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Så er der rigget til med en stor glimmerflue – fiskeriet efter Gudenåens glubske
vintergedder kan starte. Foto: Johannes Bigum Pedersen

Februar 2016
Den 16. januar 2016 afholdt vi den
traditionsrige lodsejerfest. Det blev en stor
succes, læs mere herom inde i bladet.
Fredningen af åen er netop overstået. Her i
vintermånederne er det primært fiskeri
efter Gudenåens glubske gedder der
udøves. Fiskeriet sker ofte med store
glimmerfluer 10+ cm. Et spændende fiskeri
hvor gedden pludseligt rejses og som en
raket skyder frem mod fluen. I 2015 blev
der på denne måde fanget gedder op til
121 cm.
Alle de store gedder er fredet og skal
genudsættes således der er en balance i
forholdet mellem store og små gedder.

Mads Lærke med en gedde på 111cm fanget 16. januar
2014.

Få råd og vejledning om geddefiskeriet i
dette nummer af Gudenå Nyt.
Vinteraftenerne kan også krydres med et
besøg i seniorklubben, der mødes i
klubhuset mandag i ulige uger fra
november til marts. Det er i klubhuset på
Gudenåvej og fra kl. 19.00.
I Ørredfonden er de første 13,25 liter rogn
lagt i klækkebakker. Der arbejdes stadig
med strygning af fisk der skal sikre at vi får
lagt nok rogn ind til at opfylde
udsætningsplanenerne i 2017-18, men det
holder hårdt at få nok rogn, læs mere
herom inde i bladet.

Optælling af gydninger i BSF’s vigtige
gydebække er der indkaldt til lørdag 6.
februar. Dette er en enestående mulighed
for at lære om havørredens liv ved Gudenå
og vigtigheden af vores gydebække, læs
mere herom i bladet.

– knæk og bræk!

I dette nummer af Gudenå Nyt kan du læse artikler om følgende emner:













Kortbog 2016 kan nu afhentes
BSF støtte til Dansk Center for Vildlaks på over 1 million kr
Lodsejerfesten – det blev en succes!
Vandplejeudvalg: Kom og hjælp med optælling af gydninger i bækkene
Nyt fra kasseren
Brev til borgmestrene vedr. Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø
Program for juniorklubben – forår 2016
Råd og vejledning om geddefiskeri
Indledende møde blandt formændene langs hele Gudenå
Caselera
Initiativgruppe – bedre fiskeri på zone 1+2
Strygning af moderfisk Gudenåens Ørredfond

Husk, at I kan tilmelde jer nyheder fra foreningen, herunder nyhedsbrevet, ved at
ajourføre jeres e-mail adresse under Jeres medlemsregistrering på Sportsfiskeren.dk –
alternativt kan du skrive til naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Kortbog 2016 kan nu afhentes!
Kortbog og aktivitetsprogram 2016 er nu
klar.
Som noget nyt udsendes folderen fremover
kun til lodsejere eller udleveres i
forbindelse med lodsejerfesten. Denne
ændring er indført for at spare porto.

Folderen kan også downloades via
hjemmesiden og evt. printes.

Du kan hente den trykte folder hos Statoil
Bjerringbro eller i klubhuset.

Folderen sidder også i foreningens info
tavler på udvalgte P-pladser ved åen.

Folderen uddeles desuden til
dagkortfiskere, der køber dagkort ved
vores salgssteder excl. salg via WEB shop.

BSF støtte til Dansk Center for Vildlaks på
over 1million kroner
BSF har siden 2009 støttet det tidligere
Foslaks/Brusgaard, nu en del af Dansk Center
for Vildlaks (DCV), med et samlet beløb på over
1 million kroner.

Siden 2009 er det blevet til godt 1mill – helt
nøjagtig 1.085.917 støttekroner der består af:




Vi har årligt støttet DCV med et betydeligt beløb
med henblik på at sikre det attraktive
laksefiskeri i Gudenåen.

beløb fra vores lodsejere. (ca 1 kr/m)
beløb fra salg af dagkort (50kr/dagkort)
beløb fra hvert medlem (200 kr/år)

Et imponerende beløb, som vi alle med rette
skal være stolte af at have bidraget med.

Støtten bunder i en erkendelse af, at
laksefiskeriet er en af de væsentligste
forudsætninger for foreningens eksistens, og så
længe laksen ikke har mulighed for naturlig
selvreproduktion i Gudenå systemet, er fiskeriet
afhængig af frivillige bidrag.

Laks fightes i Gudenå.

Blondie med flot forårs laks fra Gudenå.

BSF støtte til Laks i Gudenå
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BSF’s støttebeløb fra 2009 til 2015 udgør akkumuleret over 1 mill gode danske kroner – helt nøjagtigt 1.085.917 kr.

Lodsejerfesten – det blev en succes!
Den traditionsrige lodsejerfest der afholdes
tredje lørdag i januar hvert andet år (lige
år) er netop afholdt 16. januar 2016.
Det blev en rigtig fin fest, der blev afholdt
på Bjerringbro Gymnasium. Indtil Madsens
Hotel lukkede for ca. 5år siden har festen
været holdt på Madsens Hotel, dog med en
enkelt afviger hvor vi var i Bjerringbro
Hallen.

Det blev en forrygende fest med 148
deltagere. Vi har fået mange positive
tilkendegivelser på festen. Hvis du har
forslag til forbedringer eller i øvrigt
kommentarer til festen så kontakt
bestyrelsen, så vi kan tage det med i
overvejelserne til næste fest.

Men med Madsens Hotels lukning ser det
nu ud som om Gymnasiet bliver det faste
sted for den kommende årrække.

Foto: Der bliver hyggget ved bordet med
æresmedlemmerne John Jørgensen, Niels Kjeldsen, Kaj
Lindvig, Johs. Juel Ditlefsen og Søren Andersen.

Foto: Så er alle ved at have fundet på plads og vi er klar til
velkomsttalen.

Programmet for festen:
18:00
18:15
18:30
00:30
01:00

Ankomst
Velkommen v/ formanden
Stort ta’-selv-bord.
Derefter kaffe, musik og dans
Natmad
Festen slutter

Menu lodsejerfest:
Forret:




Butterdej m/laks og stuvet spinat
Kold fiskeret m/rejer og dressing +
flutes
Kyllingesalat m/rød grape, valnødder
og avocado

Hovedret:


Foto: Formand Jon Rose byder velkommen til festen.



Marinet svinekam – Kalvefilet
Flødekartofler – små krydret
kartofler
Svampesauce





Råstegte gulerødder m/rødpeber
Bønnesalat m/feta og soltørret
tranebær
Rødbedetzatziki m/soja mandler

Dessert:




2 slags ost m/tilbehør
Lun æbletærte m/cremefraiche
Kaffe og the

Som lodsejerrepræsentanter blev Karsten
Sølvsteen, Kristian Mogensen, Flemming
Kristensen, Søren Andersen, Jørn
Kirkegaard og Jens Skytte alle genvalgt
med applaus fra forsamlingen.

Natmad:


Asparges suppe m/kødboller og
flutes

Foto: Der blev serveret Bailey og Cognac til kaffen. Her er
Nicolai og Jon i gang.

Foto: Musikken blev leveret af Prime Time, der både
spiullede under maden og efterfølgende spillede op til dans.

Der blev spist, danset, sunget og hygget.
Det er lodsejernes dag og en aften der
bliver set frem til.

Traditionen tro blev ”Bjerringbro Sangen”
og ”Æ tatt Sang” sunget efter middagen.
Som noget nyt blev kortbogen for 2016
delt ud og den blev

Tak for en god fest til alle lodsejere, vi ses
igen til ny lodsejerfest i Januar 2018!

Kom og hjælp vandplejeudvalget med
optælling af gydninger i tilløb til Gudenå.
Lørdag 6. februar 2016 foretages den årlige
optælling og kortlægning
af gydebanker i bækkene.
Vi mødes kl. 8 ved klubhuset. Dette er en
enestående mulighed for at lære om
havørredens liv ved Gudenå og vigtigheden
af vores gydebække.
Så er du interesseret og kan du hjælpe os
en halv dags tid, så tilmeld dig hos Jesper
Knudsen på jk@bjerringbro-sportsfisker.dk
Foto: Frisk gydebanke, der har været anvendt – det ses af
det lyse grus som fiskene i.f.m. gydningen har vendt rundt i
med halen.

Nyt fra kasseren
Kære Medlem / lodsejer
Vi nærmere os med hastige skridt
slutningen af januar og dermed er fiskeriet
i Gudenåen og Tange Sø skudt i gang.
Forbundet har sendt opkrævningerne ud.
Desværre også en til vores lodsejere –
Lodsejere skal se bort fra denne
opkrævning. Det er BSF der afholder den
udgift.
Det er vigtigt at vi har en fødselsdato og en
mail adresse på alle medlemmer og
lodsejere – det sikre en hurtig kontant og
færre fejl i opkrævningen. Opdager du fejl i
fødselsdatoen, mailadressen eller
kontingentet så kontakt DSF
(ah@sportsfiskerforbundet.dk eller 76 22
70 70) eller (kasserer@bjerringbrosportsfisker.dk)
2015 var et jævnt år for foreningen.
Fangsterne vidner om flotte fisk fordelt ud
over det meste af året. Disse flotte fangster
betyder også et øget fokus på foreningens
medlemmer.

Vi har stadigvæk plads til nye medlemmer
så kender I nogle, så giv dem lige det
sidste skub så de kommer med.
Bestyrelsen opfordre alle til fortsat at
udvise høj moral og etik om vores fælles
passion. Det gælder især affald og
parkering/kørsel ved åen.
På generalforsamlingen blev årets
kontingent fastsat til:
Senior / pensionister: 1.155,Ungdom: 655,
Beløbene er inklusiv 200,- i laksebidrag og
375,- i bidrag til DSF.
Juniorerne er sat til 300,Med venlig hilsen
Nicolai Parbst
Tlf.: 4241 2030 (helst SMS)
Mail: kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk

Medlemskort skal du printe via forbundets
hjemmeside – dette er der åbent for i den
sidste halvdel af februar måned – vel at
mærke, når du har betalt og betaling er
registreret hos forbundet. På forsiden af

foreningens hjemmeside er der et link til
print af medlemskort.

Indledende møde blandt formændene langs
hele Gudenå
Bestyrelsen har taget initiativ til et
indledende formandsmøde hvor formænd
fra alle foreninger langs hele Gudenå var
inviteret til at deltage.
Mødet blev afholdt 18. januar i Silkeborg.
Følgende foreninger deltog:








Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening
Silkeborg Fiskeriforening
Horsens og Omegns
Sportsfiskerforening
Gjern Fiskeriforening
Fiskeriforeningen Gudenå
Skanderborg Sportsfiskerforening
Skanderborg Lystfiskerforening

På mødet drøftede formændene hvilke
rammer og emner et samarbejde kunne
have. Der var enighed om at det ville give
mening at have dette formandsfælleskab
med nogle årlige møder, og der blev

udpeget flere områder vi kan samarbejde
omkring såsom:










At låne udstyr hos hinanden. F.eks.
spulepumper
Der kommer nye vandløbsregulativer. Dette forum kan bruges til at
drøfte og diskutere dette
Diskussion af de mere overordnede
problemstillinger
Udveksle aktivitetslister
Hjælpe hinanden med f.eks.
ansøgning om regulering af skarv
Kræfterne ved at kunne udtale sig på
vegne af mange medlemmer
At lære af hinanden
At kunne repræsentere de andre
foreninger i diverse fora

Det bliver spændende at følge dette
udvidede samarbejde, og se om de øvrige
foreninger tilslutter sig

Brev til borgmestrene vedr. Gudenåens
fremtidige forløb ved Tange Sø
Bestyrelsen har arbejdet videre med at
styrke samarbejdet mellem formændene
langs nedre del af Gudenå. Det har
resulteret i nedenstående brev, som er
stilet til borgmestrene langs nedre del af
Gudenå:
Svar fra formanden for styregruppen
Der kom prompte en positiv reaktion fra

Brev sendt til borgmestre:
17. December 2015.
Til borgmestrene i Randers, Favrskov,
Viborg og Silkeborg Kommuner samt Kurt
Andresen
Jeg skrev til jer den 13/9-2015, som
formand for Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening for at udtrykke
foreningens holdning samt vilje til at
bidrage til en løsning.
Efterfølgende har foreningerne langs den
nedre del af Gudenåen holdt en par
formandsmøder, hvor emnet har været at
diskutere en fælles holdning til Tange Sø
problematikken.
Dette har ført til, at jeg nu skriver på vegne
af:





Randers Sportsfiskeklub
Langaa Sportsfiskerforening
Silkeborg Sportsfiskerforening
Hadsten Lystfiskerforening

Kurt Andreasen, der er formand for den
styregruppe som kommunerne har sat i
spidsen for arbejdet med Gudenåens
fremtidige forløb ved Tange Sø. Vi ser
frem til at bidrage yderligere og arbejde
sammen med styregruppen om en
fremtidig løsning der tilgodeser flest mulige
interesser.



Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening

Disse foreninger repræsenterer ca. 3.900
medlemmer og 450 lodsejere.
Foreningerne bakker alle op om følgende
holdning:
Foreningerne 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.
Herudover er foreningerne enige om, at vi
ser en holdbar løsning ved Tange Sø, der
indeholder en version af et langt
omløbsstryg.
Som jeg skrev sidst, så bidrager vi gerne til
arbejdet om en løsning, som de fleste vil
være tilfredse med.
På de 5 foreningers vegne.
Jon Rose”

Program for juniorklubben – forår 2016

Torsdag 7. Januar
Første klubaften i klubhuset er torsdag den
kl. 19.00.

Tirsdag 24. Maj
kl. 19.00 i klubhuset – informationsmøde
om tur til Djursland og tur til Mandal.

Søndag 24. januar - geddetur i
åen/Tange sø - vi mødes ved klubhuset kl.
9.00.

Søndag 5. Juni - Hornfisketur - vi mødes
ved klubhuset kl. 9.00.

Søndag 7.Februar - Grenåen - vi mødes
ved klubhuset kl. 9.00.
Søndag 21. Februar - Kysttur - vi mødes
ved klubhuset kl. 9.00.
Søndag 20. marts - Put & Take - vi
mødes ved Gudenådalens Fiskesø kl.
10.00.
Søndag 3. april - Kysttur - vi mødes ved
klubhuset kl. 9.00.
Torsdag 21. april Sidste junioraften i
klubhuset er torsdag den.
Søndag 24. april - Sildetur - vi mødes ved
klubhuset kl. 9.00.
Fredag 13. maj – Familietur til Put & Take
– vi mødes ved Grønbæk Fiskesø kl. 17.00

Fredag 17. juni til søndag 19. juni
Tur til Djursland, afgang fra klubhuset kl.
17.00 og sidste tilmelding den 5. juni. Pris
for transport, overnatning og mad er 150
kr.
Tirsdag 2. august til lørdag 6. august
Laksetur til Mandal – detaljer følger.
Lørdag 20. august
Børnekonkurrence kl. 13 til 16 fra
klubhuset.

Tilmelding til turene skal ske på mail til
Keld på SMS til 20833449, eller du kan
tilmelde dig på sidste mødeaften før
turen.

Råd og vejledning geddefiskeri
Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening
ønsker med disse råd at vejlede og
medvirke til en ansvarligt geddefiskeri i
Gudenå.
Her følger nogle gode råd til korrekt
håndtering af gedden:
1. Husk at medbringe
Medbring altid en lang tang, gab åbner,
digitalkamera, vægt, samt målebånd.
2. Vejning - brug en våd pose
Hvis det er meget vigtigt at veje fisken,
skal du sørge for at medbringe en Ikea
pose eller afkrogningsmåtte. Sørg for at
disse er våde inden brug.
3. Fight af fisk
Undgå en unødig lang udtrætning af fisken,
men sørg for at den alligevel er så træt, at
en håndlanding ikke bliver kaotisk og vild,
med skade til følge for fisken.
4. Krog og afkrogning
Benyt modhageløse kroge. De kroger
glimrende, og vi bemærker ikke forskel.
Ved fiskeri med trekroge kan det af og til
blive nødvendigt at klippe krogene eller oringene, for at kunne få krogene ud. Så hav
altid en tang med til dette også. Men
klipper man nu krogene, så klip dem i
krumningen, sådan at skæftet ikke
forbinder den med de andre kroge på 3krogen. Sådan en 3-krog kan gøre utrolig
stor skade, hvis den havner i maven på en
gedde.
5. Minimer tiden som gedden er ude af
vandet
Gør tiden som gedden er oppe af vandet så
kort som mulig. Tænk på, at gedden netop
har udkæmpet en kamp for livet, for
derefter at blive taget op af vandet, hvor
den ikke kan "ånde". Det gælder derfor om
at have styr på tingene, inden fisken
kommer op, så man ikke først skal til at
lede efter tænger, kamera, vægt mm. Jo

før fisken kommer ud igen, jo bedre er
dens chancer for at overleve.
6. Gællegrebet
Gællegrebet er noget af det, som mange
har svært ved at lære. Til at starte med
kan det også virke lidt
grænseoverskridende, at stikke sine fingre
ind under gællelåget og ind til de skarpe
tænder. Men når det sidder på rygraden, så
er det absolut den bedste måde at lande og
håndtere gedder på. Man stikker
pegefingeren ind bag gællelåget, og fører
den frem mod munden langs kanten på
gællelåget. Man skal være sikker på, at
man ikke har fået fat i gællerne, da disse er
meget følsomme. Næsten helt oppe ved
munden kommer der modstand, og det er
her, at grebet skal sidde. Klem sammen
omkring gællelåget, sådan at fisken ikke
kan ruske sig fri, og man kan hurtigt
mærke, om grebet sidder der, og om man
har ordentlig fat i gedden. Gællegrebet gør
det desuden nemt at få afkroget fisken, da
gabet er åbent.

Gællegrebet. Anvendes til landing af gedden og håndtering
ifm. afkrogning og genudsætning

7. frostvejr
I tilfælde af frostvejr, bør man håndtere
fisken i vandet så vidt muligt. Skal den op
skal en evt. måling foregå hurtigt og
tjekket, så frostskader undgås.

8. Fotografering
Ved fotografering bør gedderne
understøttes under bugen, da især de store
rogntunge fisk kan skades ved at hænge i
gællegrebet.

Genudsætning - sørg for at gedden får ilt inden den slippes
- om nødvendigt trækkes den
forsigtigt frem og tilbage for at der kommer ilt til gællerne

9. Genudsætning
Når gedden sættes ud, så hold fisken op
imod strømmen, da det at få vand baglæns
ind over gællerne eftersigende skulle kunne
overilte fisken. Er fisken meget svag kan du
evt. skubbe fisken frem og tilbage.

10. Agnfisk
Det er ikke tilladt at fisk med agnfisk i
BSF’s del af Gudenå.
Knæk og bræk derude!
Venlig hilsen bestyrelsen

Caselera
Skoven nedenfor Caselera, det tidligere
Hvorslev Teglværk, på zone 5 er blevet
fældet ligesom der er tyndet grundigt ud i
skoven ovenfor vejen.

Et view fra bænken opstrøms Cacelera ned mod krumkagen
hvor skoven er fældet, og der nu err åbnet op
for fiskeri.

Caselera stykket inden sovning af tæer.

Det er et stykke på ca. 100m, som det ikke
har været muligt at fiske på i mange år på
grund af træer. Lodsejeren har nu fjernet
de store træer – ja faktisk en hel skov. Der
er stadig nogle små træer ved åbrinken,
men fiskeri er muligt

Cacelera stykket efter skovning af de store træer ved åen.

Initiativgruppe – bedre fiskeri på zone 1 og 2
Bestyrelsen har haft møde med en
initiativgruppe bestående af Henrik S.A, Henrik
M.A, René og Rasmus med henblik på at gøre
fiskeriet på zone 1 og 2 mere attraktivt.
Det hele startede med at vi fik en henvendelse i
efteråret hvor gruppen tilbød sin hjælp –
bestyrelsen har så inviteret gruppen til et møde
her i januar 2016, hvor vi drøftede ønskerne og
muligheder.
Der er følgende indsatsområder:
Grøde
Grøden betyder det er svært at fiske igennem
store dele af sommer og efteråret. Dette kan
initiativgruppen ikke gøre meget ved, men som
vi tidligere har oplyst var det på bestyrelsens
handlingsplan for 2015, og vi håber at der
bliver indført en ekstra grødeskæring allerede
fra 2016. Desuden regner vi med at
klipningerne rykkes tidsmæssigt så vi får mere
gavn af dem.
Det er desuden bestyrelsens håb at
kommunerne går efter en såkaldt intelligent
grødeskæring, hvor der ikke ”bare klippes en
korridor midt i åen, men varieres ned gennem
åen. Dette har bl.a. været drøftet med Favrskov
Kommune, der var positive overfor dette ønske.
Adgangsforhold
Initiativgruppen har peget på at der, specielt på
zone 1, er flere store pilebuske, der har løsnet
sig fra briinken, og er på vej ud i åen. Disse
ønskes væk inden de kommer til at ligge ude i
hovedløbet og spærre. Ligeledes er træ og busk
bevoksning efterhånden blevet så voldsom at
det på store stykker umuliggør fiskeriet – er der
muligheder for at beskære disse nænsomt så
man kan komme til at fiske?
Der er ligeledes mange store træer der er gået
ud som burde fjernes inden de rådner og falder
ud i åen.
Muligheder herfor skal afklares.

Flere fisk i åen
Initiativgruppen ønsker flere fisk i åen, og
tilbyder sin hjælp til udflådning af laks og
havørred.
Dette initiativ er også nævnt i Langå, og der har

efterfølgende været afholdt et møde mellem
BSF, Langå Sportsfiskerforening og DCV. På
mødet deltog også vore initiativgruppe ligesom
vi fra BSF havde Bondie og Gert med da de har
deltaget i smolt udflåding tilbage i 90’erne. Fra
Langå var der ligeledes medlemmer der havde
deltaget i udflådningen.
Finn Sivebæk fra DTU AQUA havde inden mødet
givet sin skriftlige vurdering af projektet, og
fraråder udflådning!
Dette begrundes bl.a. med at smolt vinduet
hvor fisken omstiller sig fra fersk til saltvand er
smalt, og man risikerer at trække fiskene ud
inden de er helt klar – det er bedre at de selv
trækker ud når de er klar.
Herefter fremlagde Gert Holdensgaard en
beskrivelse af udflådningen tilbage i tiden og
grunden til, at man flådede dem ud. Dengang
stod der mange bundgarn i fjorden, hvor nettet
nåede helt op i overfladen. Dette var
problematisk, da smolten herved gik i nettet.
Bundgarn blev efterfølgende sænket, så de
øverste 30 cm altid var fri. Dette
overflødiggjorde udflådning. Den dag i dag er
der så at sige ingen bundgarn tilbage mere.
Herefter viste Gert en sammenhæng mellem
fangede laks i forhold til udsatte laks. BSF
havde gode data til denne sammenligning. Det
kan godt se ud til, at der er en sammenhæng.
Dette vil også betyde, at de kommende år skal
blive noget bedre.
Det blev besluttet ikke at udflåde smolt i 2016.
Derimod blev det aftalt, at vore fire
initiativtagere vil deltage aktivt i at hjælpe DCV
med at udsætte smolt helt oppe ved
Tangeværket igen.
BSF har desuden skrevet til DTU Aqua om vi på
nogen måde kan hjælpe med at få et
mærkningsprojekt på skinner igen, hvor man vil
mærke et betragteligt antal ørred og laksesmolt
med akustiske sendere og så følge dem ned
gennem åen. De havde fundet 300.000 kr til
projektet og mangler kun 2.700.000 kr så der
er lidt vej igen 
Det er dejligt med så engagerede medlemmer
der ønsker at hjælpe bestyrelsen!

Strygning af moderfisk Gudenåens Ørredfond
Årets strygning af fisk i Skibelund har
været usædvanlig i forhold til hvad
Ørredfonden tidligere har oplevet.
Normalt stryger vi fiskene over to
strygninger med to ugers mellemrum – og
får de ønskede 23 liter rogn.

GØF’s nye trailer med transportkar gøres klar, så strøgne
fisk kan genudsættes i Gudenå.

Moderfiskene går i et par damme på dambruget i Skibelund.
Plasttønderne ynder fiskene at gemme sig i

Men i år har både Gudenå og Allingå
fiskene været meget træge om at blive
modne, og det betyder at vi har været nødt
til at stryge hele fire gange, og her efter
fjerde strygning har vi kun 17,25 liter rogn
i hus. Det er mindre en vi bør lægge ind og
afhængig af klækningsresultat vil det
betyde at vi måske ikke helt kan opfylde
udsætningsplaner for 2017-18.
Den fjerde strygning blev gennemført
lørdag 23. januar efter 1½ uge med hård
frost. Heldigvis steg temperaturen til
omkring frysepunktet så det kunne lade sig
gøre at stryge fiskene. Der må nemlig ikke
være kraftig frostvejr – det vil skade
fiskene, specielt øjnene er følsomme for
frost.

Kurt vurderer om hun er moden til strygning.

Blondie stryger en hun for rogn.

En han gøres klar til strygning.

Blondie stryger sæd fra en hanfisk. En af vores mange
juniorer hjælper til.

Moderfiskene gennemgås. Dem, der ikke er klar til
strygning, går i et kar, indtil de kan komme retur i
dammen.

Blondie og Bent

Allan stryger under kyndig vejledning af Gert.

På fjerde strygning var der kommet sne.

Resultat 2016:
Allan stryger under

Dato
13-12-2015
27-12-2015
10-1-2016
23-1-2016
Ialt

Gudenå
Allingå
2,0 liter
3,5 liter
3,0 liter
1,5 liter
2,5 liter
0,75 liter
4,0
0
11,5 liter
5,75 liter
17,25 liter

Tak til alle Jer, der hjalp med moderfisk og
strygning!

Søren Agesen stryger en Gudenå havørred
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