Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
April 2016

Søndag 13. marts fangede Per Bjerring Sørensen sin første danske laks
en flot laks på 9,6kg og 96cm, fanget på flue i zone 5.

April 2016
Fiskeriet efter laks i åen er nu kommet i
gang. Der er i år fanget flere pæne laks op
til påske og to laks i påske ugen. Det er
dejligt at se denne ændring efter et par
magre år.
Nyd selv billederne af de første forårslaks
2016.
Husk du skal henvende dig til en af
foreningens vejemestre hvis du vil deltage i
konkurrencen om årets største!
Det er nu i skal til åen hvis i vil have en af
de blanke forårslaks.
Dagkortfiskeriet åbner op her 1. april og
med de fine fangster og reklamen som
foreningen har gjort for fiskeriet håber vi
på et godt dagkortsalg.

Nan Georghe med laks 8,2kg og 92cm fanget 14. marts
2016

Vagn Olesen laks 8,0kg 90cm fanget 15.marts 2016

Henning Schmidt laks 5,12kg 85cm fanget 29. februar 2016
– årets første blanke laks.

Per Bjerring Sørensen, laks 9,6kg og 96cm flue fanget 13.
marts 2016

Allan W.K. Jensen laks 15,3kg 103cm spinner fanget
16.marts 2016

Ib Bomholt, laks 5,03kg 88cm flue, 18.marts 2016

Jens Hougaard, laks 4,2kg 80cm, reje 21. marts 2016

Per Frost Vedsted, laks 6,0kg 84cm, flue 22. marts 2016.

Harry Christiansen, laks 7,0kg 90cm spinner, 19.marts
2016

Sigfred Madsen, laks 6,7kg 85cm fanget 25. marts 2016.

Jørgen Nielsen laks 6,8kg 88cm reje 20. marts 2016

Husk at indrapportering skal ske
løbende senest 5 dage efter fangsten
via hjemmesiden Bjerringbrosportsfisker.dk – brug linket øverst på
forsiden. Indsæt gerne et billede af fisken.
Indrapportering gælder også hvis fisken
genudsættes. Hvis du ikke har mulighed for
at indrapportere elektronisk så aflever den
udfyldte fangstrapport i postkasse ved

klubhuset, Gudenåvej 22a, 8850
Bjerringbro (under halvtaget ved døren)
eller send den med posten, enten som brev
eller til fangstrapport@bjerringbrosportsfisker.dk
Hvis du ønsker det kan du vælge at være
anonym.
– knæk og bræk!

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










Foreningen til bevarelse af Gudenådalen
Udsætning af smolt- vi mangler hjælp!
BSF’s anbefaling vedr. grødeproblematikken
Nyt fra BSF’s vandplejeudvalg
BSF’s prioriterede vandplejeaktiviteter 2016
Aktivitetskalender April-Maj 2016
Fisketur til Costa Rica
Nyt fra junior klubben
Beretning Gudenåens Ørredfond 2015

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

Forening til bevarelse af Gudenådalen
BSF har meldt sig ind i den nystartede
Forening til bevarelse af Gudenådalen.
Det har vi gjort for at støtte op om vore
lodsejere i deres kamp for stadig bibeholde
deres rettigheder langs åen.

BSF har desuden deltaget i et møde om
den planlagte fredning arrangeret af
foreningen.
Ca. 90% af de berørte lodsejere har også
meldt sig ind i foreningen.

Udsætning af smolt – vi mangler hjælp!
Vi skal udsætte havørred smolt i
Gudenåen, Allingå og Hevringå lørdag
23.april. Nogle af fiskene skal sorteres,
så vi skal gerne være en 10-12 mand.
Vi starter kl 8.00 på dambruget
Skibelundvej 59a, Bjerringbro.

Er der nogen der kan hjælpe eller
kender nogen der vil hjælpe så må de
gerne sige til.
Smolt Gudenå køres af Tangeværket.
Smolt til Alling og Hevring å køres med
DCV's lastbil.

Tilmelding ønskes så vi ved hvem der
kan hjælpe, gerne på mail
ove@jdnbyg.dk , eller mobil 21618863
Mvh Ove Horn

BSF’s anbefaling vedr. grødeproblematikken
Af: Jon Rose

Bestyrelsen har gennem den seneste tid
ofte hørt begrebet: intelligent
grødeskæring, klog grødeskæring og
lignende begreber uden at kunne få svar
på, hvad disse begreber står for. Derfor har
BSF arbejdet med et forslag til en
definition, der gælder vores del af
Gudenåen. Dette har vi gjort ud fra
hvordan vi kan sikre adgang til godt
fiskevand og samtidigt tage hensyn til
naturens diversitet og parallelt hermed
også sikre en bedre vandafledning. Dette
har ført til, at vi har lavet et forslag til
vores definition af begrebet intelligent
grødeskæring. Denne definition ses i
nedenstående:

der skæres fra midten og ind nær brink.
Beskæringen tilrettelægges således, at der
klippes hhv. i den ene og den anden side af
åens forløb. Beskæringen skal skifte side,
så den beskårede rende simulerer et
naturligt svingende vandløb bedst muligt.
Dvs. et skifte for hver 7 gange vandløbets
bredde. (Ved 20 m. bredde af vandløb
skiftes side for ca. hver 140 meter). Der
foreslås grødeskæring 1. gang fra midt juni
og anden gang fra start august. Disse
tidspunkter ser ud til at tilgodese
afstrømningen jf. fig. 2.1.5 i Orbicons
rapport.
Forsøget bør grundet mulig ændring i
grødesammensætning løbe mindst tre år.

Intelligent grødeskæring
Formål:
Intelligent grødeskæring har til formål at
kombinere hensynet til naturens diversitet
med hensynet til vandafledning samt at
sikre godt og tilgængeligt fiskevand og
gode naturoplevelser langs Gudenåen for
BSF medlemmer og gæster.
Baggrund for forslaget:
En rapport udarbejdet af Orbicon viser, at
en grødeskæring i 10 m bredde reducerer
Manningtallet med 2-3 og giver et fald i
vandspejlet på ca. 20 cm. Rapporten
konkluderer på s. 24, at effekten af
skæring ser ud til at holde året ud. (Link:
http://www.gudenaakomiteen.dk/media/78
074/udredning-af-vandstandsforholdene-igudenaaen-ved-bjerringbro.pdf).
Dette kombineret med et indlæg af Annette
Baastrup-Pedersen, (Dette kan findes i
Gudenå Nyt Marts 2016), giver et grundlag
for at foreslå nedenstående:
Forslag:
BSF foreslår, at der forsøgsmæssigt
beskæres i Gudenåen nedenstrøms Tange
Sø 2 gange årligt i det halve af vandløbets
bredde. Beskæringen foretages således, at

Skitse af de foreslåede to årlige grødeskæringer (grøn og
orange) skifter side således hver grødeplante kun beskæres
én gang årligt for at holde genvæksten på et minimum.

Efterfølgende har BSF været til møde hos
DN, Favrskov kommune, lodsejere og
andre i Hammel, hvor mødet gik ud på at
diskutere den høje vandstand i Gudenåen
og langsigtede løsninger på dette.
Diskussionerne bølger lystigt frem og
tilbage. På dette møde fremlægger BSF
vores definition på intelligent grødeskæring
og påpeger, at det nok mere skal ses som
en her og nu løsning i stedet for de
langsigtede løsninger, der søges på mødet.
Vurderet på mødedeltagerne bliver
forslaget taget godt imod hos de fleste.
Definitionen har vi efterfølgende sendt til
kommunesamarbejdet, Kristian Pihl
Lorentzen og vore naboforeninger. Vi har
endnu ikke hørt negativt mod vores forslag,
så vi klør på med udbredelsen af denne.

Nyt fra BSF’s vandplejeudvalg
Af: Jesper Knudsen

Som formand for BSF’s vandplejeudvalg, deltog
jeg 1.marts i det årlige koordineringsmøde med
Favrskov Kommune.
Favrskov Kommunen har afsluttet projektet ved
Hagenstrup mølle bæk siden sidste møde.
Kommunen har desuden afsluttet projektet i
toppen af Kjeldbækken, så der nu er fri passage
hele vejen gennem bækken. Der er dog noget at
arbejde med i skoven.
Danstrup bæk kommer med i Vandplan 2, hvis
ikke den bliver gennemført før. Vi skulle bare
arbejde videre med lodsejerne.
Projektet med at få ført bækken uden om Ulstrup
slot er ikke glemt endnu. Kommunen vil ud og
kigge på mulighederne igen og se om ejeren er
blevet mere klar på en løsning. Der er samtidig en
udfordring med kulturarv styrelsen i forhold til
slottet og søerne er fredet.
Vi fik lige bekræftet at Trine mølle bæk som
ligger som kommune-skel administreres af Viborg
Kommune ift. evt. projekter.
Christian som sidder på myndigheds delen fortalte
om, at han skulle til at kigge på om der var
vandløb der skulle skifte fra at være private til at
være offentlige og omvendt. Der kommer på et
tidspunkt et link fra ham hvor man kan se
offentlige vandløb i Favrskov.
Vi havde også en snak om indrapportering af
fangster, som er utrolig vigtige for kommunerne

til at hjælpe med at dokumenter om der bør ydes
en ekstra indsats fra kommunens side i et vandløb.
Vi er heldigvis langt fremme her, og lovede at
stille vores statistik til rådighed.
Favrskov Kommune vil gerne sammenholde vores
optælling af gydebanker, deres egen el fiskeri og
DTU’s bestandsanalyse. Dette i et forsøg på at
finde svaret på de manglende gydninger i bl.a.
Brandstrup bæk.
Ift. Brandstrup bæk er det planen at elfiske den
hvert år fremover. Det er planen at etablere
sandfang i forbindelse med den næste vandplan
periode. De etableres som en midlertidig løsning
for at lokalisere hvor sandet komme fra.
Der ud over var der snak om grøde. BSF
gennemgik vores forslag til intelligent
grødeskæring som der blev lyttet på. De andre
foreninger syntes det var et godt oplæg. Favrskov
Kommune gjorde som forventet opmærksom på,
at så let var det nu ikke. Når vi har vores bud klar
på intelligent grødeskæring klar, skal vi sende det
til de fire borgmestre og Kurt Andreasen. Der ud
over skal vi sende det til biologerne i Favrskov og
Viborg Kommune.
Vi blev opfordret til at undervise vores
medlemmer i fiskeri og valg af agn som bedst
mulig undgik grøden.
Kommunen sluttede af med en kort information
om Tangeværket: Der kommer en høring i April
eller Maj, hvor vi kan komme med vores input.

BSF’s prioriterede vandplejeaktiviteter 2016
Bestyrelsen har brugt de første
bestyrelsesmøder på bl.a. at udpege hvilke
områder vi vil fokusere og prioritere i de
kommende år.
Bestyrelsen er udvidet med 2 personer og
dette giver os flere muskler til at
gennemføre nogle af de mere langsigtede
opgaver som vi ønsker at prioritere.
Et af de områder som vi ønsker at fokusere
mere på er vandløbspleje – en vild smolt er
nemlig op til 100 gange stærkere end en
opdrættet og udsat smolt, også selvom den
er opdrættet som direkte afkom af vildfisk
fra åen.
Vi har prioriteret vandpleje aktiviteterne
således:
1. Vandpleje kursus
Kursus i spotning af gydninger.
Kursus i ”Vandpleje 1” – 3 tilmeldte.
Kursus ”Vandpleje 2” – i efteråret
2016.
Er der nogen af Jer, der vil deltage
så henvend jer til bestyrelsen!
2. Kettinghøj Bæk
Ændring af udløb og overkørsel
Kettinghøj Bæk. Rør er på
dambruget.
3. Danstrup Bæk
Aftale med lodsejer om projektet
ved Danstrup Bæk. Projektet går i
korte træk ud på at flytte udløbet
opstrøms til Nord-Syd stykket og

genslynge bækken på den nederste
strækning ned over engen.
4. Skibelund bæk
Forsøge at få aftale med en lodsejer
og derved sikre vores adgang til at
sikre passage i forbindelse med
årlige gennemgange af bækken.
Vi vil forstå hvorfor Skibelundbækken ikke er så produktiv som
den burde være og ændret på dette.
5. Skibelund bæk
Drikkefolde eller mule-pumper i
Skibelundbækken
6. Kjeldbækken
Fortsætte den fokuserede
overvågning v/Per Hougaard
7. Skole/spejderprojekt
Opstart af skole/spejderprojekt om
vedligehold af en bæk
8. Gydebækslodsejere
Registrere gydebækslodsejere og
lave en liste med kontaktpersoner
med henblik på at få en aftale
(kontrakt) om lov til gennemgang af
vandløb før og efter gydning +
information om gydebækkens
vigtighed for Gudenå systemet.
Herudover har kommunen jo gang i
Møllebækken, så passagen bliver bedre.
Når dette er gennemført skal vi nok have
set på om der evt. mangler gydegrus.

Aktivitetskalender for April og Maj 2016

Junior klubaften
Hver torsdag
Junior klubaften i klubhuset, torsdag kl.
19.00.
Kysttur
Søndag 3. april.
Vi mødes ved klubhuset kl. 9.00.
Tilmelding til Keld på SMS til 20833449,
eller du kan tilmelde dig på sidste
mødeaften før turen.

familietur til Grønbæk P&T. Vi mødes ved
Grønbæk fiskesø kl 17:00.

Info møde ture til Djursland og Mandal
Tirsdag 24.maj 2016 kl 19:00 holder
juniorklubben infomøde om turen til
Djursland og Mandal

Juniorklubben på geddetur på Tange Sø. God stemning
ombord!
En stolt junior med havørred

Sidste Junior klubaften
Torsdag 21. april. Sidste junioraften i
klubhuset.
Sildetur
Søndag 24. april - Sildetur - vi mødes ved
klubhuset kl. 9.00.
Tilmelding til Keld på SMS til 20833449,
eller du kan tilmelde dig på sidste
mødeaften før turen.
Put & Take familietur
Fredag 13.maj arrangerer juniorklubben

Juniorklubben på geddetur på Tange Sø. Stemningen stiger
når der landes gedder som denne.

Fisketur til Costa Rica
Søren Agesen har igen været på en
spændende tur hvor der også var tid til
fiskeri. Denne gang gik turen til Costa Rica.
Sædvanen tro blev der vist billeder og
fortalt om turen på en klubaften, nyd
Sørens beretning og Erik Søndergaards
billedserie fra aftenen:
Af: Søren Agesen

Tapir, tropefisk og tropisk regnskov
Oppe fra luften ser den lille grus
landingsbane nær Drake Bay i Costa Rica
bare alt for kort ud.

Cuberra snapper 20+kg. Foto: Søren Agesen

Men piloten har helt styr på tingene og
efter en noget bumpet tur hen ad
landingsbanen holder det lille propelfly
stille lige i udkanten af regnskoven.
Resten af den 24 timer lange rejse
tilbringer vi på bagsædet af en meget
udtjent Toyota Landcruiser fra midt
firserne.
Pludselig ender den lille røde jordvej nede
ved stranden, og det går op for os ,at vi
skal sejle det sidste stykke vej til Drake
Bay Wilderness resort som skal være vores
base de næste 10 døgn.

Amber jack 15kg. Foto: Søren Agesen

Efter nogle få minutters sejlads i den lille
motorbåd ankommer vi til resortet som
ligger utroligt skønt på en lille halvø med
Stillehavet til den ene side, og regnskoven
til den anden.
Ferien blev en skøn blanding af
naturoplevelser i regnskov, mangrove
områder og selvfølgelig fiskeri.
Fiskeriet foregik primært fra båd og med
agnfisk, på nogle rev som ligger en lille
times sejlads fra kysten.
Så er der nogen som har lidt ferie tilbage
kan vi varmt anbefale Drake Bay i Costa
Rica.
Mvh Lone og Søren Agesen

Rooster fish 15kg. Foto: Søren Agesen

lyttes intensivt til det spændende foredrag. Foto: Erik
Søndergaard

Tapir der tager sig en lille lur. Foto: Søren Agesen

Rideheste der holder pause. Foto: Søren Agesen

Stemningsbillede fra Costa Rica aften v/ Søren Agesen. Der

Stemningsbillede fra Costa Rica aften v/ Søren Agesen.
Søren fortæller om turen. Foto: Erik Søndergaard

Stemningsbillede fra Costa Rica aften v/ Søren Agesen.
Foto: Erik Søndergaard

Stemningsbillede fra Costa Rica aften v/ Søren Agesen.
Foto: Erik Søndergaard

Resultat: Optælling af gydninger i 2016
Da vi manglede folk i år er det ikke alle
bække der er optalt. Vi har derfor valgt de
vigtigste.
Her bringes en gennemgang af hver enkelt
gydebæk med en status:

Bøgelund Bæk: Antal gydninger er desværre ikke optalt
da der ikke var nok deltagere til optælling.

Skibelundbækken gav os i år et nul. Der er et par steder
hvor kreatur går ud i bækken og drikker. Det skaber stor
sandvandring nedstrøms. Vi har ikke adgang til hele
bækken og kan derfor ikke sikre at der er passage. Det er
mystisk hvorfor bækken ikke er produktiv. Der er ikke tegn
på odder i bækken (Der har gennem flere år været
problemer med odder på dambruget der ligger tæt ved
bækken). Der er ikke konstateret fysiske spærringer der
kan forklare den manglende gydning.

Møllebækken: Der er optalt 14 gydninger. Det bliver
spændende at se resultat når kommunens projekt med
omløb ved møllen gennemføres her i 2016.

Kettinghøj Bæk Der er et stort træ der spærrer udløbet og
derfor er der ikke optalt gydninger i 2016. Er på BSF’s
prioriterede VPU-liste for 2016.

Åhusets bæk: Antal gydninger er desværre ikke optalt da
der ikke var nok deltagere til optælling.

Statoil bækken: Antal gydninger er desværre ikke optalt
da der ikke var nok deltagere til optælling.

Trine Møllebæk: Antal gydninger er desværre ikke optalt
da der ikke var nok deltagere til optælling.

Gullev Bæk: 27 gydninger i 2016. Gullevbæk bød på
masser af spærringer efter div. storme (Se billeder af
træerne, tippede rødder og gydninger) Erik og Anders har
gjort en stor indsats gennem vinteren der har sikret et godt
resultat.

Kjeldbæk: 8 gydninger i 2016. Kjeldbæk er blevet
gennemgået mange gange i løbet af vinteren af Per
Hougaard. Det har givet resultat med god fremgang

Danstrup Bæk: 3 gydninger i 2016. Dette er ikke
tilfredsstillende og på foreningens prioriterede liste.

Hagenstrup Mølle Bæk: 14 gydninger i 2016. Hagenstrup
Mølle Bæk har haft fremgang. Måske pga. det fine projekt
Favrskov har gennemført der.

Møllebækken har som altid meget sand og
vi ser frem til at Viborg Kommunen laver
det nye omløb ved møllen samt etablere
sandfang, så vi kan se hvor sandet kommer
fra.
Gullevbæk bød på masser af spærringer
efter div. storme (Se billeder af træerne,
tippede rødder og gydninger)

Brandstrup Bæk: 11 gydninger i 2016. Fremgang, men
stadig ikke godt nok.

Kjeldbæk er blevet gennemgået mange
gange i løbet af vinteren af Per Hougaard.
Det har givet resultat
Hagenstrup Mølle Bæk har haft fremgang.
Måske pga. det fine projekt Favrskov har
gennemført der.
Brandstrup bæk har vist fremgang, men
det er stadig ikke godt.

Nyt fra junior klubben
Lidt indblik i juniorklubbens arbejde:
Torsdag 25. februar 2016 fremlagde
juniorerne omkring forskellige fisk.
De skulle vælge en fisk og derefter fortælle
om den og selvfølgelig om, hvordan man
fanger den. Alle juniorerne gjorde det rigtig
fint!
På en af de andre klubaftener var knuder
temaet.
Et par juniorer fortæller de andre om laksen

Et par juniorer fortæller de andre om en fisk de har valgt at
fortælle om.

Gudenåens Ørredfond beretning 2016
Der er 2. marts 2016 afholdt generalforsamling i
Gudenåens Ørredfond og her er bestyrelsens
beretning:

Det har været et rigtig godt år for
Gudenåens Ørredfond og vores nye
momsregistrerede virksomhed ”Gudenåens
Ørredfond-Skibelund Havørredopdræt”.
Denne beretning er jævnfør vores
vedtægter fælles for foreningen og
virksomheden.

Elfiskeri og indlæg af rogn
Elfiskeriet i Gudenå var igen her i 2015
planlagt i fællesskab med DCV der nu kun
elfisker efter vestjyske laks, dvs. senere.
Til forskel fra sidste år stod Ørredfonden nu
klar fra første dag med trailer og
transportkar. De gik rigtig godt – på tre
dage fik vi 90 havørreder og derefter blev
resten genudsat (23 stk på to dage). DCV
fik i alt 116 laks.
Elfiskeriet i Allingå skete lørdag 21.
november 2015, og det gav 30 flotte
moder/faderfisk der blev kørt til
dambruget.
Strygningen af fiskene har desværre ikke
stået mål med alle de flotte fisk vi har fået
indbragt.

Vi har opfyldt udsætningsplan finansieret af
fisketegnsmidlerne og Tangeværkets
pligtudsætning.
Vi har desuden yngel gående så vi om at
går godt også næste år kan levere det vi
skal.
Type
Yngel
½-års
1-års
Smolt Gudenå
Smolt Hevringå
Smolt Allingå
Type Store Viborg Nørresø
Type Store Silkeborg
Søerne
Type Store Vellingskov
Type Store Knud og Ravn
Sø

Antal
57.150
14.550
5.600
44.964
8.184
15.947
500
19.543
200
3.000

For første gang i de 20år jeg har siddet i
Ørredfondens bestyrelse har vi i år strøget
fisk 4 gange! Af en eller anden uforklarlig
grund trak det ud med at fiskene blev
modne og kunne stryges. Heldigvis var det
et godt år uden svamp så der var meget
lille dødelighed og det muliggjorde at vi
havde fiskene til at gå så længe.
Den første strygning skete13. december og
den sidste 23. januar, og vi fik 17,25liter
hvor vi sigtede efter 23 liter.
Dato
13-122016
27-122016
10-12016
23-12016
Ialt

Liter
Gudenå
2,0

Liter
Lilleå
3,5

Liter
I alt
5,5

3,0

1,5

4,5

2,5

0,75

3,25

4,0

0

4,0

11,5

5,75

17,25

Afhængig af dødeligheden under opdræt vil
dette medføre at vi om to år kommer til at
mangle smolt og type store.

Gudenå Konkurrencen 2015
Deltagermæssigt og fangstmæssigt var
Gudenåkonkurrencen 2015 et år langt
under middel:











Der var ca. 257 deltagere mod 274
deltagere i 2014 og 367 i 2013.
Dette kan forklares af det dårlige
fiskeri gennem året, der først
forbedrede sig blot 2 uger før
konkurrencen.
Der blev indvejet 61 fisk så der er
tale om en kraftig stigning i.f.t. 2014
og 2013, så vi er stort set tilbage på
normalt niveau. Glædeligt!
o 35 laks (2014:8stk;
2013:21stk)
o 24 havørreder (2014:9stk;
2013: 13stk)
o 2 gedder (2014:3stk; 2013:
6stk)
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 :)

Overskudsmæssigt gav konkurrencen et
flot overskud på ca. 58.500 kr hvoraf vi har
doneret 15.000 kr til ekstraordinær
udsætning af laks i Gudenå.
Moms
I 2015 er Gudenåens Ørredfond selve
driften af dambruget blevet udskilt i en
selvstænding forening med navnet
Gudenåens Ørredfond – Skibelund
Havørredopdræt. Denne nye forening er
blevet momsregistreret således vi kan
trække moms og afgifter fra, men omvendt
også beskattes af et eventuelt overskud.
Det er en nødvendighed for at vi fortsat
kan få økonomien til at hænge sammen.

Erstatningssag vedr. forurening i
Rosenholm å 28/4-2014
GØF fremsatte hurtigt efter forureningen et
erstatningskrav via politiet. Der gik lang tid
uden at jeg hørte noget og hvor det var
svært at finde sagsansvarlig. Sagen blev så
berammet til 1. december 2015 hvor
politianklageren havde vores erstatningskrav med. Sagen blev udskudt da sagsøgte
udbad sig en forsvarer.
Der er pt. Ikke berammet nyt retsmøde.
Projekter på dambruget
Der har gennem året været arbejdet med
en masse projekter på dambruget udover
selve driften, og der skal lyde en tak til alle
jer der kommer og hjælper os. Det være
sig i forbindelse med sortering, udsætning
af fisk, fremstilling af special- dele til
biofilteret eller vedligehold.
I den forbindelse skal der også lyde en stor
tak til PE-holdet der har holdt 1årsfødselsdag som i øvrigt blev behørigt
fejret.
PE-holdet har i den grad sat skik på
dambruget så det hele nu fremstår
funktionelt, flot og rent. Hvis vi lige dvæler
ved projekter på dambruget i 2015, så er
listen










Slambassin er tømt og efter en
længere sagsbehandling fik vi til
sidst afsat slammet og tømt de to
containere det stod i. Det blev afsat
til Energi Viborg’s rensningsanlæg i
Bruunshåb som har blandet det op
med spildevandsslam og kørt det til
forbrænding på Lecaværket.
Den sidste del af vore indhegning er
gennemgået og elhegnet er blevet
jordet.
Fremstilling af nye rustfrie filtre til
biofilteret der skal monteres når det
bliver lidt varmere – Tak til Allan
Der er indkøbt en god stærk 1400kg
trailer til transport af fisk. Indrettet
med kar og ilt. Står i skuret.
Overdækning af kilden
Lige nu lægger PE-holdet sidste





hånd på en ny overdækning af
kilden således vi undgår at dyr og
fugle kan komme til kildevandet og
forurene dette. Der er virkelig sket
en flot renovering af overdækningen
og hele området omkring kilden
Træer langs Skibelund vej og
Kettinghøj bæk er fældet. Det ser
voldsomt ud, men giver godt med
lys og vi undgår en masse grannåle.
Det er planen at vi genplanter her i
tidlig forår.
Strøm overvågning er efter 25år
udskiftet med en nyere model

Pasningsordning
Vi har i årets løb sagt farvel til Villy
Feldborg der skænkede GØF 10 år. Vi har
tillige sagt farvel til Tage Madsen der i
snart 20 år har stået for at slå græs på
dambruget.
Vi har så til gengæld budt velkomment til
Per og Jens Hougaard og Karsten Jensen i
pasningsordningen.
Der er et hold på 9 personer der deles om
vagten på hverdage og i weekender – vi

tilstræber at alle er på 2-mandshold
således man ikke går alene og så man kan
hjælpe hinanden når der er brug for det.
Her i det nye år kommer jeg til at mangle
en eller to der kan træde ind i
pasningsordningen på et af holdene (man
er to der deles om eftermiddagsvagten en
ugedag og så har man hver 5. weekend –
af hensyn til transport vil det allerbedste
være hvis vi kan finde en der ikke bor alt
for langt fra Bjerringbro – hvis det kunne
have din interesse, så hører jeg gerne fra
dig 
Bestyrelsen
I bestyrelsen har vi sagt farvel til Morten
Andersen, Langå der er holdt efter at ave
siddet i GØF bestyrelsen i
Jeg vil slutte af med at sige tak til alle Jer
der hjælper til ude på dambruget –
Pasningsordning, arbejdshold, PE-holdet og
konkurrence udvalget.
Og som sagt – er der nogen i forsamlingen
der gerne vil være med i fællesskabet, så
kontakt mig endeligt!
På bestyrelsernes vegne,
Per Frost Vedsted
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