Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Oktober 2015

Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015
med ønske om god Gudenå konkurrence!

Oktober 2015
I dette nummer af Gudenå Nyt er der
informationer til såvel lodsejere som
sports/lystfiskere ved åen. Vi håber i
har gavn af nyhedsbrevet, og hører
gerne fra Jer hvis i ønsker ændringer.
Fiskeriet ved åen
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Det er i år godt 10 år siden det sidste
postomdelte nummer af Gudenå Nyt

udkom. Bestyrelsen har besluttet at
forbedre informationen til vores
medlemmer og lodsejere, og her er det
naturligt at genoptage fordomstiders
”Gudenå Nyt” – nu blot i en opdateret
elektronisk version, der udsendes via
forbundets mail system til alle
medlemmer, herunder lodsejere, der
har registreret sig med email-adresse i
foreningen.
Husk at i kan tilmelde jer nyheder fra
foreningen herunder nyhedsbrevet ved
at ajourføre jeres e-mail adresse under
Jeres medlemsregistrering på
Sportsfiskeren.dk
Vi ser nu frem mod afslutningen af
sæsonen i åen, herunder den
traditionsrige gule-ærter-konkurrence
med fiskeri fra solopgang lørdag
10.oktober og indvejning senest kl.
13:30 ved klubhuset.

Fiskeriet i åen
Efter den sløje start på fiskeriet i
Gudenåen er der nu gået hul på bylden.
I september 2014 blev der
indrapporteret 17 laks og 6 havørreder
hvor der i september 2015 er
indrapporteret 47 laks og 24
havørreder. Det er en stigning på
september fangster fra 2014 til 2015 på
300-400%!
Det startede fint inden Gudenå
konkurrencen hvor Casper Pedersen

Casper Pedersen med laks 7kg/92cm fanget 12.
september 2015.

fangede en 7kg’s laks og Per Hougaard
(forsiden) dagen før konkurrencen en
5,2kg’s laks.
Grøden er begyndt at falde sammen og
vandstanden er høj. Dette har lettet
vilkårene for fiskeri i Gudenå.
Ser vi på årets fangster skal i huske at
følge med i top10 listerne (der er link
hertil fra forsiden af hjemmesiden
Bjerringbro-sportsfisker.dk):

BSF's holdning til "Gudenåens fremtidige
forløb ved Tange"
Der har gennem den seneste tid været
en del debat om Tangeværket og Tange
Sø problematikken. Bestyrelsen har
diskuteret dette og er kommet frem til
følgende udsagn:
”BSF's baggrund for nedenstående er
rodfæstet i foreningens grundlæggende
forkærlighed for naturen og dyrelivet
langs Gudenåen, samt i dele af
foreningens formål, hvor der skrives:
Foreningens formål er at være
samlingssted for Bjerringbro og omegns
lystfiskere og sikre de bedst mulige
betingelser for lystfiskeri i Gudenåen og
nærliggende vande ved:



At sikre en sund og naturlig
fiskebestand gennem vandløbsog fiskepleje
At oplyse offentligheden om de
rekreative lystfiskerværdier ved
foreningens fiskevand



at udpege og bistå ved
vandløbsforbedringsprojektet i
lokalområdet.

BSF ønsker, at der eksisterer en
effektiv faunapassage ved Tange Sø,
der tillader åens dyreliv at vandre
sikkert både opstrøms og nedstrøms.
Dette kræver ikke ultimativt en
fjernelse af søen.
Søen er både rekreativt og
fiskemæssigt et spændende område”
Bestyrelsen har med udgangspunkt i
ovennævnte taget initiativ til at
lystfiskerforeningerne langs Gudenåen
mødes og drøfter problematikken – alt
sammen i et forsøg på at stå sammen i
forhold til det fremtidige forløb af
Gudenåen ved Tange.
/Bestyrelsen

Generalforsamling 2015
Der afholdes generalforsamling torsdag
3. december 2014 på Nørgaards
Højskole i Bjerringbro. Bestyrelsen har
valgt at flytte arrangementet til
Højskolen hvor der er et stort lokale
med borde så vi har ordentlige forhold.
Den traditionelle menu med franskbrød
m/rullepølse og æblekage er der ikke
pillet ved 

Husk at indsende eventuelle forslag
til behandling på
Generalforsamlingen så formanden
har det senest 30. oktober.
Indkaldelse og dagsorden følger senere.
Eventuelle forslag sendes til:
formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
Fremsendte forslag vil inden
generalforsamlingen blive offentliggjort
på hjemmesiden.

Lodsejerfest januar 2016
Tiden nærmer sig den traditionsrige
lodsejerfest som afholdes hvert andet
år. Denne gang bliver det lørdag 16.
januar 2016.

tro noget godt at spise, musik, dans og
hyggeligt samvær. På lodsejerfesten
vælges desuden
lodsejerrepræsentanter.

Festen holdes igen på Bjerringbro
Gymnasium, og der bliver traditionen

Vi ser frem til en hyggelig aften
sammen med vores lodsejere.

Grøde problematikken i Gudenå
Som vi skrev i sidste nummer af
Gudenå Nyt arbejder bestyrelsen på at
afhjælpe problemerne med den øgede
grødevækst i Gudenå.
Siden sidst har vores formand Jon Rose
haft en artikel i Bjerringbro avis 15.
september.

Vi arbejder også på grøde-fronten hen
imod et fællesskab i
lystfiskerforeningerne langs Gudenå,
ligesom der er mange andre
interesseorganisationer og politikere
der i bund og grund har samme
interesse som os.

Hvor bliver laksen af?
Der snakkes meget om årsagen til at
der gennem de seneste år er fanget
færre laks i Gudenå.
Det er en kendsgerning af 2013+2014
har været dårlig ligesom det var i årene
1997-1998 og igen i årene 2004-2006.
Men hvad skyldes det?















Er det fordi de svenske
laksestammer er udfaset til fordel
for den vestjydske?
Er det fordi vi ikke længere flåder
lakse-smolten ud?
Er det fordi vi nogle år har præget
laksen via ophold i
”prægningsnet” inden de er
udsat?
Er det på grund af de nye vådeng-områder ved Væth?
Er det fordi grøden hæmmer
fiskeriet?
Er det fordi laksen der er af
vestjysk stamme vender tilbage
til de vest-jydske åer?
Er det på grund af sælerne?
Er det tyvfiskeri på fjorden?
Er det tyvfiskeri i åen hvor å-løbet
spærres af garn om natten?
Er det manglende føde på
opvækst områderne i havet?
Er det p.g.a. lakselus?



Er det fordi der er sat færre smolt
ud?



Eller er det bare en naturlig
variation fra år til år?

Teorierne er mange, og jeg vil i denne
artikel ikke komme med mit forsøg på
at forklare hvad det skyldes. Derimod
synes jeg der mangler facts på hvor
mange laks der egentlig er fanget og
hvor mange smolt der er udsat gennem
de seneste år.
Her er data fra de seneste 11 år, som i
hver især kan hygge jer med i
stearinlysets skær her når de først
efterårsstorme raser ind over landet.
BSF’s fangst-statistikker går årtier
tilbage og har uvurderlig værdi for dels
os selv, dels biologer i forbindelse med
forståelsen af laksen og havørreden i
Gudenå systemet.
Vi skal vide at værdsætte og værne om
de statistikker som vores forgængere
på forbilledlig vis fik etableret og som vi
i dag stolte viderefører i Bjerringbroforeningen.
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Figur 1: Lakse og havørredfangster fra BSF’s del af Gudenå 1993-2014
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Figur 2: Udsætning af lakse smolt i Gudenå 1993-2014

2013

Fra start og frem til 2004 har der været anvendt op til 5 forskellige laksestammer i de
årlige udsætninger. Fra 2004 og frem til 2011 blev der kun anvendt Ätran og
Vestjyske laksestammer. Fra 2012 anvendes kun Vestjyske laksestammer. Se tabel
1.
Statistik på antal fangne laks og havørreder i BSF's del af Gudenå
Desuden oversigt over udsætninger af laksesmolt

År

Laks

ørred

1990
1991
1992
1993

163

358

1994

326

173

1995

485

325

1996

287

205

1997

24

75

1998

92

68

1999

228

130

2000

345

188

2001

544

105

2002

261

178

2003

282

159

2004

140

176

2005

240

225

2006

127

106

2007

356

165

2008

350

153

2009

266

108

2010

523

80

2011

363

33

2012

357

51

2013

213

58

2014

111

19

Udsatte
smolt
ialt

25.920
119.300
131.700
129.100
107.300
87.160
114.110
106.364
106.200
114.730
122.956
156.524
64.640
100.100
82.350
82.970
150.350
108.890
78.250
99.000
113.050
104.800
43.000
95.840
135.350
102.700

Vestjyske
smolt 1
års

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.400
30.300
26.500
50.110
52.170
31.250
27.300
51.700
43.000
95.840
135.350
102.700

Ætran
smolt

Smolt
flådet
ud

25.920
119.300
131.700
129.100
107.300
87.160
114.110
106.364
106.200
114.730
122.956
156.524
64.640
100.100
77.950
52.670
123.850
58.780
26.080
67.750
85.750
53.100
0
0
0
0

25.920 25.920
119.300 119.300
131.700 131.700
129.100 100.700
61.500
81.160
114.110
106.364
85.492
106.530
122.956
156.524
47.540
100.100
82.350
82.970
150.350
108.890
78.250
99.000
113.050
104.800
43.000
95.840
135.350
102.700

Fordelt
på 1års

Fordelt
på
2års

28.400
45.800
6.000

20.708
8.200

17.100

2015
Tabel 1: Data grundlag i.f.m. Analyse af laksefangster ift. Lakse-smolt udsætninger. Kilde: DCV, Gert
Holdensgaard oktober 2015.

Lystfiskere ved Gudenå har i perioden
2009 til 2014 bidraget med 1,8 million

År

kroner til driftstilskud til DCV’s afdeling
i Randers, Brusgaard:

BSF bidrag

Samlet støttebidrag
via Gudenålaksen.dk
2009
kr. 95.326
kr. 236.041
2010
kr. 102.149
kr. 218.091
2011
kr. 120.506
kr. 228.168
2012
kr. 212.615
kr. 389.736
2013
kr. 202.388
kr. 377.815
2014
kr. 187.438
kr. 378.492
Sum
kr. 920.422
kr. 1.828.343
Tabel 2: BSF støttebidrag og samlet støttebidrag via Gudenaalaksen.dk til drifttilskud Danmarks Center
for Vildlaks. BSF’s bidrag kommer fra lodsejerbidrag, bidrag i.f.m. Salg af dagkort og endelig
medlemsbidrag.

Bestyrelsen i Gudenåsammenslutningen
lakseprojektet har bedt DCV om at
analysere laksefangster i forhold til
udsætninger for derigennem at komme

med en forklaring det dårlige fiskeri vi
har opleveret de seneste år. Mere
herom når der er resultater.
/Per Frost Vedsted

GØF mangler frivillige til pasningsordningen
Ørredfonden søger en eller to, der vil
indtræde i pasningsordningen på
dambruget i Skibelund.
Du vil få en grundig oplæring og
komme til at indgå på et hold hvor du
sammen med en makker står for
pasning af fisk en fast ugedag (ca. en
times tid) og derudover har i pasningen
hver femte weekend.
For at holde transportudgifterne nede
foretrækker vi personer der ikke bor alt
for langt fra Bjerringbro.
Hvis du er interesseret så henvend dig
til undertegnede.

Du kan kontakte Ove Horn Pedersen
(ove.h.pedersen@get2net.dk , Tlf.
21618863) og få en snak om deltagelse
i pasningsordningen, en rundvisning på
dambruget og se om det er noget for
dig 
Læs evt. Mere om pasningsordningen
her: http://www.bjerringbrosportsfisker.dk/goef/skibelundhavoerredopdraet/pasningsordning.asp
x
Med venlig hilsen
Per Frost Vedsted
Email: naestformand@bjerringbrosportsfisker,dk
Mobil: 40114604

Foto: Pasningsordning får hjælp af arbejdsholdet ifm. Sortering og flytning af fisk på dambruget i
Skibelund.

GØF mangler hjælpere til arbejdsholdet
GØF arbejdsholdet består af en række
faste hjælpere der står til rådighed ved
arbejdsaftener på dambruget og fx. i
forbindelse med sortering af fisk og
udsætning af fisk.
Der er ingen forpligtelser forbundet
med at stå på liste over arbejdsholdet du modtager forespørgsler om
hjælp via e-mail og i det omfang du har
tid og lyst er vi glade for din hjælp.

Hvis du har lyst til at hjælpe os, så
henvend dig til mig!
Du kan læse mere her:
Bjerringbrosportsfisker.dk/goef/skibelundhavoerredopdraet/arbejdshold.aspx
Hilsen Per Frost Vedsted
Naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Vi bestræber os naturligvis på at
indkalde i god tid således du kan
planlægge derefter.

Foto: Sortering af fisk hvor arbejdsholdet hjælper pasningsordningen

El-fiskeri Gudenå i 2015
Igen i år er det planen at Danmarks
Center for Vildlaks (DCV, som nu også
omfatter det tidligere Brusgaard i
Randers) el-fisker og Gudenåens
Ørredfond (GØF) får de havørreder der
fanges.

Dette er muligt fordi DCV kun går efter
de vestjyske laks til avlsarbejdet og
derfor el-fisker senere end tidligere år.
Fra GØF har Per og Jens Hougaard lovet
at stå klar og transportere
havørrederne til Skibelund hvor damme
står klar.

Sammen med DCV er der planlagt følgende datoer og strækninger for elfiskeriet:


Mandag den 2/11
Tangeværket – Bjerringbro



Tirsdag den 10/11
Stenstrækningen, Ulstrup



Tirsdag den 3/11
Bjerringbro – Bamsebo



Mandag den 16/11
Tangeværket – Bjerringbro



Onsdag den 4/11
Ulstrup – Langå



Tirsdag den 17/11
Bjerringbro - Bamsebo.



Mandag den 9/11
Bjerringbro – Bamsebo

Aftale indgået med DCV om el-fiskeri på BSF's fiskevand i 2015 er uændret fra
tidligere år:











Der elfiskes senere fordi det kun
er de vestjyske laks der ønskes
og havørreder kan så overdrages
GØF.
Plan for el-fiskeri oplyses af DCV i
god tid så BSF kan orientere
medlemmer og lodsejere via BSF
hjemmesiden
DCV sender efter hver elfiske
dag oplysning om fangster til
BSF. BSF offentliggør disse på
BSF hjemmesiden.
Der må kun fiskes hen over et
stykke én gang.
Der må ikke elfiskes 100m op- og
nedstrøms for gydebækkene
(Skibelundbæk, Møllebækken,
Gullev Bæk)
Såfremt der bliver behov kan BSF
bestyrelsen give lov til ekstra





befiskninger, fx. hvis der
konstateres mange laks på et
sted, eller der ikke kan fanges
nok på de aftalte datoer. - ekstra
befiskninger skal varsles her på
hjemmesiden.
DCV fisker på BSF's tilladelse fra
vores lodsejere til at opfiske
moderfisk. BSF sender kort og
liste over lodsejere samt et
eksempel på lodsejerkontrakt til
DCV. Hvor BSF ikke har tilladelse
på begge sider af åen skal der
enten indhentes skriftlig tilladelse
fra lodsejer ellers må der ikke
elfiskes på strækningen.
DCV anvender egen elfiske
tilladelse. GØF har egen elfisketilladelse for
havørredmoderfisk Gudenå.

El-fiskeriet har været varslet på
hjemmesiden gennem nogle uger på
nuværende tidspunkt for at give
medlemmer og dagkortfiskere mulighed
for at planlægge ”udenom” disse
dage/strækninger hvor der el-fiskes.

Resultater fra el-fiskeriet kan følges
undervejs på hjemmesiden under
nyheder.

Resultat Gudenå konkurrence 2015











Der var ca. 257 deltagere mod
274 deltagere i 2014. Dette kan
forklares af det dårlige fiskeri
gennem året, der først forbedrede
sig blot 2 uger før konkurrencen.
Der blev indvejet 35 (8) laks, 24
(9) havørreder og 2 (3) gedder.
Tal i parentes er 2014, så der er
tale om en kraftig stigning i.f.t.
2014, og vi er tilbage på normalt
niveau. Glædeligt!
Største laks 5,8 kg - 87 cm
Største havørred 3,96 - 68cm
Største gedde 2,11 kg
Hel stegt gris på grill fredag aften
trak ca. 100 deltagere, der fik en
dejlig menu og derudover var der
en velbesøgt tombola med mange
fine præmier.
Et godt, veltilrettelagt og som
sædvanlig et meget hyggeligt
arrangement, som vi er stolte af
:)

Der blev fisket på livet løs ved årets
Gudenåkonkurrence, som fandt sted
lørdag og søndag.
Konkurrencen afholdes af Gudenåens
Ørredfond og har været afholdt siden
1971. Det er de fire foreninger:
Bjerringbro Sportsfisker Forening,
Langå Sportsfisker Forening,
Randers Sportsfisker Klub samt
Hadsten Lystfisker Forening, der
lægger fiskevand til konkurrencen.
Der kunne således fiskes lidt
nedstrøms fra Tangeværket til
Randers Bro samt i Lilleåen
nedstrøms Hadsten.
257 lystfiskere smed snøren ud og
deltog i konkurrencen, og begge
konkurrencedage var præget af
smukt sensommervejr. Egentligt fint
fiskevejr men lystfiskerne blev i år
udfordret af en meget høj vandstand
i åen. Dette gjaldt både for Lilleåen
og Gudenåen.

De glade vindere af hovedpræmierne i Gudnå konkurrencen 2015 med største havørred, laks og
største juniorfisk. Foto: Jan Hyllested

Den høje vandstand kunne dog ikke
holde lystfiskerne fra at hale ganske
mange fine fisk på land. I alt 35
laks, 24 havørreder og 2 gedder blev
fanget, hvilket er væsentligt bedre
end sidste år.
Største laks blev fanget af Bjarne
Pedersen og vejede 5,80 kg. Fisken
var 87 cm lang og blev fanget på
zone 4 ved Bjerringbro.
Største havørred blev fanget af
Carsten Riis i Lilleåen ved Hadsten
og var på 3,96 kg 68 cm. Her lå en
havørred på 5,74 kg 76 cm længe på
førstepladsen, men på grund af brud
på konkurrencereglerne blev fisken
taget ud af konkurrencen (Se note 1
nedenfor).
Endeligt vandt Mads T. Laursen
juniorklassen med en laks på 3,93
kg.

Til vinderne i henholdsvis lakse- og
havørredklassen var der et gavekort
på 5.000 kroner, mens
juniorførstepladsen var et gavekort
på 2.500 kroner I alt var der en
samlet præmiesum for over 80.000
kroner ved Gudenåkonkurrencen.
Note 1 vedr. den afviste
havørred til Gudenå
konkurrencen
Det er vigtigt at sige at der ikke på
nogen måde var tale om snyd eller
forsøg på snyd som det er set til
andre af de store fiskekonkurrencer i
Danmark gennem de seneste år:
Fisken var blot fanget uden for det
område der er til rådighed ved
Gudenå konkurrencen – i dette
tilfælde Kollerup stykket i Lilleåen.
Den heldige fanger forelagde dette
på helt ærlig vis overfor konkurrence
udvalget, som måtte afvise fisken

Program for Juniorklubben efterår 2015
Juniorklubbens program for efteråret
2015 er nu fastlagt:


Lørdag 26. september
Fladfisketur til Randers Fjord. Vi
mødes ved klubhuset kl. 8.00.



Lørdag 17. oktober
Fiskekonkurrence for juniorklubbens
medlemmer, vi mødes Kl. 9.00 ved
Gudenådalens Lystfiskersø på
Stærkærvej. Fine præmier for
fangede fisk. Tilmelding senest den
15. oktober.





Torsdag 22. oktober
Første mødeaften i klubhuset på
Gudenåvej kl. 19.00 til 21.00
Lørdag 31. oktober
Gudenåen efter laks. Vi mødes ved
klubhuset kl. 9.00.



Lørdag 14. november
Tur til kysten. Vi mødes ved
klubhuset kl. 8.00.



Torsdag 26. November kl. 19.00
Generalforsamling juniorklubben og

fiskeforedrag – nærmere følger.


Lørdag 28. november
Tur til Tange sø, efter Gedder. Vi
mødes ved klubhuset kl. 9.00.



Torsdag 3. december
Der er generalforsamling i
Bjerringbro Sportsfiskerforening, så
juniormøde aflyst.



Lørdag 5. december
Tur til Aarhus Havn. Vi mødes ved
klubhuset kl. 9.00.



Torsdag 17. December kl. 19.00
Juleafslutning og foredrag om fiskeri
– nærmere følger.

Tilmelding til turene kan ske på mail til
Kello@bknet.dk , eller SMS til
20833449, eller du kan tilmelde dig på
sidste mødeaften før turen.

