og 

består af frivillige for foreningerne. Der er 5 

hold hver med to frivillige, der hver har 

pasning en fast ugedag og på skift 

weekendvagten. 

Mange i pasningsordningen har ydet en helt 

ekstraordinær stor indsat med pasning af 

fisk i 10år, 25 år og endda mere. Det er flot 

og I skal alle have den største tak! 

 



 

 

30. november 2000 stoppede Tage 

Andersen efter 29 års trofast og 

enestående engagement med pasning af 

fiskene for Gudenåens Ørredfond. 

Ørredfondens virke er jo baseret på 

frivillighed og engagement fra alle 

medvirkende. Men i modsætning til 

bestyrelse og pasningsordning, som jo med 

mellemrum udskiftes og læres op til at tage 

del i arbejdet, så var Tage Andersen i de 

mange år vores faste ankermand. 

 
Foto: Udsætning af fisk. 

 

Gennem alle årene har Søren Andersen 

deltaget i opdræt af fisk og etablering af 

anlæg. Søren stoppede i 2006 i 

Ørredfonden efter at have passet fisk i 32 

år - en fantastisk indsats som har sat sit 

solide præg på Gudenåens Ørredfond. 

I 2014 stoppede Kaj Lindvig i 

pasningsordningen efter at have været med 

i Ørredfondens arbejde i mere end 30 år - 

en fantastisk indsats dedikeret til arbejdet 

for Gudenåsystemets havørredbestand. 

Udover pasningen af fiskene var Kaj den 

der samlede personerne i 

pasningsordningen. 

 

 
Foto: Ove Horn Pedersen opmåler fisk inden udsætning 

 

I jubilæumsåret er det Ove Horn Pedersen, 

der med sikker hånd og sans for detaljen 

styrer og koordinerer pasningen af fiskene.  

 
Foto: Yngel i klækkehuset 

 

PE-hold 

Udover pasningsordningen skal også PE-

holdet nævnes. PE betyder pensionist/ 

efterlønnere. PE-holdet blev etableret i 

2014 og de mødes en formiddag om ugen 

på dambruget hvor de sørger for alt fra 

vedligeholdelse, små smarte forbedringer 

der hjælper i dagligdagen til udlevering af 

fisk og kørsel af fisk.  

Udover arbejdet er det sociale element og 

sammenhold vigtigt for PE-holdet. Der er 

tid til en kop kaffe og rundstykker. Til hele 

PE-holdet skal der lyde en stor tak – i vores 

travle hverdag ville dambruget ikke fungere 

uden jeres indsats.  



 

 

Arbejdshold.  

GØF’s arbejdshold består af en række faste 

hjælpere der står til rådighed ved 

arbejdsaftener på dambruget og fx. i 

forbindelse med udsætning af fisk.  

 
Foto: Der sorteres og flyttes rundt på fiskene 

 

Der er ingen forpligtelser forbundet med at 

stå på liste over arbejdsholdet - du 

modtager forespørgsler om hjælp via e-

mail og i det omfang deltagerne har tid og 

lyst er vi glade for deres hjælp. Det 

fungerer rigtig godt – og der er for resten 

altid plads til flere, så sig til hvis du vil give 

en hjælpende hånd med. 

Økonomien 

Den store frivillige indsats har været en 

absolut nødvendighed for etablering af 

dambrug og opdræt af fisk igennem alle 

50år. 

Herudover var Gudenåkonkurrencen i en 

årrække en vigtig indtægtskilde til 

etablering og forbedring af dambruget i 

Skibelund.  

Fiskene vi producerer og udsætter betales 

af fiskeplejen via fisketegnsmidlerne. 

Herudover sælger vi havørreder til 

Tangeværkets pligtudsætning. 

I 2015 står det klart at vi må lade driften 

blive momsregistreret for at det 

økonomiske grundlag sikres. Gudenåens 

Ørredfond opdeles derfor i en driftsmæssig 

og en frivillig del: 

 Gudenåens Ørredfond-Skibelund 

Havørredopdræt registreres som en 

momsregistreret fond. Denne står for 

opdræt og salg af fisk. 

 Gudenåens Ørredfond fortsætter 

som en frivillig fond, der bl.a. står 

Gudenå konkurrencen. 

 

 
Foto: ”Plakat” fra Gudenåkonkurrencen malet på en 
træplade 

BSF æresmedlemmer 

Alle BSF’s nulevende æresmedlemmer har 

hver især ydet en ekstraordinær indsats i 

Ørredfonden: 

Søren Andersen som fast del af 

pasningsordning gennem årtier og ifm. 

etablering af klækkehus og resten af 

dambruget. Søren kender størstedelen af 

de rør, der er gravet ned på dambruget. 

Niels Kjeldsen som en af BSF’s 

repræsentanter i Ørredfondens bestyrelse, 

og derudover var Niels kasserer i 

Ørredfonden i en 12 årig periode hvor 

klækkehuset blev bygget og dambruget 

etableret. 



 

 

Johannes “Hanse” Juul Ditlefsen, som en af 

de bærende kræfter i bygning af klække-

huset. 

Gert Nielsen som mangeårigt medlem i 

pasningsordningen og derudover kasserer i 

en periode på 10år. 

Hertil kommer to afdøde æresmedlemmer 

Kaj Lindvig og Tage Andersen. 

 

Kaj Lindvig var i årtier en fast del af 

pasningsordningen og den samlende 

person i pasningsordningen. 

 

Tage Andersen lagde i starten jord og vand 

til, og solgte senere den jord til 

Ørredfonden som anlægget ligger på. Tage 

Andersen hjalp i årtier med pasning af 

fiskene og var med til opbygning af 

dambruget.  

 

 
Stoflogo fra Ørredfonden fra perioden 1980-90 

 

  



 

 

Projekt ”havørreden tilbage til Gudenå” 

Bestandsanalyse 

Kommunerne har foretaget 

bestandsanalyse med særlig fokus på de 

bække hvor vi med vildtkameraer 

dokumenterer forekomsten af prædatorer 

som fiskehejre, skarv, odder, mink. 

Viborg Kommune havde entreret med DCV 

om at foretage bestandsanalysen. Gert 

Nielsen hjalp til og herfra har vi 

førstehåndsinformation om status i 

bækkene: 

Skibelund bæk 

I Skibelund bæk var der ca. 130 ørreder på 

50 meter ved Møllen, og oppe ved Månen 

var der 4 ørreder på 100 meter.  

                                                                                       

Hedemølle bæk 

I Hedemølle bæk ved parken var der på 50 

meter knap 200 ørreder, 40 laks, grundling 

og en del ål.                                           

Ovenfor byen også på 50 meter 40 ørreder 

og 2 laks.           

Ved Hedemølle var der på 100 meter 15 

ørreder.                 

Det er lidt træls, at de ikke fordeler sig 

bedre og bruger hele vandløbet. 

 

 
Bestandsanalyse Skibelund bæk og Hedemølle bæk 
September 2021. Foto: Gert Nielsen 
 

 
Bestandsanalyse Skibelund bæk og Hedemølle bæk 
September 2021. Foto: Gert Nielsen 
 

 
Bestandsanalyse Skibelund bæk og Hedemølle bæk 
September 2021. Foto: Gert Nielsen 
 

 
Bestandsanalyse Skibelund bæk og Hedemølle bæk 
September 2021. Foto: Gert Nielsen 
 

 
 



 

 

Gullev bæk 

30. september 2021 blev der gennemført 
bestandsnalyse i Gullev bæk. Det var Søren 

og Søren fra DCV, der stod for det 
praktiske. Der var hundestejle og både 
ørred og laks (flest laks). Der var også en 

del signalkrebs. 
 
 

Bestandsanalyse Gullev bæk September 2021. Foto: Gert 
Nielsen 
 

 
Bestandsanalyse Gullev bæk September 2021. Foto: Gert 
Nielsen 

 
Bestandsanalyse Gullev bæk September 2021. Foto: Gert 
Nielsen 

 

Vildtkamera projekt 

Overvågning af gydebække med 

vildtkameraer er nu i drift. Vi havde lidt 

problemer med at skaffe nok vildtkameraer 

til BSF’s gydebække. 

 

De frivillige i kameragruppen holder 

opfølgning sammen med DTU Aqua her i 

november måned i BSF’s klubhus. For at 

sikre at alt foregår som det skal og for at 

afklare eventuelle spørgsmål. En af de ting 

vi blandt andet skal drøfte er bestemmelse 

af art på billeder. 

 

  



 

 

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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