
Bestyrelsens beretning 2014

Denne aften, for præcist et år siden, var der snestorm over Danmark. Det betød at kun

ganske få vovede sig ud for at deltage i BSFs generalforsamling. Var vi så få, at man

burde have aflyst generalforsamlingen, for demokratiets skyld?

I foreningens vedtægter står der, at BSF generalforsamling ligger den 1. torsdag i

december og BSF vedtægter kommer vejrguderne ikke til at lave om på – med mindre

de da melder sig ind.

På selv de bedst besøgte generalforsamlinger udgør fremmødet alligevel under 10 %

af det samlede medlemstal. Det er jo dem der kommer og stemmer, der bestemmer.

Nu er fiskesæsonen 2014 slut og det igen tidspunktet, hvor vi samles og gør status for

endnu et år i foreningens lange historie.

Hvad vil vi huske sæsonen 2014 for? Det kunne være for en forfærdelig masse grøde i

Gudenåen, et middelmådigt fiskeri uden storlaks eller havørreder, en middelmådig

opbakning til Gudenåkonkurrencen, nedgang i dagkortsalget m.m.

Det er fair at sige at sæsonen 2014 nok ikke går over i historien, men…. sæsonen 2014

har nu alligevel også været rigtig positiv på flere måder.

Igen blev bækkene gennemgået at vore entusiastiske vandplejeudvalg, hvor de talte

masser af havørredgydninger i februar. Her i efteråret er der fjernet rigtig mange af de

små vandløbsspærringer, som opstår af grene fra skovfældning, eller når legende børn

bygger dæmninger. Uden denne indsats vil der i fremtiden dårligt nok blive en

havørred at fange i Gudenåen ved Bjerringbro. Udvalgets raske svende skal have den

største tak for indsatsen.

Godt fiskeri i Gudenåen kommer ikke af sig selv, med de svære fysiske begrænsninger

Gudenåen stadig rummer. Vi er helt afhængige af bækkenes produktion af

havørredsmolt og af laksesmoltudsætningerne. Det halvdårlige laksefiskeri var

forudsigeligt, fordi laksesmoltudsætningerne var færre end normalt i 2011 og 2012

pga. manglende finansiering og sygdom hos DCV. Heldigvis er der sat ekstraordinært

mange laksesmolt ud, nu i 2014. Så nu ser det lyst ud, og det kan vi sportsfiskere kun



takke os selv for. Vi har vist vejen med brugerbetaling for at opretholde udsætningerne

og dermed også fiskeriet. Foreningens lodsejere bidrager også flot. De tre kommuner:

Viborg, Favrskov og Randers er også meget vigtige i medfinansieringen af

laksesmoltudsætningerne i Gudenåen.

Jeg tør knap tænke på, hvordan de kommende sæsoner i 2015 og 2016 kunne være

blevet, hvis især ikke BSF så tidligt og ihærdigt havde bakket udsætningerne op

økonomisk. Bestyrelsen viste rettidig omhu og generalforsamlingen viste beslutsomhed.

Fremtidens fiskeri ligger heldigvis i vores egne hænde, hvor vi selv kan varetage det.

I disse år bliver der virkeligt taget gode initiativer til at få fjernet spærringer en masse

af de gamle naturskadelige vandløbsspærringer. Lokalt er Favrskov Kommune i gang

med hagenstrup Møllebæk, som bliver fritlagt opstrøms Hagenstrupvej og et flot

omløbsstryg lede alt bækkens vand forbi møllesøen.

Møllebækken i Bjerringbro kommer også snart til at løbe frit igen. Viborg kommune

går i gang i sommer 2015, hvor bækken skal slynge sig ned gennem parken ved

punkthusene og forbi møllesøen i et omløbsstryg.

Begge disse omløbsstryg vil give naturen i vandløbene et gevaldigt løft, og forhindre at

møllesøerne sander helt til. Omløbsstryg har den gode egenskab, at redder de gamle

opstemmede søer, samtidig med at vandløbene får livet tilbage – det skal man slet

ikke være så bange for. Der skal lyde en stor tak for kommunernes vandløbsindsats i

de mindre tilløb til Gudenåen.

Et andet godt initiativ ved vores fiskevand, var den store geddekonkurrence på Tange

sø. BSF har gjort sig en del erfaringer med geddekonkurrencer, så indledningsvis var vi

med til at rådgive Gudenåcentralen og aktive i Ans.

Desværre måtte vi trække os ud af arrangementet, efter første planlægningsmøde, da

Foreningen til bevarelse af Tange sø efterfølgende krævede at være medarrangør.

Arrangementet fik sø-politisk karakter, og der forholder BSF sig erfaringsmæssigt bedst

som neutrale. Der skal lyde et stort tillykke med succesen til BSFs trofaste lodsejer på

Gudenaacentralen.

Med arrangemenet lykkedes det at få skabt fantastisk opmærksomhed på det gode

sportsfiskeri i Tange sø, især efter gedder. Samtidig er adgangsforholdene til Tange sø



forbedret via den nye cykelsti med fine udsigtspladser, der er meget velegnede til at

fiske fra. Det har været tydeligt at se effekten på antal solgte dagkort til Tange sø.

BSF har også i år været engageret i flere gode arrangementer.

Juniorerne er meget aktive med ture til spændende fiskevand. Seniorerne har afviklet

den traditionsrige Gule Ærter fiskekonkurrence. BSF har også ydet en stor indsats i

forbindelse med Gudenåkonkurrencen 2014. Vi lånte også vores fiskevand ud til

Sportsfiskerforbundets Juniorlederkursus og Lystfiskeriets Dag.

Lodsejerne fik også en dejlig fest. Det var ikke på hotellet i år, men ovre på gymnasiet.

Der skal lyde en varm tak til de BSF’ere der igen har ydet et stort frivilligt arbejde med

disse arrangementer.

Grøden i Gudenåen hæmmer fiskeriet i perioder – mildt sagt.

Store dele af sæsonen er Gudenåen meget svær tilgængelig og ikke attraktiv for

lystfiskere. Rent ud sagt, så er grøden i Gudenåen efterhånden blevet en begrænsende

faktor for at udleve det potentiale, der bestemt er for sportsfiskeriet i Gudenåen.

Det kan tydelig ses i den konstante nedgang i dagkortsalget, som vi oplever nu for 3.

år i træk. Trods besvær er det lige lykkedes, at fastholde meterbetalingen til lodsejerne.

Det er også lykkedes nogenlunde at fastholde medlemstallet, med i år har vi ikke haft

behov for at oprette venteliste for nye medlemmer. Meget grøde og få fisk er en rigtig

skidt kombination. Der vil komme flere fisk, de kommende år, gennem vores

smoltudsætninger, men grødemængden er vi ikke herre over. En del lodsejere ser også

grøden som et problem, så måske kan vi samarbejde om at ønske mere afbalancerede

forhold, hvor der kan være spændende fiskepladser i harmoni med vandløbsvegetation.

Der er dog fanget fisk i år – 22havørreder og 116 laks.

Desværre er der ikke ret mange der kommer og får indvejet deres fangst til

konkurrencen om Årets fisk. Reglerne for denne konkurrence står meget klart på

hjemmesiden. De skal følges, for at kunne vinde æren og sit navn på en træfisk i

klubhuset.

Årets største laks på 10,2kg / 102cm blev fanget af dagkortfisker Thorkild Droob

Årets største havørred på 4,1kg/70cm blev fanget af Per Lundvig



Ingen junior har indvejet en fisk der kvalificerer til pokal.

Der er til gengæld fanget to lige lange gedder på 111cm.

Arbejdet med den obligatoriske fangstindrapportering, som der var fuld opbakning til

på seneste generalforsamling, er ikke kommet så langt som vi i BSF havde håbet på.

I 2015 samarbejder vi videre med de øvrige foreninger, da en obligatorisk

fangstrapportering er både spændende, nyttig og værdifuld for alle.

El-fiskeriet i Gudenåen har foregået senere i år end sædvanligt, da der nu kun

hjemtages moderfisk af gammel dansk stamme. Det sene tidspunkt gør det muligt, at

DCV også el-fisker havørreder til ørredfonden. Det kniber lidt med hjælpere på

hverdagene, til at afhente havørrederne fra el-fiskeriet, der jo skal fragtes til klækkeriet

på Skibelund. Det er positivt, at el-fiskeriet ligger senere, så forstyrrelsen i

fiskesæsonen nu er meget begrænset.

Alt i alt var sæsonen 2014 en sæson, hvor man måtte tage det sure med det søde.

Sportsfiskere er optimister, men en del ting bliver med sikkerhed bedre næste år.

Med disse ord vil bestyrelsen afslutte sin beretning for sæsonen 2014.


