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Nogle af fangsterne på de opsatte vildtkameraer i gydebækkene. Der er både fiskehejre, odder, mårhund som alle tolder på
bestanden af ørreder i gydebækkene. Undersøgelsen der er en del af projektet ”Havørreden tilbage til Gudenå” løberover et år
og er den første i Danmark i så stort et omfang hvor der er placeret 38 vildtkameraer i Gudenå, Lilleå og Allingå systemerne.
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Nyt æresmedlem
Af: Casper Pedersen, formand
På generalforsamling i december 2021 blev
Per Hougaard udnævnt til æresmedlem af
BSF:

”Bestyrelsen har besluttet at tage en gammel
tradition op og derfor har vi i aften tænkt os at
udnævne et nyt æresmedlem af foreningen.

Per har været aktiv i foreningen i rigtig
mange år. I 70’erne var han med til at
starte Gudenåens ørredfond og Per har
også været med i bestyrelsen i en længere
årrække enten som medlem eller
suppleant.

Sidst der blev udnævnt æresmedlemmer, var
i 2012.
For at blive æresmedlem af foreningen skal
man først og fremmest have ydet en særlig
og ekstra ordinær indsats for foreningen.
Der er mange medlemmer som i løbet af
årene har leveret en vedvarende og
anerkendelsesværdig indsats og derfor har
det ikke været helt let at beslutte hvem der
skulle have den helt særlige ære.
Når det er sagt er der et enkelt medlem vi
synes stikker ud og derfor har en enig
bestyrelse besluttet at udnævne Per
Hougaard til æresmedlem af BSF

Udover bestyrelsesarbejdet har Per været
aktiv som fiskeribetjent i mange år.
I nyere tid har Per især været aktiv
omkring Ørredfonden. Her er han med i
pasningsordningen og Per er idemanden
bag pensionist-efterlønsholdet ”PE-holdet”
og tovholder for PE–holdet. Her hygges der
og arbejdes med dambruget. Per deltager
stort set altid i foreningens aktiviteter og
man går aldrig forgæves hvis man mangler
en hjælpende hånd.

Foto: Per Hougaard og Hanse på fisketur for nogle år siden.
Begge er nu æresmedlemmer i BSF.

På foreningens vegne vil jeg gerne sige tak
for din indsats og du udnævnes hermed til
æresmedlem af foreningen.”

Lodejerfest udskydes
Af: Bestyrelsen
Vi havde planlagt lodsejerfest her i januar
2022, men på grund af Covid-19
situationen udskydes festen til et senere
tidspunkt.

Foto: Stemningsbilleder fra lodsejerfesten 2018 på
Nørgaards Højskole.På billedet er alle ved at have fundet på
plads og vi er klar til velkomsttalen.

Foto: Stemningsbilleder fra lodsejerfesten i 2018.

Bestyrelsens beretning 2021
Af: Bestyrelsen
Før vi går i gang så lad os mindes de
medlemmer og lodsejere som desværre er
gået bort i det forgangne år. I 2021 har vi
måtte sige farvel til:
Keld Kristensen også kaldet ”Fejeren” fra
Bjerringbro
Fritz Lindell fra Thorsø
Jens Anker Vestergård fra Randers
Generalforsamlingen 2020 var atypisk og
derfor har vi set frem til i dag hvor det
endelig er muligt at mødes igen.
2021 har været et stille fiskeår, hvilket
fangsterne i forår og sommer tydeligt viser.
Den 31. juli var der kun landet 54 laks på
BSF’s vand. I foråret var der rigtig langt
mellem fiskene men forsommeren kom der
heldigvis lidt gang i fiskeriet. Selvom
efteråret sporadisk også har budt på godt

fiskeri ændre ikke på det samlede indtryk.
Hvis vi skal finde noget positivt, så må det
være at størrelsen på forårs fiskene ikke
fejler noget.
I 2021 er Havørredprojektet taget til i
omfang. For andet år i træk har vi
gennemført smolt udtræk undersøgelsen og
samtidig har vi lanceret et storstilet projekt
i gydebækkene. P.t. er der opsat 38
vildtkamera som skal give os et solidt
indblik i hvilke rovdyr der jager i bækkene.
Projektet drives af de 4 foreninger
nedstrøms værket sammen med DSFsom
er projektleder og DTU AQUA som er
faglige rådgivere. Kommunerne er partnere
i HØ projektet og finansierer
projektledelsen og bestandsanalysen. I
bestyrelse er der bred enighed om
opbakning til projektet, som forventeligt er
afgørende i forhold til at få gjort noget ved
nedgangen i havørredbestanden på
foreningens vand. Først når vi kender
årsagen til nedgangen kan vi forvente at

kommunerne og andre interessenter vil
bidrage til en målrettet indsats.
Projektet har fået vind i sejlende og det er
lykkes styregruppen at rejse midlerne uden
om foreningerne. BSF har p.t.et større
beløb hensat til projektet og pengene vil
fortsat være øremærket til projektet.
Fra 1. marts 2021 har BSF indgået
byttekort aftale med VSF hvilket giver BSF
medlemmer mulighed for at prøve fiskeriet
i Simested å, Skals å, Jordbro å, Fiskbæk å
samt Haldsø. Alle attraktive fiskevande i
lokalområdet.
Bestyrelsen har i januar 2021 besluttet at
tilmelde foreningen River Fisher projektet.
Projektet er kommunalt drevet og har til
formål at trække lystfiskerturister til
området til gavn for lokale erhvervs
drivende. I bestyrelsen er vi overbevist om
at et tæt samarbejde med kommunerne
omkring åen er til stor fordel for
foreningen.
Vandtemperaturen i Gudenåen var igen
noget over 20 grader hen over sommeren.
Bestyrelsen har indtil videre valgt ikke at
indføre restriktioner men opfordre til enten
at vente med fiskeriet eller hjemtage de
fisk der fanges da overlevelseschancen er
markant reduceret ved genudsætning.

Angående fiskeriet så har vi i bestyrelsen
valgt at indfører regler for opstrømsfiskeri
da dette er blevet meget populært. Det er
sjældent at det giver anledning til
problemer, men særligt i perioder med
stort fiskepres er det en fordel at have
definerede regler. Helt kort så skal
opstrømsfiskere vige for nedstrømsfiskere.
Det gælder selvfølgelig fortsat at vi tager
hensyn til hinanden.
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
vand. Bestyrelsens holdning er at det ingen
betydning skal have, men da der er stillet
forslag til generalforsamlingen vedr.
ændring af fredningstiderne vil emnet
komme til afstemning senere i aften.
Bestyrelsens 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.

Et kik på 2022:
I 2022 starter vi året med at fejre vores
gode og utrolige vigtige forhold til vores
mange lodsejere. Det gøres lørdag den 15.
januar hvor vi igen inviterer til lodsejerfest
på Nørregårds højskole. Her skal den vanen
tro have alt hvad den kan trække vi håber
på en mindst lige så stor opbakning til
arrangementet som i 2020. – Jeg kan ikke
understrege nok hvor vigtigt et godt
forhold til vores lodsejere er for foreningen.
– uden deres velvilje ingen fiskevand og
derfor ingen forening.
I 2022 forventer vi at kunne gennemføre
rundvisning ved fiskevandet som tidligere
har været en stor succes.
I bestyrelsen arbejder vi fortsat på at
kunne tilbyde en række foredrag og
aktiviteter omkring klubhuset.
Arrangementerne vil blive annonceret på
hjemmesiden efterhånden som de falder på
plads.
I foråret er det ambitionen at gennemføre
en mere systematisk kontrol af fiskekort i
perioderne med stort fiskepres. Dette

koordineres med betjentene i løbet af
februar.
I 2022 har bestyrelsen besluttet at
prioriterer foreningens forventede overskud
med en ekstra krone til Lodsejerne.
Derudover afsætter vi penge til vedligehold
af Klubhus: 40.000,- Veje: 10.000,-. Til
sidst har bestyrelsen besluttet at begynde
at afsætte midler til festligholdelse af
foreningens75 års jubilæum som er i 2024
(15.000,-) Hvordan dette skal markeres er

ikke på plads endnu, men det er
ambitionen det skal markeres på behørig
vis.
Angående hjemmesiden så har bestyrelsen
har besluttet at overgå til DTU aqua
fangstrapport samt DSF hjemmeside. Vi
satser på at kunne overgå til den nye
platform i løbet at førstehalvår 2022.
Det afslutter bestyrelsens beretning

Statistik 2021
Af: Bestyrelsen
Havørreden
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.



28% er genudsat

På kurven nedenfor kan man se
laksefangster hos BSF sammenholdt med
laksesmolt udsætninger i Gudenå.

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

Fangstmåned for laks og forholdet mellem
hjemtagne og genudsatte laks ses
nedenfor:

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

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

BSF støtte til lakseudsætninger i Gudenå
Af: Bestyrelsen

Der skal findes ekstra finansiering, for
ellers risikerer vi at miste laksefiskeriet i
Gudenå, som med havørredens tragiske
tilbagegang nu er eksistensgrundlaget for
BSF.

BSF’s støtte til ekstraordinære
lakseudsætninger i Gudenå er i 2021 på kr.
204.487kr.
Hermed runder vi godt 2,2 millioner kr i
samlet bidrag siden vi begyndte i 2009.
Støtten er dels et medlemsbidrag, dels et
lodsejerbidrag og desuden et bidrag pr.
solgt fiskekort i Gudenå.

Denne opgave går BSF naturligvis ind til
med største alvor.
Underskuddet er så stort at det ikke alene
kan dækkes af øgede indbetalinger fra
foreningerne. Mere om dette når vi har nyt
i sagen.

Dansk Center for vildlaks, DCV er
økonomisk presset og meddeler at de har
et millionunderskud på producere og
udsætte laksesmolt i Gudenå.

Læs mere om Lakseprojektet her

BSF støtte til udsætning af laks i Gudenå
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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 23.200
Medlem 59.000 60.000 60.000 126.40 126.80 117.00 96.800 91.900 109.50 118.15 131.20 129.62 131.79
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 49.492
Lodsejer

Medlem

Dagkort

Ørredfonden
Stop for udsætninger type store i
Silkeborgsøerne.
DTU Aqua har evalueret på fiskeplejens
udsætning af ørred i Silkeborgsøer og
vurderet af udsætninger bør stoppe bl.a. på
baggrund af nedenstående:


Mærkeprojektet med fedtfinneklip
viser, at de udsatte ørred ikke
bidrager til lystfiskeriet. Der er kun
genfanget én ørred af de udsatte
med fedtfinneklip.



Vestbirk Vandkraftværk bliver fjernet
i 2022. Det sikrer en bedre
overlevelse for nedtrækkende smolt
(lige nu dør 70-80 % under vandring
ned gennem Bredvad Sø) og åbner
op for ca. 200 km gydevand der kan
øge smoltproduktionen. Det vil
bidrage med langt flere ørredsmolt til
søerne end tilfældet er i dag.

Derfor udfases udsætningerne fra og med
2023.
Ørredfonden er naturligvis glade for at
grundlaget for en naturlig selvreproducerende bestand forbedres så vi ikke længere
behøver at opdrætte og udsætte ørreder i
Silkeborg søerne.
Ændringen i udsætningsplanen betyder
følgende:






Produktion af 23.000 stk færre type
store ørreder årligt (Silkeborg og Ry)
Ca. 3 liter mindre behov for rogn
Vores behov er så ca. 12,7 liter
hvoraf minimum 4,7 liter skal
komme fra Lilleå/Gudenå stammen.
Beregnet på basis af nette 7.500 stk
fisk til udsætning pr. liter rogn der
indlægges til klækning.
Det giver Ørredfonden en nedgang i
omsætning på ca. 94.000 kr. De
variable udgifter til foder, strøm og
transport sænkes naturligvis, men



der er fast omkostninger vi ikke kan
ændre ved.
Vi vil fra 2023 kunne levere en del af
vores smolt som 2-års smolt, idet de
fisk der ikke kan nå at smoltificere
som 1-års, og hidtil er gået videre til
type store, nu kan blive til 2-års
smolt. Mængden skal naturligvis
justeres ned.
Alternativt skal vi ansøge om
tilladelse til at udsætte de
overskydende 1-års ekstraordinært i
Gudenåens hovedløb (uden
beregning og uden nævneværdig
gevinst for bestanden)

Strygning 2021
Strygningen af moderfisk startede søndag
5. december. Med de justerede
udsætningsplaner er rognbehovet nu nede
på 12,7 liter hvoraf mindst 4,7 liter skal
være fra Gudenå. Resultatet over årets
strygning:
Dato

Type

5/12-21
5/12-21
I alt

Lilleå
Allingå

Hunner
7
20

Hanner
5
18

Nyd lidt billeder fra strygningen.

Liter
rogn
1,8
8,0
9,8

Projekt ”havørreden tilbage til Gudenå”
Vildtkamera projekt
Overvågning af gydebække med
vildtkameraer er i drift, og der taget mange
billeder af rovdyr såsom odder, fiskehejre,
mårhund der måske er medvirkende til
nedgangen i havørredbestanden i Gudenå.
Nyd et par billeder fra overvågningen i bl.a.
Møllebækken.

Elfiskeri laks 2021
DCV har elfisket i Gudenå efter laks. De 3
ture gav 65 laks og kun 6 observerede
havørreder.

Dato
23-nov
24-nov
29-nov
30-nov
I alt

Strækning
Antal
Tangeværket - Bjerringbro
Bjerringbro - 500 m opstr. Busbjerg
Tangeværket - Bjerringbro
Bjerringbro - Bamsebo

laksAntal HØ
1
0
18
1
15
3
31
2
65
6

Fiskeakademiet - juniorlederkursus
Af: Niels Lynggard, Fiskeakademiet DSF

21.oktober i uge 42 2021 besøgte 12 mand
fra Fiskeakademiet jeres fiskevand ved
fårefolden. Vi havde base ved engbroen, og
kursisterne fordelte sig både opstrøms og
nedstrøms broen. En smuk dag hvor vinden
viste sig ad flere omgange, dog intet der holdt
kursisterne fra at give den gas.

Fisken kommer på land og jubelbrøl kunne
høres gennem Ådalen. Pral og fiskesnak var
ingredienserne til den efterfølgende planlagte
middagspause sammen med de medbragte
grillpølser.
På fuld mave drog kursisterne atter mod åen i
håbet om at fange en laks.
Emil som også gik på fiske3 havde hele
formiddagen fisket sammen med Mads og
overværet hans fangst. Nu var det ham der
trak det længste strå, og i løbet af 10 min
lykkedes det ham at kroge, fighte og lande to
flotte efterårslaks. Sikke en bedrift!

Efter et par timers fiskeri fik Mads Quist fra
fiske3 et rigtigt godt hug på hans spinner midt
i åen, og kampen med hans første danske
laks var en realitet.

Dagen var for hele holdet en rigtig god
oplevelse og med varme grillpølser, godt
fiskeri og kammeratskab havde kursisterne
således en forrygende dag ved jeres vand.
Tusind tak for at vi måtte låne det
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