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Gedde 100cm 8,5kg fanget 24. januar 2021 på Tange Sø af Frederik Dalsager. C&R(genudsat)

Februar 2021
Status på fiskeriet
En ny fiskesæson er startet og
geddefiskeriet er i fuld gang.
Et fiskeri som mange medlemmer har stor
glæde af her i vintermånederne.

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

Stefan med gedde 92cm fanget 23.januar 2021 i Gudenå.
C&R.

Husk, at selvom du indvejer din fisk på
Langå Camping, så skal du også selv
indberette på BSF’s hjemmeside.
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Mikkel lager med gedde 107cm fanget 19.januar 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.

Projekt Havørreden tilbage til Gudenå ...... 8
Ørredfonden har fået sponseret nye
lysarmaturer fra teamtronic .................... 9
Nyt fra Ørredfonden ............................. 10
Fremvisning af fiskevand 2021 .............. 11
Aktivitetskalender ................................ 11

Formanden har ordet
Formandssamarbejdet består af 13
foreninger, som har det tilfælles at vi alle
har fiskeret i gudenåen eller de tilstødende
vandløb. Foreningerne repræsenterer ca.
5000 medlemmer – et stærkt signal, at vi
bredt blandt foreningerne langs åen kan
blive enige om en fælles tilgang.

Af Caper Pedersen, formand
Da det ikke umiddelbart ser ud til at
foreningen får mulighed for at indkalde til
en generalforsamling ved fysisk fremmøde
har bestyrelsen besluttet, at gennemføre
generalforsamling 2020 online.
Afholdelse af generalforsamling over
internettet anser vi for en absolut
nødløsning, og det vil på mange områder
blive en smule atypisk.
Generalforsamlingen vil i langt højere grad
end normalt, have karakter af en
orientering med efterfølgende spørgerunde.
Diskussioner af større principielle emner og
evt. afstemninger vil kun svært kunne lade
sig gøre, hvorfor bestyrelsen vil bede jer
gemme krudtet til generalforsamling 2021
som vi forventeligt kan afholde på
normalvis.
2021 bliver forventeligt året hvor der
træffes beslutning vedr. Tangsø
spørgsmålet. Miljø ministeriet har nedsat
en arbejdsgruppe hvori foreningen er
repræsenteret via formandssamarbejdet.
Arbejdsgruppen har til formål, at samle alle
interessenter og forsøge, at komme frem til
en fælles anbefaling til en løsning.
I arbejdsgruppen indgår desuden DSF, DN,
Foreningen til bevarelse af Tangesø, Norlys
samt kommunerne langs åen.

I arbejdsgruppen er samarbejdet
repræsenteret ved BSF tidligere formand
Jon Rose. Hvorvidt der kan opnås enighed
om en fælles anbefaling er p.t. uvist men i
takt med, at vandramme og
habitatsdirektiver tolkes i Miljøministeriet
indsnævres mængden af muligeløsninger.
Et forsigtigt gæt herfra er, at spørgsmålet
nok ender i en eller anden form for
kompromis. Arbejdsgruppens tilgang til
spørgsmålet er i tråd med BSF holdning til
spørgsmålet, hvilken kan læses på
foreningens hjemmeside under vedtægter.

I foråret gennemføre foreningen normalt en
række aktiviteter. Disse er selvfølgelig
aflyst indtil videre. Når samfundet åbnes op
igen vil bestyrelsen overveje hvorvidt
enkelte aktiviteter stadig skal gennemføres.
Et eksempel kunne være rundvisning ved
fiskevandet som er en god lejlighed til at
byde nye medlemmer velkommen og som
normalt har stor opbakning.

I 2021 har bestyrelsen indgået aftale med
Viborg Sportsfiskerforening vedr.
udveksling af to byttekort. Aftalen giver
BSF medlemmer mulighed for at prøve
fiskeriet i Simested å, Skals å, Jordbro å,
Fiskbæk å samt Haldsø. Alle attraktive
fiskevande i lokal området.
Aftalen træder i kraft fra 1. marts 2021.

Velkommen til vores nye medlemmer og
knæk og bræk i 2021.

Indkaldelse til Generalforsamling
BSF afholder ordinær generalforsamling
torsdag 25.februar 2021 kl.19:00.
På grund af COVID-19 situationen afholdes
generalforsamlingen online / virtuelt.
Link til den generalforsamling fremsendes
senest en uge før generalforsamlingen eller
offentliggøres på hjemmesiden under
”nyheder”.
Bestyrelsen har vurderet denne helt
ekstraordinære situation og besluttet at vi
nu gennemfører generalforsamlingen
virtuelt. Det bliver en lidt atypisk
generalforsamling, hvor vi løber de vigtige
punkter i gennem som vi plejer,
præsenterer regnskab - bestyrelse osv.
Udover valg til diverse poster er der ikke
noget der skal stemmes om, men
bestyrelsen opfordrer til forståelse for, at vi
venter til efterårets generalforsamling med
punkter til diskussion / afstemning og lader
nuværende bestyrelse, revisorer og
suppleanter fortsætte arbejdet i denne helt
usædvanlige situation.

Dagsorden
Dagsorden er i.h.t. gældende vedtægter:
1.Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Casper Pedersen aflægger bestyrelsens
beretning og derudover er der en kort
orientering fra juniorklubben,
vandplejeudvalget, Ørredfonden og
Gudenåsammenslutningen.
4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som

skal godkendes af forsamlingen.
5. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag
Indkomne forslag offentliggøres på
foreningens hjemmeside senest 8 dage
inden generalforsamlingen. Der skal
stemmes om fremsatte forslag.
6. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og
kontingentsatser for 2021.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2årig periode) er:




Casper Pedersen, modtager genvalg
Søren Agesen, modtager genvalg
Erik Søndergaard, modtager genvalg

På valg som bestyrelses-suppleant for 1årig periode er:


Jesper Hougaard, modtager genvalg

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode er:


Sv. E. Sjællænder, modtager
genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig
periode er


Gert Nielsen, modtager genvalg

9. Eventuelt

Medlemskab og kontingent 2021
Af: Bestyrelsen

På grund af situationen med COVID-19 har
bestyrelsen i år været nødsaget til at
fastsatte kontingent uden forudgående
godkendelse på generalforsamlingen.
Det er uændret medlemsbidrag BSF, men
forbundsbidraget stiger til 435kr for senior.
De nye satser kan i se på hjemmesiden:
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200,-

200,-

0,-

75,-

1.225,-

1.225,-

700,-

300,-

500,-

Senior

Medlemsbidrag BSF
Forbundsbidrag
Lakse- og
havørredbidrag
Medlemsbidrag ialt

Pensionist

Junior18år
300,0,-

Støttemedlem
325,100,-

Vedrørende kontingent betaling:


Er du tilmeldt PBS vil pengene blive
trukket den 3. februar.



Er du nyt medlem eller ikke tilmeldt
PBS vil du med posten modtage
opkrævningen HUSK at betale til
tiden.



Har du ikke den modtaget
opkrævningen den 31. januar skal
du ringe til 7622 7070 (Anne DSF)
Så finder vi en løsning.

Venteliste ”udenbys medlemmer”
Ventelisten til BSF er pr. 27/12-20 på 189
lystfiskere.
Vi opfordrer derfor medlemmer der ikke
længere ønsker at være medlem til at
melde dette til bestyrelsen så der er plads
til nye fra listen.
Når vi sidst i februar har overblik over
betaling fra nuværende medlemmer kan vi
se hvor mange nye medlemmer vi kan
tilbyde medlemskab.
Ingen venteliste for 8840-8850-8881
Jf. vedtægterne er der ikke venteliste for
personer med folkeregisteradresse i
"Bjerringbro og Hvorslev kommuner anno
2006", dvs. postnumrene
8840(Rødkærsbro), 8850(Bjb),
8860(Ulstrup) og 8881(Thorsø).
Dette for at sikre de lokale adgang til
fiskevandet.

Byttekortaftale Viborg Sportsfiskerforening
Af:Bestyrelsen

Fra 1. marts 2021 kan du låne et byttekort
til Viborg Sportsfiskerforenings fiskevande.

bekræftelse pr mail, som er dit fiskekort.
Du kan ikke bestille pr telefon eller SMS.

Se mere om Viborg Sportsfiskerforening på

Hvis du vil bruge VSFs båd på Hald sø, så
skriv en mail til formand@vsf.dk med de
samme oplysninger som ovenfor.

www.vsf.dk

HUSK:


Bestil byttekort i god tid, mindst tre
dage før, du skal afsted.



BSF råder over to byttekort til VSF,
så der er ikke garanti for, at der er
et kort ledigt.

Reglerne for lån er byttekort er:


Du kan låne et byttekort fem dage
om året.



Du kan højest låne et kort to dage i
sammenhæng.



Uden et byttekort i hånden, må du
ikke fiske i VSFs vande.



Du kan kun have én reservation
stående ad gangen.



Aftalen gælder ikke Vorgod Å, hvilket
skyldes at VSF ikke har fuld råderet
over vandet.

Byttekort bestilles direkte hos VSF:
Skriv en mail til henrik@vsf.dk og opgiv
navn, telefonnummer og medlemsnummer
samt den dag, du vil fiske. Så får du en

Det er dit ansvar og sætte dig ind i
reglerne for fiskeriet på VSF vand!

Optælling gydegravninger 2021
Af: bestyrelsen

Foreningen håber at vi også i år kan
optælle gydegravninger i vores tilløb. Det
er en utrolig vigtig viden vi får gennem
disse optællinger hvor vi har ubrudte data
tilbage til 2008.

Lær hvordan du spotter en gydebanke
Brug to minutter til at se, hvordan
havørredens gydeplads ser ud efter
gydningen. Og nyd så naturen i et
gydevandløb en dag i november eller
december. Måske kan du være så heldig at
opleve, at ørrederne gyder 

Fig: Gydegravninger 2008-2020 i BSF’s tilløb til Gudenå

Der er endnu ikke fastsat dato, men det
annonceres snarest muligt på følg med på
hjemmesiden og facebook: Bjerringbrosportsfisker.dk og BSF-facebook
Foto: Fra DTU Aqua’s lille film og spotning af brugte
gydebanker

Filmen er et uddrag af en lidt længere film
"Ørredens gydeområder. Filmen kan du se
her: https://vimeo.com/144553527

Opgangsanalyse december 2020 Møllebækken. Foto: Gert
Nielsen.

Projekt Havørreden tilbage til Gudenå
Af: Per Frost Vedsted

Hermed en kort opdatering på projektet
”Havørreden tilbage til Gudenåen”:
Projektgruppen har holdt møde her i januar
måned hvor resultaterne af
smoltundersøgelsen 2020 blev gennemgået
sammen med professor Anders Koed fra
DTU Aqua. Rapporten er meget snart
færdig så vi kan dele den med Jer.
DTU Aqua gentager undersøgelsen af
smoltudtrækket i 2021 men med udvidelse
så der medtages laksesmolt og opdrættede
smolt fra dambruget i Skibelund:
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75
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75

stk
stk
stk
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vilde smolt Skibelund/Møllebæk
vilde smolt Lilleå
opdrættede smolt
opdrættede laksesmolt DCV

Heldigvis har både foreninger og
kommuner bakket op så vi nu har ca.
halvdelen af finansieringen på plads:
Havørreden tilbage til Gudenå
Tilskud til kameraprojekt
BSF
10.000kr
Favrskov Kommune
Hadsten Lystfiskerforening
Randers Kommune
Viborg Kommune
LSF
Ialt

5.000kr
5.000kr
5.000kr
5.000kr
10.000 kr
40.000 kr

Med denne startkapital søger vi nu fonde
om medfinansiering af restbeløbet på.
Hjælp ifm. kamera overvågning
gydebække
I forbindelse med kameraprojektet bliver
der brug for:





opbakning fra lodsejere – tilladelse
til at stille kameraerne op
frivillige til at opsætte kameraer og
ca. en gang i måneden skifte batteri
og SD kort
frivillige til at gennemse optagelser
og dokumentere resultat

Hvis ovennævnte har din interesse, så
henvend dig meget gerne til en fra BSF
bestyrelsen.

Vildtkameraer
Vi har fået afslag på de ansøgninger vi
havde forhåbning til.

Ørredfonden har fået sponseret nye
lysarmaturer fra teamtronic
Gudenåens Ørredfond har vi fået sponseret
nye LED armaturer til klækkehuset.

Står du og mangler lys, så kan du finde
inspiration på deres hjemmeside
Teamtronic.dk

Armaturerne er monteret af Jesper
Hougaard med god hjælp fra Per og Jens
Hougaard.

De giver et super dejligt lys, og det var
virkelig tiltrængt da de gamle armaturer
trængte til udskiftning. De var faktisk så
ringe at vi ikke kunne skifte rør i dem.
Her fik vi så både et godt lys og oven i
købet en energirigtig løsning med LED.

STOR tak til Teamtronic for armaturerne.
Og som Nils Thorup siger, så er det godt at
vide, at de mange fisk nu kan gå en LYS
fremtid i møde.
Armaturerne er sponseret af teamtronic.dk.

Også tak til familien Hougaard og brødrene
Thorup.
Vi håber at Gudenåen vil tilsmile Jer med et
par fine fisk!

Nyt fra Ørredfonden
Af: Per Frost Vedsted

Både el-fiskeri og strygning af fisk har i år
været påvirket af COVID-19 hvor der er
taget behørig hensyn til afstand, hygiejne
og antal forsamlede personer.
Ved tredje strygning måtte vi således kun
være samlet 5 personer, men det lykkedes
alligevel:
Der blev strøget sidste gang 10.januar hvor
moderfiskene fra Lilleå for tredje gang blev
gået igennem.
4 hunner var blevet modne til afstrygning
og de gav 2,6 liter rogn (en liter svarer til
ca. 10.000 æg).

Moderfiske fra Lilleå ge3nudsættes nænsomt i Lilleåen.
Foto: Gert Nielsen

Strygning af havørreder 2020. Foto: Gert Nielsen

De resterende 19 hunner var stadig ikke
modne. Alle moderfisk blev herefter kørt
tilbage og genudsat i Lilleåen.
Gudenåens Ørredfond
Rognmængde indlagt 2020/21
Dato
Lilleå
Allingå
6-12-2020
2 liter
6 liter
20-12-2020
0,5 liter
5 liter
10-1-2021
2,6 liter
5,1 liter
11 liter
Ialt
16,1 liter

Øjenæg. Foto: Gert Nielsen

Fremvisning af fiskevand 2021
Af:Bestyrelsen

På grund af Covid-19 situationen ser vi lige
tiden an og indkalder senere til fremvisning
af vores fiskevand.
Det er både et arrangement for nye
medlemmer, men også mere garvede
Gudenåfiskere kan med fordel komme og få
gode råd – og måske ligefrem dele egne
erfaringer.

Her taler vil grej og fiskeri med reje, orm,
spin og flue. Der vil være folk tilstede fra
foreningen med stor erfaring med alle
metoder - så der bliver rig mulighed for at
spørge indtil fiskeriet uanset hvad man
fisker med.

Som skrevet bliver arrangementet
annonceret senere når vi kan sætte en dato
på.
Følg med på hjemmesiden Bjerringbrosportsfisker.dk og BSF-facebook.

Aktivitetskalender
Generalforsamling 25-2-2021
Se detaljer i dette nummer af Gudenå Nyt.
Fremvisning fiskevand
Dato oplyses senere

Optælling gydegravninger
Dato oplyses senere

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

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Verner Jensen
Tlf. 6170 6784

Vandpleje
Jesper Knudsen, formand
Erik Søndergaard
Jesper Hougaard

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Steen Juhl Nielsen
Tlf. 3035 6971

Både Tange Sø
Nicolai Parbst, nøgler og
vedligehold
NN (ny person søges)

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Erik Schøler
Tlf. 2263 1424

Gæstekort til Aulum Haderup og
Silkeborg
Kim Sørensen

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Gheorghe Nan
Tlf: 2144 9777

Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com

BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547

Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk

BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbrosportsfisker.dk

Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk

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

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

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

Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Jesper Hougaard
Bestyrelsessuppleant og vpu
jrhjjh@hotmail.com

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

BSF Bestyrelsen
Fælles email til hele bestyrelsen
bestyrelsen@bjerringbrosportsfisker.dk

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

