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9. november 2016 – omløbsstryget ved Møllebækken indvies – det kommer til at give flere havørreder i Gudenåen omkring
Bjerringbro. Foto: Erik Søndergaard



November 2016
Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har i oktober rettet sig
meget i forhold til tidligere på sæsonen.
Der er således i oktober fanget flere laks
end de seneste to år.

I oktober er der hos BSF således
indrapporteret fangst af 67 laks og 10
havørreder. Udviklingen i akkumulerede /
samlede indrapporterede fangst
sammenlignet med de seneste to år kan
ses i graferne nedenfor. Bemærk dog at
den tvungne indrapportering på
hjemmesiden først er trådt i kraft i 2016.

Graf: Akkumuleret indrapporteret fangst af laks i Gudenå på
BSF’s vand. 2014(grøn), 2015(blå) og 2016(rød). Tal er
baseret på indrapporteret fangst via hjemmesiden hvor der
fra o med 2016 er tvungen indrapportering.

Graf: Akkumuleret indrapporteret fangst af havørreder i
Gudenå på BSF’s vand. 2014(grøn), 2015(blå) og
2016(rød). Tal er baseret på indrapporteret fangst via
hjemmesiden hvor der fra o med 2016 er tvungen
indrapportering.

Nyd nogle af ind indsendte billeder fra
Oktober herunder.

Lisbeth Borre Christoffersen, 21.oktober 2016, laks 5,6kg,
90cm.

Harry Christiansen, 20. Oktober 2016, Laks 6,23kg, 88cm.

Michael Malling, 23. oktober laks 5,0kg 78cm.
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Henrik Andersen, 19.oktober 2016, genudsætter laks 75cm.

Christian Møller, 18.oktober, Laks 5,5kg 85cm

Janus Lysdal, 17. oktober 2016, genudsætter havørred
58cm.

Jan Staunsbjerg, 16. Oktober 2016, laks 6,8kg 89cm.

Emil Nøhr, 16. Oktober 2016, laks 6,0kg 87cm.

Bo Kappel, Laks 3,7kg, 76cm.



Carsten Kappel Bøgh, 14.oktober 2016, gedde 76cm
(genudsat)

Casper Pedersen, 1.oktober, laks 8,1kg 96cm

Indrapportering af fangster
Husk at indrapportering skal ske løbende
senest 5 dage efter fangsten via
hjemmesiden Bjerringbro-sportsfisker.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@bjerringbro-sportsfisker.dk
Hvis du ønsker det kan du vælge at være
anonym.

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

 Tilbud – plads til flere medlemmer
 Gennemgang af gydebække
 Indvielse af omløbsstryg

Møllebækken
 Gule-ærter konkurrence
 Bestandsanalyse laks Gudenå =

elfiskeri
 Aktivitetskalender

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



Tilbud – vi har plads til flere medlemmer
Nu er der mulighed for at prøve BSF
fiskevand resten af sæsonen (frem til
28/2-2017) til en stærkt reduceret pris.

BSF vil gerne byde nye medlemmer
velkommen og vi tilbyder derfor et
medlemskab til resten af sæsonen 2016
- 2017 (frem til 28/2-2017) til nedsat
pris:

 Senior og Pensionist
Pris: 600,-
(Heraf 100,- i laksebidrag)

 Ungdoms pris
Pris: 250,-
(Heraf 200,- i laksebidrag)

 Junior pris:
Junior optages resten af året
gratis i foreningen.

HUSK
Medlemskabet giver adgang til fiskeri i
Gudenåen og Tange Sø. Ingen kvote på
laksen udover der max må hjemtages 2
pr. døgn.

Ønsker du medlemsskab kontaktes
kasserer Nicolai Parbst
Tlf.: 4241 2030 (SMS foretrækkes)
eller først efter kl. 19.00

Gennemgang af gydebække 5. november
Lørdag den 5/11-16 er der gennemgang af
gydebækkene. Vi skal have sikret, at der
ikke er spærringer som havørrederne ikke
kan passere, når det skal op og gyde.

Vi mødes til rundstykker i klubhuset kl.
8.00 (Gudenåvej 22a, Bjerringbro), hvor
der vil være hygge snak og gode historier
samt orientering om dagen.

Efter vi har fået gennemgået bækkene vil
der være middagsmad til alle.

Af hensyn til planlægning og indkøb skal i
lige melde tilbage om i kommer og om i
tager andre med.

Eksempel på gydning i tilløb til Gudenå – gruset er lyst fordi
havørreden med halen har etableret brudeseng.

Med venlig hilsen
Jesper Knudsen
BSF Vandpleje

tlf.: 50918800
Email: jk@bjerringbro-sportsfisker.dk



Indkaldelse til generalforsamling 2016
BSF afholder ordinær generalforsamling
torsdag 1. december 2016 i

Bjerringbro Idrætspark,
kantinen,
Vestre Ringvej 7
8850 Bjerringbro.

Bestyrelsen har valgt at flytte
arrangementet til Idrætsparken idet
Højskolen er optaget. Vi skal være i
kantinen der ligger op mod svømmehallen.

4 æresmedlemmer i BSF lytter til bestyrelsens beretning på
generalforsamlingen i 2015 – de kan da vist godt lide hvad
de hører! - Johannes Juel Ditlefsen, Søren Andersen, John
Jørgensen og Arne Ottesen. Foto: Erik Søndergaard

Den traditionelle menu med franskbrød
m/rullepølse og æblekage er der ikke pillet
ved 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Jon Rose aflægger bestyrelsens beretning
og derudover er der 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 (30.oktober)
Indkomne forslag offentliggøres på
foreningens hjemmeside www.bjerringbro-
sportsfisker.dk senest 8 dage inden
generalforsamlingen

6. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og
kontingentsatser for 2017

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2-
årig periode) er:

 Jon Rose - modtager genvalg
 Søren Agesen - modtager genvalg
 Erik Søndergaard - modtager

genvalg
 Jesper Knudsen - modtager genvalg
 Casper Pedersen, bestyrelses

suppleant - modtager genvalg

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

 Jesper Hougaard, bestyrelses
suppleant - modtager genvalg

 En suppleant mangles

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

 Sv. E. Sjællænder, revisor -
modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig
periode er

 Kim Sørensen – Kan ikke genvælges
som da Kim sidder i bestyrelsen



9. Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets
største laks, havørred og juniorfisk.

Efter generalforsamlingen er foreningen
som vært ved en franskbrød m/rullepølse
eller ost, øl/vand, æblekage med kaffe.

Vi glæder os til at se Jer!

Hilsen Bestyrelsen



Indvielse af omløbsstryget i Mølleparken
Søndag 9. Oktober – en regnfuld
efterårsdag - blev der lukket vand i det nye
omløbsstryg gennem Mølleparken der ligger
centralt i Bjerringbro.

Så er der åbnet op for Hedemøllebækkens omløbsstryg
gennem Mølleparken. 9. oktober 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Det blev et stort tilløbsstykke hvor flere
hundrede lokale borgere heriblandt
medlemmer fra Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening overværede at
udvalgsformand Mads Panny (S) fra Viborg
Kommune sammen med en stor
gravemaskine tog de sidste spadestik og
derved åbnede op for et længe ventet
omløbsstryg.

Fra åbningen af Hedemøllebækkens omløbsstryg gennem
Mølleparken. 9. oktober 2016. Foto: Erik Søndergaard

Havørrederne får nu endnu bedre
muligheder for gydning i Hedemøllebæk og
Madekilden.

Udover at projektet skaber faunapassage

og sikrer langt bedre forhold for
havørrederne er der tænkt klimasikring og
rekreativt område ind i projektet.

Et væsentligt formål med projektet er
således at sikre det bynære område mod
oversvømmelser. Senest i 2011 var der
oversvømmelser for de lokale borgere på
grund af opstemningen ved Møllen.

Der er ingen tvivl om at et så stort og flot
omløbsstryg vil blive et stort aktiv for
byens borgere der får mulighed for at nyde
den genslyngede bæks rislen ned gennem
Mølleparken. Borgerne vil også på tæt hold
kunne følge havørreder på leg. Det bliver et
stort rekreativt område til gavn for alle
byens borgere!

Fra åbningen af Hedemøllebækkens omløbsstryg gennem
Mølleparken. 9. oktober 2016. Foto: Erik Søndergaard

Nu færdiggøres gravearbejdet og når
vandet er klaret op og det værste sand er
skyllet ned lægges der gydegrus ud i
strygene. Og når jorden til foråret har sat
sig etableres de grønne områder langs
bækken.



Fra åbningen af Hedemøllebækkens omløbsstryg gennem
Mølleparken. 9. oktober 2016. Foto: Erik Søndergaard

Projektet der gennem årtier har været på
BSF's ønskeliste er nu gennemført.
Kommunen har involveret lokalbefolknin-
gen på en rigtig god måde, og dermed
skabt et fælles projekt som alle samles om.

Det bliver spændende at følge havørreder-
nes gydning i bækken de kommende år, og
fra BSF's side er vi overordentlig godt
tilfredse med resultatet.

Fra åbningen af Hedemøllebækkens omløbsstryg gennem
Mølleparken. 9. oktober 2016. Foto: Erik Søndergaard



Gule-ærter konkurrence 2016
Gule-ærter "festen" lørdag 15.oktober gik
fint med 45 deltagere, der indvejede 7 laks
og 1 havørred.

1. Hanse løb med pokalen for en laks
på 7,05 kg og 94cm

2. Casper Pedersen låner rædslet med
hjem for en anden plads med en laks
på 6,54kg og 96cm

3. Helmuth Dube fik 3. pladsen med en
laks på 6,08kg og 87cm.

Vinder af 1.præmie til gule ærter konkurrence 2016:  Hanse
med laks på 7,05kg og 94cm. Foto: Erik Søndergaard.

Vinderne af gule ærter konkurrencen 2016: Nr 1 Hanse i
midten. Nr. 2 Casper Pedersen til højre med rædslet. Nr.3
til venstre er Helmuth Dube. Foto: Per Hougaard.

Fra indvejningen til gule ærter konkurrence 2016. Foto: Erik
Søndergaard.

Starten på konkurrencen er op til den
enkelte deltager. Nogle starter fra
morgenstunden og fisker koncentreret
igennem, hvor andre mødes og hygger sig
og fisker inden alle mødes kl. 12:30 til
indvejning.

Casper Pedersen fra bestyrelsen med to laks omgivet af en
flot hjælpere (Kurt, Fister, Jesper og Kim).

Der er gavekort til de 3 største indvejede
fisk. Herudover er der vandrepokal til første
pladsen og ”vandre-rædsel” til nummer 2,
så det er altid lidt spændende at følge



indvejningen, og se hvem der løber af med
rædslet.

Fra gammel tid lyder aftalen at rædslet skal
hænge på hæderspladsen i stuen hos
vinderen af andenpladsen.

Så er der dækket op og klar til de gule ærter i klubhuset.
Foto: Jesper Hougaard.

Fra spisning af gule ærter i klubhuset. Foto: Erik
Søndergaard.

En forholdsvis ny tradition er Amerikansk
lotteri, som er meget populært.

Fra spisning af gule ærter i klubhuset. Foto: Erik
Søndergaard.

Fra spisning af gule ærter i klubhuset. Foto: Erik
Søndergaard.

Alt i alt et fantastisk arrangement afsluttet
på traditionel vis med gule ærter i
klubhuset og et par hyggelige timer i godt
fællesskab. Stor ros til bestyrelsen og ikke
mindst Ane der igen stod for de gule ærter.

Tak til sponsorer
Tak til Sv.E.Madsen og Grejbiksen for
sponsorgaver.



Bestandsanalyse laks Gudenå nedre del
Danmarks Center for Vildlaks (DCV) har af
Viborg Kommune, Favrskov Kommune og
Randers Kommune fået til opgave at
undersøge størrelsen af bestanden af
gydelaks i nedre Gudenå. Som det måske
erindres lavede vi en tilsvarende
undersøgelse i 2013. Vi forventer at lave
undersøgelsen på samme måde som i
2013, dog med den forskel at fiskeriet i år
foregår en smule senere, i ugerne 44-46. I
uge 44 elbefisker vi strækningen mellem
Tangeværket og Nørreå. Laksene vi fanger
mærker vi og genudsætter på samme
lokalitet. I uge 45 elbefisker vi samme
strækning og ud fra forholdet mellem
mærkede og umærkede laks kan den

aktuelle bestand beregnes. De laks vi
fanger i uge 45 hjemtager vi til brug for
produktionen af laksesmolt til Gudenå. Da
det ikke er sandsynligt at vi fanger nok
moderlaks i uge 45 planlægger vi at fiske
området fra Tangeværket til Ulstrup igen i
uge 46.

Nedenfor ses den foreløbige plan for
undersøgelsen.

Venlig hilsen

Søren Thomassen
Fonden Danmarks Center for Vildlaks

Dato Strækning Formål

31/10-16 Tangeværket til Bjerringbro
rensningsanlæg

Mærkning og genudsætning

1/11-16 Bjerringbro rensningsanlæg til Ulstrup Mærkning og genudsætning

2/11-16 Ulstrup til Langå Mærkning og genudsætning

3/11-16 Langå til Nørreå Mærkning og genudsætning

7/11-16 Tangeværket til Bjerringbro
rensningsanlæg

Registrering og hjemtagning af
moderlaks

8/11-16 Bjerringbro rensningsanlæg til Ulstrup Registrering og hjemtagning af
moderlaks

9/11-16 Ulstrup til Langå Registrering og hjemtagning af
moderlaks

10/11-16 Langå til Nørreå Registrering og hjemtagning af
moderlaks

Uge 46 Tangeværket til Ulstrup Hjemtagning af moderlaks



Aktivitetskalender

Fiskekonkurrence for juniorklub
Lørdag den 15. Oktober – Tilmelding skal
ske senest den 13. Oktober
Fiskekonkurrence for juniorklubbens
medlemmer. Vi mødes ved Gudenådalens
put and take sø på stærkærvej. Det gratis
for juniormedlemmer at deltage i
konkurrencen. Vi fisker 3
timer og der er selvfølgelig præmier. **

Første klubaften i juniorklub
Torsdag den 20. Oktober
Første klubaften i juniorklubben

Tur til Gudenåen efter laks juniorklub
Lørdag den 29. Oktober
Tur til Gudenåen efter laks. Vi mødes ved
klubhuset klokken 09:00 **

Tur efter havørreder juniorklub
Lørdag den 19. November
Tur efter havørreder. Vi mødes ved
klubhuset klokken 08:00 **

Generalforsamling juniorklub
Torsdag den 24. November
Generalforsamling juniorklubben og
fiskeforedrag

Ingen junior klub 1. december
Torsdag den 1. December
Der er der ikke klubaften
denne torsdag. **

Tur til tange sø juniorklub
Lørdag den 3. December
Tur til tange sø efter de store gedder
vi mødes ved klubhuset klokken 08:00 **

Tur til en havn eller? juniorklub
Lørdag den 17. December
Tur til en havn efter hvad der kunne finde
på at bide, sted kommer på sms
Vi mødes ved klubhuset 08:00 **

Juleafslutning juniorklub
Torsdag den 22. December
Juleafslutning med æbleskiver og foredrag
om tun fiskeri i Italien (Johannes Bigum
Pedersen). **

** Tilmelding junior ture
Tilmeldingen til turene kan komme på sms
efter, juniorklubben har sendt deres sms
ud til turen på 20833449 – Keld Nielsen.

Forslag generalforsamling
30. oktober
Sidste frist for at stille forslag til behandling
på generalforsamlingen. Sendes så
formanden har forslaget senest er 30.
oktober. Email: formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk

Redaktion: Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Per Frost Vedsted


