Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
December 2016

Rødder fra en opstemning i Gullev bæk. Rødderne blev fjernet af Anders Stougaard og Erik Søndergaard
i november 2016 for at skabe passage for havørrederne til de vigtige gydebanker i bækken. Foto: Erik Søndergaard

December 2016
Gudenå Nyt bringer informationer til
såvel lodsejere som sports/lystfiskere
ved åen.
Sæsonen er nu overstået i åen, og de
lange mørke aftener giver tid til at
forberede sig på den kommende
fiskesæson.

Generalforsamling
Traditionen tro afholdes
generalforsamlingen her første torsdag i
december måned, dvs. torsdag 1.
december 2016 kl. 19:00 i kantinen
Bjerringbro Idrætspark. Se i øvrigt
indkaldelsen i november nummeret af
Gudenå Nyt.

Rimfrost over Gudenå. BSF ønsker medlemmer og lodsejere glædelig jul og godt nytår. Foto: Erik Søndergaard

Artikler i dette nummer
I dette nummer af Gudenå Nyt kan du
finde følgende artikler:





Renovering af klubhus
Lodsejer repræsentantskabsmøde
Anders og Erik ved Gullev bæk
november 2016
Ørredfonden – elfiskeri 2016




Ørredfonden – nye kurve i
biofilter
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@bjerringbrosportsfisker.dk

Renovering af klubhus
Som fortsættelse af vore renovering af
klubhuset har vi bestilt hulmurs
isolering. En del af hulmuren var ikke
isoleret, så denne bliver nu isoleret ved
indblæsning af isoleringsmateriale.

Herudover er det besluttet at anden
halvdel med udskiftning af vinduer i den
vestlige ende igangsættes.

Lodsejer repræsentantskabsmøde
Det årlige møde med lodsejer
repræsentanterne blev afholdt onsdag
16. november. Vi havde et godt møde
der traditionen tro blev holdt i en god
ånd.
Et af de punkter der drøftes på det
årlige møde er overskudsdeling,
herunder fastsættelse af meter pris.
Regnskab for det forløbne år

gennemgås og vi bliver enige om
hvorledes overskuddet skal fordeles.
Lodsejerne bakker op om bestyrelsens
dispositioner omkring vedligeholdelse af
klubhuset.
Grødeproblematikken blev diskuteret,
herunder foreningens forslag om
intelligent grødeskæring og mødet med
ministeren.

Anders og Erik ved Gullev bæk November
2016
Sæsonen i Gudenå går på held – det
har været en weekend med regn, regn
og atter regn. Rigtig ruskevejr.
Anders og Erik har igen sat hinanden
stævne for at gennemgå Gullev bæk og
sikre at havørrederne kan komme op og
gyde. Anders Stougaard er en af vores
gode gydebæks-lodsejere ved Gullev
Bæk og medlem af BSF. Erik
Søndergaard er bestyrelsesmedlem i
BSF. De yder begge en stor indsats
med BSF vandpleje.
I husker nok alle sammen, at stormen
Gorm sidste vinter var hård ved
træerne langs Gullev bæk – de væltede
fra en kant af og stammer og grene
spærrede store dele af bækken. Også
dengang var Anders og Erik på
overarbejde for at sikre havørredernes
passage i bækken.

Før skæring af rødder.

Her i november 2016 blev bækken
gennemgået igen for at sikre passage
for havørrederne her inden de søger op
mod gydebankerne.
Erik Søndergaard beretter:
”Som det fremgår af billederne trængte
bækken til en overhaling
Ugen forinden havde Anders gået
igennem med motorsaven, så noget
af det grove arbejde var gjort.
Men der var masser af spærringer hele
vejen op. Det klarede vi så med
håndsav og kultivator.
Vi stoppede neden for Anders’ gård, her
er bækken meget lille.
Vi afsluttede med frokost hos Anders.

Efter skæring af rødder.

Jeg gik rundt om Bølling sø
(12km) dagen før, så trætheden var
ved at melde sig til sidst”

Før oprensning

Efter rensning og kultivering

Rødder fjernet fra en af spærringerne i Gullev bæk,
november 2016
Store rødder skæres af for at sikre passage

Fotokonkurrencen 2016
Der bliver hver måned trukket lod om
et gavekort på 300,- til Grejbiksen i
Trige, Lystfisk.dk eller Grejonline blandt
alle de fangstrapporter der lægges på
hjemmesiden med billede.
Lodtrækningen foretages
løbende. Konkurrencen gælder kun fisk
fanget i Gudenåen (zone 1-6) og Tange
sø.
Alle billeder deltager på lige fod. Dvs.
fiskens størrelse, kondition og art har
ingen betydning.
Vinderne i 2016 er:

Månedens foto oktober 2016 - Michael Moesby Nielsen

Månedens foto juni 2016 - Per Hougaard

Månedens foto september 2016 - Carl Chr. Christiansen

Månedens foto august 2016 - Ulrich Olesen

Månedens foto april 2016 - Erik Søndergaard

Månedens foto juli 2016 - Preben Rasmussen

Månedens foto marts 2016 - Per Sørensen

Månedens foto februar 2016 - Ib Kloster

Månedens foto maj 2016 - Jørgen Nielsen

Månedens foto januar 2016 - Brian Nielsen

Ørredfonden: El-fiskeri 2016
Moderfiskeriet efter havørreder fra Gudenå
var igen i år et samarbejde mellem
Ørredfonden og DCV Randers.
PE-holdet fra Ørredfonden sørgede for
transport af fiskene og hjalp DCV med elfiskeriet på flere måder fx med flytning af
biler og udstyr. Stor tak til PE-holdet for
deres fine indsats
Årets el-fiskeri i Gudenå i samarbejde med
DCV har forløbet rigtig fint. Stor tak til hele
PE-holdet for hjælpen.

Svane familie ved Krumkagen. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016.
Foto: Erik Søndergaard

Laks
El-fiskeriet har givet 97 laks til DCV’s
afdeling i Brusgaard ved Randers, der
opdrætter laks til Gudenå systemet.
Havørreder
El-fiskeriet gav 70 havørreder til GØF Af de
79 havørreder er der kun ca. 15 hanner, og
den kendsgerning at der er langt flere
hunner end hanner betød også at DCV
indstillede fiskeriet da de havde nok hunner
og el-fiskeriet efter hanner ikke stod mål
med indsatsen.

Snebyge set fra Krumkagen. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016.
Foto: Erik Søndergaard

Havørrederne er små i år: ca. 30 hunner er
ca. 2kg og derunder.
Med målet om 16-17 liter rogn mangler vi
ca. 20 hunner.
Der er derfor arrangeret elfiskeri i
Lilleåparken 11. december 2016 hvor vi
supplerer med ca. 20 hunner og hanner.
Som altid er der væsentlig færre hanner
end hunner, og derfor mangler vi hanner
for at få den genetiske spredning.
Det overvejes derfor at supplere med
dværghanner - disse kan elfiskes i
Møllebækken/Madekilden som vi har gjort
tidligere år.
I ugen op til elfiskeriet blev der elfisket for
at estimere bestanden af laks i Gudenå.

Nord-syd. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Laks slået. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Laks i net. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Laks i net. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Laks i net. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Laks i hyttefad. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Laks måles i.f.m. el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Kællinghøl. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard
Krumkagen. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik

Kællinghøl. Fra el-fiskeri i Gudenå 2016. Foto: Erik
Søndergaard

Dato

Strækning

Formål og resultat

31/10-16

2/11-16

Tangeværket til Bjerringbro
rensningsanlæg
Bjerringbro rensningsanlæg til
Ulstrup
Ulstrup til Langå

3/11-16

Langå til Nørreå

Mærkning og genudsætning
41 laks og 33 havørreder
Mærkning og genudsætning
43 laks og 9 havørreder
Mærkning og genudsætning
31 laks og 37 havørreder
Mærkning og genudsætning
9 laks og 25 havørreder

7/11-16

Tangeværket til Bjerringbro
rensningsanlæg

1/11-16

8/11-16

9/11-16

10/11-16

Uge 46

Registrering og hjemtagning af moderlaks og
havørreder
45 laks og 22 havørreder
Bjerringbro rensningsanlæg til
Registrering og hjemtagning af moderlaks og
Ulstrup
havørreder
Måtte stoppe ved Bamsebo, da 37 laks og 9 havørreder
der ikke var plads til flere fisk!
Ulstrup til Langå
Registrering og hjemtagning af moderlaks og
havørreder
36 laks hvor de 23 blev genudsat og 17
havørreder
Langå til Nørreå
Registrering og hjemtagning af moderlaks og
havørreder
17 laks hvor de 15 var hunner der blev genudsat
og 23 havørreder hvoraf de 22 blev overdraget til
GØF idet den sidste havde svamp
Tangeværket til Ulstrup
Hjemtagning af moderlaks og havørreder
Aflyst da DCV har nok laks

Ørredfonden; Nye kurve i biofilteret
I Ørredfonden renser vi vandet fra
dambruget gennem to tromlefiltre der
filtrerer alle partikler over 0,06mm fra
hvorefter vandet renses i et biofilter
med 6 kamre. I kamrene er der en
masse små plastlegemer med en stor
overflade. På overfladen af disse plast
elementer gror mikroorganismer, der
spiser affaldsstoffer i form af
næringsstoffer fra dambrugsvandet.

Vi har i år forbedret biofilteret idet vi
har monteret nye kurve i perforeret
rustfri stål. Kurvene er svejst af Allan
Magnussen fra pasningsordningen.
Kurvene er nu monteret og sidder godt
fast og har en god højde så
plastlegemerne ikke pumpes væk.
Desuden er der stor overflade så skidtet
ubesværet kommer ind i midten hvor
det ledes bort ved returskylning.

Vandet har flere timers opholdstid i
biofilteret inden det ledes over i en
klaringsdam og videre til Kettinghøj
bæk der løber i Gudenåen.

Biofilteret med 5 kamre. Vandet løber til i højre side
gennem åbningen og siver derefter ned gennem
plastlegemerne og ud gennem en lille sprække nederst i
kammeret og ud i en rende under alu-pladen. Foto: PFV

Ørredfonden sætter en ære i at levere
vand til bækken der er renset. Dette
kontrolleres årligt med to
egenkontrolmålinger der gennemføres
af Eurofins.
Hvert år gennemfører Viborg Kommune
et tilsyn hvor kvaliteten af Kettinghøj
bæk nedstrøms dambruget kontrolleres
ligesom værdierne på det vi leder ud
kontrolleres – Kettinghøj er klassificeret
i højest klasse rent miljø og
faunamæssigt og det er vi stolte af. Det
kan kun lade sig gøre hvis vi behandler
vandet ordentligt inden vi leder det ud.

En af de nye trådkurve som tilbageholder plastlegemerne så
de ikke skylles med ud når der åbnes for fladstammen i
midten i.f.m. returskylning. Kurven har også gitter i bunden
og er skruet tæt til ø160mm røret i midten. Perforeringen i
kurven skal være størst mulig for at skidtet nemt kommer
ind i centrum når den øverste del af røret fjernes ved
returskylning, men ikke større end at de lyse/grålige
plastlegemer nede i vandet tilbageholdes.

Nu er biofilteret 100% tip top og PEholdet returskyller vandet med jævne
mellemrum. Ved returskylningen
lukkes et kammer af og med en
kapselblæser tilføres stor luftmængde i
bunden af kammeret. Derved kommer
plastlegemerne op at svømme og
hvirvles rundt hvorved de omsatte
næringsstoffer flader af og flyder i
overfladen.
Efter nogle minutter fjernes røret i
midten hvorved overflade vandet med
skidtet skylles ned i en slambrønd for
enden af biofilteret. Når slambrønden er
fyldt sættes røret på igen. Fra
slambrønden pumpes spildevandet op i

en slamdam hvor vandet langsomt siver
ned gennem sandjorden, og sandet
tilbageholder slammet. Hvis vandet i
biofilteret fortsat er meget beskidt
gentages processen uden at slukke for

luftpumpen, men man må lige vente på
at slambrønden er pumpet tom igen.
Processen gentages i den næste kamre.

Aktivitetskalender
Senior aftener
Hver anden mandag kl. 19.00 i
klubhuset (ulige uger) Kl. 19.00 i
klubhuset.
Fluebinding, hygge, foredrag, film,
m.m.
Alle er velkomne - vel mødt!
Juniorklub aftener
Torsdage i klubhuset
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.
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