
Bestyrelsens beretning 2017
Fiskesæsonen 2017 er nu slut, og det er
vist på sin plads at sige, at denne endte
med at blive en af de mere mindeværdige
fiskemæssigt

De større omkringliggende ting foreningen
husker 2017 for, var især laksefiskeriet,
etablering af gydebanker i Hagenstrup
Møllebæk, endnu engang en del debat om
Tange Sø problematikken. Emner, der
normalt har fyldt en del har ikke været så
massivt fremme i år. F.eks. har vi ikke
modtaget så meget debat over grøden i år
som i de sidste år. Garnproblematikken i
Randers Fjord har heller ikke været så
massivt debatteret som i de tidligere år.

Fiskemæssigt blev 2017 generelt et godt
år. Gedderne meldte sig planmæssigt i
starten af sæsonen. Allerede 16 januar
startede fangsterne. I alt blev der til 15.
november fanget 82 gedder med største på
118 cm og 12,2 kg. 70 af gedderne blev
genudsat.

19. januar blev den første laks fanget af en
af vore juniorer. Dette var dog en
nedgænger, der blev forsøgt genudsat. Vi
skal hen til starten af marts før
opgangslaksene meldte sin ankomst. Men
herefter gik det slag i slag. Laksene blev
ved med at bide. Den 3. maj blev årets
største laks fanget, 119 cm og 16,6 kg.

Foråret fiskede fantastisk. Så at sige
dagligt kom der blanke laks på land.
Gennemsnitsvægten for laks i marts og
april var på godt 8 kg. I juni, juli og august
blev der som vanligt ikke fanget så mange
laks. Til gengæld blev der landet nogle
havørreder, primært fra Lilleåen.

September og månederne frem oplevede vi
igen et helt forrygende laksefiskeri ikke set
tidligere. Ved fiskeriets afslutning er der
indrapporteret 572 laks, heraf er de 155
genudsat. Gennemsnitsvægten på de laks
der er indrapporteret med vægt er på 6,1
kg. Der har ikke tidligere været et år med
så mange fangede laks i BSF vand. 2001 er

det år, der kommer tættest på med
omkring 550 fangede laks. Top ti laks er
igen i år besat udelukkende af laks over 10
kg.

Det gode fiskeri har også betydet en del
flere medlemmer og dagkortsfiskere.
Tallene kommer Nicolai ind på senere, men
herfra skal lyde stor ros til alle jer, der har
gået ved åen. På trods af masser af
sportsfiskere rundt på zonerne har vi ikke
modtaget klager fra hverken sportsfiskeren
eller lodsejeren. Tusind tak for at udvise
stort tålmod og hensyn, når I bevæger jer
derude.

Fangster af havørreder er desværre en
fortsættelse af de sidste års nedadgående
fangster. I alt er der fanget 43 havørreder
med største oplyste vægt på 6,6 kg.
Foreningen skulle have holdt møde med
DTU-Aqua om mulige årsager til
nedgangen. Dette møde er udsat til starten
af 2018. I november udgaven af Gudenånyt
kan I finde den rapport, der er udarbejdet
af BSF med statistikker og mulige årsager
til dette.

Aktivitetsmæssigt har 2017 igen været et
år, hvor vandplejeudvalget har haft en del
aktiviteter i og omkring bækkene og hos
myndighederne. Jesper vil fortælle mere
om aktiviteterne herefter.

Juniorklubben har skiftet formand.
Johannes gik af i foråret. Heldigvis har
Lasse meldt sig som formand. Klubben er
meget aktive med ture til spændende
fiskevande og andre aktiviteter. Lasse vil
fortælle mere herom senere

BSF har også i år været engageret i flere
gode arrangementer:

Seniorerne har afviklet den traditionsrige
Gule Ærter fiskekonkurrence, hvor der i år
igen var fuldt hus. Der blev fanget 11 laks
med største fisk en laks på 13,25 kg fanget
af Bruno Rohde. Sædvanen tro var der



efterfølgende gule ærter, lotteri og masser
af snak og godt humør.

BSF har også ydet en stor indsats i
forbindelse med Gudenåkonkurrencen
2017. Der var i år 251 deltagere.
Vandstanden var høj, men humøret og
fiskeiveren ligeså. Dog var der om
morgenen lige ved at komme grøde i
maskineriet, da grødeklipperen blev spottet
på åen. Dette blev dog afværget og
resultatet konkurrencen blev 41 laks, 26
havørreder, 2 gedder og en rimte. Der var
igen i år god tilslutning til fællesspisningen
og til det amerikanske lotteri. Største fisk
var en laks på 8,58 kg.

Fiskerikontrollørerne har i år også været
aktive i at sørge for, at fiskeriet forgår som
foreskrevet. En af udfordringerne er stadig
at få alle medlemmer til at bære fiskekortet
synligt, mens man fisker langs åen som
foreskrevet.

Både vore lodsejere og nogle af
medlemmerne har nævnt, at der ofte ligger
affald langs åen. Foreningen er af den
overbevisning, at dette ikke i
nævneværdigt omfang kommer fra
sportsfiskerne men nok fra andre brugere
af åen. En opfordring skal lyde herfra til at
medtage det affald man møder langs åen.

Samarbejdet med skovfogeden for
statsskoven ved Kællinghøl har ført til, at vi
har adgang til en parkeringsplads på
nordsiden af nord/syd stykket. Herudover
er der etableret en handicapfiskeplads
nedenstrøms kællinghølbroen med platform
ude på den anden side af grødekanten. Den
nye parkeringsplads er indtegnet i
kortbogen.

Formandsmøderne har gennem året været
brugt til gensidig information foreningerne
imellem og lidt skriveri til pressen. I foråret
sendte vi et brev til borgmestrene, hvor vi
igen i samlet flok argumenterede for en
løsning ved Tange Sø, der indebar et langt
omløbsstryg. Brevet blev også publiceret i
de lokale medier og beskrev også de
naturværdier og potentielle turistindtægter
en sådan løsning ville give lokalsamfundet.

Dette brev blev fulgt op af et brev til
miljøministeren omhandlende
turistmuligheder og de forhindringer vi som
formænd så for at udnytte mulighederne
optimalt. Herefter brugte både
formandsgruppen og GSL nogle møder på
at diskutere lystfiskerturisme. Der har
været holdt et par møder både i GSL-regi
og formandsgrupperegi med en
netværkskoordinator fra
Gudenåsammenslutningen, hvor vi har
diskuteret turisme med baggrund i en
rapport herom. Næste møde, der afholdes i
januar har til formål at blive konkret på en
til to aktiviteter eller forslag formændene
imellem, som vi vil arbejde for i 2018.
Netværkskoordinatoren, Gunhild Østbye
Nielsen deltager også her. Verner vil senere
fortælle lidt mere om aktiviteter GSL.
Fjordens Dag 13.500 kr

På sidste generalforsamling gennemførte vi
en undersøgelse blandt de fremmødte om,
hvad foreningen gjorde godt, og hvor vi
kunne yde lidt ekstra. Generelt fik vi
positive tilbagemeldinger, tak for det. På
forbedringslisten var der især fiskekontrol
og vandløbspleje der fik nogle ord med på
vejen. På fiskekontrolsiden har vi fået en
ny kontrollør på Tange Sø, hvor vi har
oplevet en del henvendelser om muligt
ulovligt fiskeri. Og en ekstra kontrollør ved
åen. Som tidligere nævnt, har vore
betjente været særdeles aktive i år. Tusind
tak skal I have for jeres store indsats langs
åen og søen.

Vandløbspleje har vi dedikeret tre af
bestyrelsesmedlemmerne til at stå for.
Resultaterne af dette kommer Jesper ind på
senere, men jeg kan afsløre, at jo flere
frivillige, der melder sig til
arrangementerne, jo mere kan vi gøre. Vi
kan ikke selv.

Der har været mange laks i år. Rigtigt
mange. De har egentligt rokket ved en
teori vi havde om, at der var sammenhæng
mellem antal udsatte smolt og mængden af
returnerede laks. Der er nu nok helt sikkert
også en sammenhæng derimellem, men vi
skal også søge andre forklaringer. De andre



lakseåer i DK har også fisket godt, så
måske har det bare været gode betingelser
for fiskene de senere år. En anden ting, der
måske spiller ind hos os, kan være, at der
er kommet mere justits omkring det
tidligere ulovlige garnfiskeri i Randers
Fjord. Som I måske husker, gik især Langå
Sportsfiskerforening til kamp mod dette
sidste år. Formanden, Lars Kielsgaard har
efterfølgende ikke ligget på den lade side i
denne kamp. Han har blandt andet talt
med formanden for fritidsfiskerne på
fjorden, der er helt på linie. I Uggelhuse og
Udbyhøj er der efter sigende kommet en
del opmærksomhed på problemet og der
skulle være en god selvjustits derude med
blandt andet opslag mod dette fiskeri. En
anden ting, der nok har spillet positivt ind
på mængden af laks er, at vi har været
plaget eller velsignet af en høj vandstand.
Dette har også gjort det muligt at få agnen
i vandet på trods af grøden.

Vi har i bestyrelsen haft en snak om, om
vore regler for fiskeri er gode nok i et år
med så mange fisk. Blandt andet om der
burde være loft over, hvor mange laks en
enkelt sportsfisker må hjemtage på en
sæson. Der er enighed om, at der
selvfølgeligt ikke skal være et loft.
Sportsfiskeren forventes at fange til eget
forbrug og skal selvfølgeligt belønnes for
hårdt slid og dygtighed ved åen. Den
bedste sportsfisker i år har fanget 18 laks,
heraf er 10 hjemtaget. 80% af de der har
indrapporteret fangster af laks har fanget 3
eller færre.  6 personer har fanget 10 eller
flere.

Elfiskeriet har i år været ualmindeligt ringe
efter havørred i Gudenåen. Dette og mere
info fra GØF kommer Per med senere.

Danmarks Sportsfiskerforbund gik d.15/11-
2017 i luften med en helt ny digital
platform.

Det ses bla. ved nyt design på
www.sportsfiskeren.dk og www.fiskekort.dk

Også medlemssystemet har fået en digital
opgradering. Dette skulle gerne betyde

lettere adgang til ens profiler for
medlemmerne. Lettere adgang for
medlemmer til at købe dagkort hos andre
foreninger, da de købes på en allerede
oprettet profil. Adresseændringer skal kun
ske et sted og meget mere.

På dagkort siden – fiskekort.dk – er det nu
muligt at tilføje et depositum. Det betyder
at Dagkort + Borgerkort i den nye sæson
får tillagt et depositum på 50,- . De 50,- kr.
får man tilbage hvis man inden 5 dage
laver en fangstrapport. Dette skulle gerne
betyde flere fangstrapporter fra
dagkortfiskerne.

Medlemskaber af foreningen kan også
købes og betales direkte på
www.fiskekort.dk hvis der er plads i
foreningen.

Det næste store digitale projekt bliver
opbygning af nye foreningshjemmesider
men arbejdet begynder først så småt i
slutningen af 2018 og er måske færdigt i
2019.

I foråret fik vi en henvendelse fra Anders
Hvass, der ejer en grund over for
Fårefolden, nedenstrøms Buus. Han vil
sælge os grunden for et symbolsk beløb. Vi
har selvfølgeligt takket ja. Der mangler
endnu en sidste tilladelse fra skov og
naturstyrelsen, men det bør være formalia
siger vores sagfører. Tusind tak til Anders
for denne flotte gestus. Bestyrelsen ved
endnu ikke, om vi evt. vil bruge denne
matrikel til andet end tilgængeligt
fiskevand, (shelters eller andet). Input
modtages gerne

Gudenånyt fik i vores analyse på sidste
generalforsamling stor ros. Det er vores
opfattelse, at bladet stadig er populært.
Herfra skal lyde en opfordring til
medlemmerne om at indsende historier
eller indlæg til bladet. Det må også rigtigt
gerne være nogle anekdoter og historiske
oplevelser. Send dem til Per Frost, som står
for bladet. For resten en stor tak til Per for
at samle og udsende dette. Ud over dette
blad har vi også startet en facebook side.
Hvis ikke I er medlem, så overvej at blive



det. Der kommer en del information og
billeder fra dagligdagen ved åen.

Til sidst er at sige tak til alle de frivillige,
der gør et kæmpe stykke arbejde for
foreningen. Uden jer var der ikke mange

aktiviteter, der kunne driftes. Tak til
lodsejerne for endnu et år med fint
samarbejde. Tak til DCV, naboforeningerne,
samarbejdspartnerne,
dagkortsalgsstederne og myndighederne
for godt og gnidningsfrit samarbejde.


