Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
April-Maj 2021

Laks 12,94kg 109cm fanget på fluejig 30. april af foreningens tidligere kasserer Poul Møller.

April-Maj 2021
Status på fiskeriet
Det tidlige fiskeri efter laks har i år vist sig
fra den meget svære side. Der er på
nuværende tidspunkt fanget 26 laks.
Om det er fordi det er et dårligt lakse-år,
eller blot fordi vandstanden har været
ekstrem lav kan der kun gisnes over.
Vi har samlet et nummer af Gudenå Nyt
med lidt fangstbilleder og artikler – vi
håber i finder det interessant!
Top10 for gedder pr. 8.maj 2021

Vandstand Gudenå Bjerringbro November 2020 til 5.maj
2021.05.08

Laks 8,8kg 95cm fanget 2. maj 2021 på reje af Helmuth
Dube.

Top 10 for laks pr. 8.maj 2021.

Søren Agesen, Laks 11,1kg 104cm fanget 1. maj 2021 på
spinflue.

Laks 8,4kg 93 cm fanget 1.maj 2021 på spinner af Rasmus
Friis.

Laks 8,2kg 94cm fanget 8.april 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.

Laks 8,5kg 96cm fanget 19. april 2021 på reje af Lars
Christensen.

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 Gudenåsammenslutningens hjemmeside er nede og sker ikke
længere automatisk. Du skal fortsat kun
indberette fangster på BSF’s fiskevand til
BSF’s hjemmeside.
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Vigtigt vedr. medfiskeri Aulum Haderup
Af Bestyrelsen

BSF medlemmer der benytter sig af
byttekortsordningen der er indgået med
Aulum Haderup Lystfiskerforening skal
være opmærksomme på, at ordningen ikke
gælder “krostykket” ved Hagebro.
BSF medlemmer må således ikke fiske på
stykket fra Hagebro og opstrøms. Det er
den grønne markering på østsiden af åen
også kaldt “krostykket”.
Denne begrænsning skal respekteres.
(Svarer til zone 16)

Kortbog 2021
Af: Bestyrelsen

Kortbog 2021 er klar og kan hentes på
hjemmesiden i printvenlig A4 format.
Kortbogen bliver hængt op i info-standere
her i starten af maj.
Kortbog kan afhentes på Bamsebo Camping
og i 07-22 kiosken. Desuden bliver der i

nærmeste tid opsat holdere så i kan tage
en folder ved infotavlerne.
Metalfisk ved P-pladser
Vi har gennemgået alle P-pladser og opsat
nye metalfisk hvor der manglede. Hvis du
opdager at der mangler en så kontakt
bestyrelsen.

Formandens har ordet
antallet for mange nok er lidt skuffende så
fejler størrelsen til gengæld ikke noget. Ud
af de 26 er 12 laks over 9 kg med en
imponerende laks på 14,2 som årets hidtil
største. En anden god nyhed er, at det her
i starten af maj, ser ud til at der kommer
lidt friske fisk i åen. Så måske vi har en
god måned foran os – jeg har ihvertfald
ikke opgivet håbet.

Af: Casper Pedersen, formand

Så er forårs sæsonen for alvor i gang!
2021 startede som normalt med mange
fiskere ved åen efter de første blankfisk var
indrapporteret, men i takt med at
fangsterne udeblev er der blevet god plads.
En optælling på hjemmesiden, her i starten
af maj, afslører at der ialt er landet 26 laks
på BSF vand. Det er således kun de
allerflittigste, dygtige og ikke mindst
heldige der har haft succes ved åen. Hvor

1. maj blev gedde fiskeriet skudt i gang
igen og Tange Sø levere normalt et
udmærket fiskeri efter disse. Såfremt man
er den heldige ejer af en flydering eller
pontonbåd, kan jeg varmt anbefale at
søsætte ved Kongensbro og fiske det
stykke fra broen og ned gennem den øvre
del af søen. Der har BSF fiskeretten og
stykket fiskes sjældent – der er med andre
ord gode chancer for succes. Hvis man ikke
selv har båd kan man benytte foreningens
båd ved Ans som for det meste ligger
ubenyttet hen. Husk det kræver en nøgle.
(se hjemmesiden)
KNÆK og BRÆK!

Nye fiskeribetjente
Af: Bestyrelsen



Som et led i indsats mod tyvfiskeri har
foreningen fået godkendt to nye
fiskeribetjente, der primært har Gudenåen
som område.

Rasmus Ottesen
Tlf: 5362 3959



Alan Stig Helgren Jensen
Tlf:5334 1422

Du kan altid se listen over alle vores
fiskeribetjente på bagsiden af Gudenå Nyt.

Frivillig til at vedligeholde stier
Af: Bestyrelsen

Foreningen søger en frivillig eller to til at
vedligeholde stier til fiskepladser – med
buskrydder. Hvis du ikke selv har en
buskrydder så finder vi en løsning.
Sandskreddet
Der skal ryddes en sti fra P-plads ovenfor
Sandskreddet og ned til åen i markskellet
(markeret med en vandrer på billede
nedenfor blå stiplet). Den skal nok ryddes
et par gange i løbet af sæsonen. Rydning
af denne sti er vigtig fordi vi ikke må går
over marken, men skal gå i skellet.

Kællinghøl bro-handicap platform
Græsset langs stien ved Kællinghøl broen
hen til handicap platformen skal slåes.
(markeret med rød på billede nedenfor).
Stien er netop blevet renoveret så behovet
er ikke stort her i starten, men det skal
gerne holdes vedlige.

Henvend dig til formanden hvis du vil
hjælpe tlf/SMS 5370 9440 eller
formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Havørreden tilbage til Gudenå - vildtkamera
Af: Per Frost Vedsted

Vildtkameraer
Vi har fået styr på det økonomiske omkring
det planlagte projekt med
kameraovervågning af vores gydebække:
 Lystfisker Danmark støtter projektet
med 39.000 kr.
 ELRO-fonden støtter med 35.000 kr.
 Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening, Hadsten
Lystfiskeriforening og Langå
Sportsfiskerforening støtter samlet set
med 25.000 kr.
 Viborg, Favrskov og Randers
kommuner støtter med 15.000kr
Læs artikel i Sportsfiskeren om
kamaraprojektet.
Hvis du er interesseret i at hjælpe med
pasning af vildtkameraerne og gennemsyn af
billeder så henvend dig hurtigst muligt til
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Eksempel fra undersøgelse i 2020 hvor der 25.januar blev
observeret 3 oddere samtidig i Brandstrup bæk. En odder
spiser mange fisk og kan være en af årsagerne til at vi ikke
længere har så mange havørreder i Gudenå. Odderen er
naturligvis fredet og må ikke jages.

Eksempel på kamera opsat i en gydebæk

Vi har en aftale med kommunerne at de
sørger for kontakt til lodsejere med henblik
på at få tilladelse til at opsætte kameraerne.

Havørreden tilbage til Gudenå - smoltudtræk
Af: Per Frost Vedsted

Smoltudtræk – I år er 300 smolt
mærket
Der er mærket 300 fiske i år som følges ud
gennem åen og fjorden:
 75 vilde havørreder fra
Skibelund/Møllebækken
 75 vilde havørreder fra Lilleå
 75 opdrættede havørreder fra
Ørredfonden
 75 opdrættede laks fra DCV
Hele projektet finansieres i år af DTU Aqua
via midler fra fisketegnsmidlerne.
Status her 8.maj 2021 er at det går godt
og der er registreret en del smolt der er
vandret ud.
I år har vandstanden været meget lav hvor
den sidste år var meget høj. Dette er
egentlig godt for undersøgelsen da vi så får
målinger i de to ydergrænser. Det bliver
spændende at se om smoltene i år klarer
sig lige så godt som sidste år, og hvordan
de opdrættede klarer sig i forhold til de
naturlige.

Lyttestation i Gudenåen marts 2021.

Hvis flagene er væk eller lignende vil vi
gerne have besked med det samme, så vi
har en chance for at finde og rette på den,
eventuelt sætte en ny op så hurtigt som
muligt.
Kontakt Kim Aarestrup på 28 96 84 77 hvis
du konstaterer en fejl

Lyttestationer i Gudenå
Fiskene følges via lytte stationer sat op i
Gudenå og Randers Fjord.
Et kritisk punkt for undersøgelsens
resultater er at lyttestationerne virker
igennem hele perioden.
Her kunne vi godt bruge Jeres hjælp i de
næste knap 3 måneder. Det ville være
rigtig dejligt, hvis i kunne holde øje med
om loggerne stadig er hvor vi har sat dem
op.

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Bjerringbro station 1 (temperaturlogger) og 2.

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Ulstrup station 3 og 4

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Langå. Station 5 og 6

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen. Væth.
Station 7 og 8.

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Fladbro station 9 (temperaturlogger) og 10.

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Randers vest station 11, 12 og 13

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Randers øst station 14 og 15.

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Uggelhuse station 16 og 17.

Lyttestation projekt Havørreden tilbage til Gudenåen.
Udbyhøj station 18 (temperaturlogger) og 19 .

Ørredfond- er du vores nye m/k i
pasningsordningen?
Af Per Frost Vedsted
Vi kan godt bruge en frivillig til at
hjælpe i pasningsordningen med
pasning af fisk. Hvis det kunne være
noget for dig så henvend dig til Ove
Horn Pedersen på tlf/SMS 2161 8863
så i kan få en snak om opgaven og se
anlægget i Skibelund.

Her er mulighed for at blive del af et
fællesskab omkring Havørreden til
Gudenå.
Jeg håber der er en der har tid og lyst til at
træde til.

Nyt fra Ørredfonden
Udsætningsplan opfyldt.

Af Per Frost Vedsted

Udsætning smolt
Lørdag 10. april 2021 blev der udsat
smolt i Gudenå, Allingå og Hevring å:




Gudenåen
Der blev der i alt udsat 28.000
fisk, i alt 785 kg fisk a 28
gram/stk og 14cm i gennemsnit.
Pligtudsætningstal på 39.800stk
kunne desværre ikke opfyldes,
se hvorfor nedenfor.
Hevring å
Der blev der udsat 6.500 fisk, i
alt 182 kg fisk a 28 gram/stk og
14cm i gennemsnit.



Allingå
Der blev der udsat 14.000 fisk, i
alt 392 kg fisk a 28 gram/stk og
14cm i gennemsnit.
Udsætningsplan opfyldt.

Udsætningsfiskene blev kontrolleret af
fiskerikontrollen.
Fiskene blev transporteret i professionel
fisketransportlastbil.

Hvorfor kunne vi ikke opfylde
udsætningsplanen for smolt Gudenå?
Til pligtudsætningen der er 39.800 stk

kunne vi ikke levere nok fisk pga. PRV3
virus vi har haft på dambruget.
Det har tæret hårdt på særligt de større
fisk, og anslået krævet ca. 10.000 fisk
som vi så manglede da vi vejede fisk op
til smoltudsætningen.
Det er en rigtig ærgerlig situation vi står i.
Vi har talt med dyrlægen om hvad der kan
gøres:


Medicin
PRV3 er en virus som der ikke
rigtig findes en behandling imod



Desinficering æg
Æg kan desinficeres, men det
giver kun mening hvis
klækkehus og rør samtidig kan
desinficeres hvilket ikke er så
nemt af gøre i vores anlæg med
nuværende opbygning.



UV behandling
Dyrlægen synes det er en god
ide at etablere UV bahandling på
udendørs returpumpning. Men
det er ikke sikkert vi kan komne
virussen til livs selvom vi
etablerer kraftig UV behandling.
Men vi anbefaler at vi prøver UV,
og Ørredfonden er i dialog med
en leverandør.

Yngel Hevring å
Der er planlagt udsætning af 1.800 stk
yngel 12.maj 2021.
1-årsfisk
Tangeværket udsætter
pligtudsætningen af 1-års 20.maj.

Aktivitetskalender
Pt. ingen aktiviteter pga. Covid19

Type store
Udsætning af type store til Silkeborg
planlægges til søndag 6.juni. Skulle der
være nogen der vil hjælpe med at
læsse fisk så henvend dig til
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Bestyrelse, fiskeribetjente og
udvalg mv.
BSF Bestyrelsen
Casper Pedersen
tlf 5370 9440
Formand og VPU
formand@bjerringbrosportsfisker.dk
Per Frost Vedsted
Næstformand og GØF
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk
Nicolai Parbst
Kasserer
kasserer@bjerringbrosportsfisker.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@bjerringbrosportsfisker.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@bjerringbrosportsfisker.dk

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@bjerringbrosportsfisker.dk

Fiskeristyrelsens kontrollør,
distrikt Randers
Fiskeribetjent Lars Høgild
Tlf. 7218 5687
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

Lodsejerkontakt
Niels-Jørgen Ottesen
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750
njottesen@hotmail.com

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

