
Bestyrelsens beretning 2018
Fiskesæsonen 2018 er nu vel overstået, og
det er på tide at kigge lidt tilbage på det.

Årets aktiviteter i foreningen startede med
den traditionsrige lodsejerfest, som vi
holder hver andet år. Den blev holdt på
Nørgaards Højskole med god og rigelig mad
og drikke, god musik og masser af snak og
dans. Det var en rigtig fin fest.
Tilbagemeldingerne fra gæsterne tydede
også på, at nu havde vi fundet opskriften
på den gode fest, så det koncept prøver vi
igen.

16. Januar startede fiskeriet og de knapt så
kuldskære var selvfølgeligt ved åen.
Geddefiskeriet startede rigtigt godt. Der
blev taget rigtigt mange gedder med
største gedde på 110 cm fanget af Jesper
Møller og så endnu en her den 1. december
ligeledes 110 cm fanget af Mads Nørgaard.
Der er i alt indrapporteret 134 gedder,
hvoraf en af vore juniorer, Mads Nørgaard
Kristensen, har indrapporteret 47. Til
sammenligning blev der i 2017 fanget 82
gedder.

Den første laks blev fanget den 17. februar.
Det var en nedfaldsfisk, der allerede var
blevet blank igen. Den første opgangslaks
blev indrapporteret 9. marts

Marts og april fiskede ok med samlet 120
laks de to måneder. Herefter blev der
sommer i Danmark. Maj fiskede 11 laks
mens juni, juli og august gik helt i stå.
Sommeren og tørken blev værre og værre.
Vandstanden var lav og vandet varmt. Der
var perioder med temperaturer over 24
grader i åen, som regnes for dødeligt varmt
for laksen. I perioden blev laks observeret
drivende/svømmende ned af åen
formentligt i jagten på koldere vand. Andre
laks blev set stå ved bækkenes udløb.
Laksenes formentlige flugt mod koldere
vand førte til, at man ved Lilleåens udløb
pludseligt oplevede et fremragende
laksefiskeri. Sikkert mange af de laks, der
ellers ville have været hos os.

I midten af september begyndte
laksefiskeriet at komme i gang igen. De
sidste måneder fiskede fantastisk og det
endte med, at der blev fanget 502 laks. Til
sammenligning gav 2017 572 laks. De
sidste to måneder reddede statistikken
antalsmæssigt. Til gengæld kunne vi ikke i
år besætte top ti laks med laks over 10 kg.
Men der var da 8 over de 10 kg.

Største laks blev fanget af Helmut Dube, en
han på 110 cm med en vægt på 12,15 kg.
Helmut herfra skal lyde en stor tak til dig
for at tage denne laks netop på denne dag.
Det var nemlig til Gudenåkonkurrencen i
efteråret, hvor BSF vand endnu ikke var
kommet godt i gang, mens Langå stadig
fangede i store mængder. Du reddede
virkeligt forenings rygte ved at nappe
konkurrencens største på BSF vand. TAK

Største juniorlaks blev fanget af Mads
Nørgaard. En hanlaks på 6,3 kg

Tilbage til starten af året.

Havørreden blev fredet for hjemtagelse fra
2018 og fremadrettet. Denne fredning
trådte i kraft på baggrund af et grundigt
analysearbejde udarbejdet af Per Frost og
herefter fremlagt for DTU, myndigheder
samt kolleger langs åen. Tallene talte for
sig selv. Havørreden er tæt på helt at
forsvinde fra BSF vand. Langå
Sportsfiskerforening og Randers
Sportsfiskerklub valgte at følge trop og
fredede også havørreden for hjemtagelse i
deres stykker opstrøms udløb af Lilleåen.
Desværre har de triste tendenser, som vi
så de tidligere år forsat i 2018 med i alt
registreret 37 havørreder mod 43 sidste år.
Tallene her skal dog tages med et gran
salt, da det kan tænkes at nogle har
omlagt fiskeriet til at fiske mere dedikeret
efter laksen end både havørred og laks.
Største genudsatte havørred var omkring
90 cm og 9 kg fanget af John Iversen.



Som noget nyt i år har vi ved
elektrofiskeriet efter moderfisk spurgt DTU-
Aqua om det kunne give værdi at
genudsætte havørrederne og så få
havørredmoderfisk fra Lilleåen igen. Det
har DTU-Aqua anbefalet, og dette er så
forsøgt. Under elfiskeriet i Gudenåen nu
kun efter laksemoderfisk er der i år
registreret nogle flere havørreder end
sidste år. Så måske har vores fredning af
havørreden en effekt. Her skal dog også
lige tilføjes, at vandstanden i vore
gydebække er stadig særdeles lav, så
videnskaben forventer ikke, at det store
rykind i bækkene er sket på
elfisketidspunktet. Men lad os nu hæfte os
ved, at der er set flere havørreder i åen i
forhold til sidste år.

Lørdag den 7. april blev Forårets
laksekonkurrence afholdt i Gudenåen for
første gang. Vejret viste sig fra den gode
lune side. Alle foreningerne nedenstrøms
Tangeværket havde tilsluttet sig
konkurrencen, og der var 156 deltagere.
Vandet var stadig koldt og der var en del
nedgængere i åen stadigvæk, men der blev
da fanget friske fisk. Største fisk var en
laks på 9,7 kg fanget af Jes Jørgensen.
Overskuddet blev på ca. 40.000kr som går
til ekstra udsætninger af laksesmolt. Herfra
skal lyde en kæmpe tak til
konkurrenceudvalget for at tage initiativet
og gennemføre denne konkurrence. Den
bliver gentaget næste år og mon ikke dette
er starten på en ny fast tradition i
Gudenåen.

Midt i september blev Gudenåkonkurrencen
afholdt som vanligt. Der var 277 deltagere
til arrangementet og der blev fanget godt
med laks. 42 for at være præcis. Langt de
fleste blev taget i gul Zone. Men som
tidligere nævnt, godt vi har Helmut. Den
største var fra BSF vand.  Der blev landet
markant færre havørreder. 12 stk. mod 26
året før. Igen her skal lyde stor tak til
konkurrenceudvalget og sponsorerne og
alle de frivillige, der hjælper med til at
gennemføre et så fint arrangement.

Konkurrencen gav et overskud på 92000
kr.

Seniorerne har afviklet den traditionsrige
Gule Ærter fiskekonkurrence, hvor der i år
igen var fuldt hus. Fiskemæssigt gik det
ikke lige så godt som sidste år. Der blev
kun landet 3 laks med største fisk på 4,02
kg fanget af Bent Madsen. Sædvanen tro
var der efterfølgende gule ærter, lotteri og
masser af snak og godt humør.

Igen i år arrangerede foreningen
fremvisning af fiskevand. Dette har på få år
markeret sig som et fast årligt
arrangement med stor tilslutning. Det er
skønt at se den store åbenhed om grej, agn
og fiskespots- det er vi som forening stolte
af. Stor ros til Casper og Jan for at drive
dette.

Viborg Kommune har i 2018 gennemført
omløbsprojektet ved Hedemølle efterskole i
Møllebækken, så nu kan havørrederne frit
komme længere op i bækken. Det netop
overståede elektrofiskeri i bækken viste
med alt tydelighed, at renoveringerne kan
betale sig. Der blev fanget omkring 170
yngel på bare 40 m i møllebækken bag ved
den gamle møllesø ved Brogaard. Det er da
fantastisk. Hvorfor de så ikke kommer
tilbage igen? Det fortæller Per som sagt lidt
om senere.

Juniorklubben har også haft gang i
aktiviteterne. Klubben er meget aktive med
ture til spændende fiskevande og andre
aktiviteter. Lasse vil fortælle mere herom
senere.

GSL har ikke haft travlt i år. Jeg har
deltaget i møderne. De har mest haft
karakter af hygge og generel info
bestyrelsen imellem. Det tog det meste af
året at overtale Lars Kielsgaard, LSF til at
fortsætte som formand. Vi har talt om at
lade GSL være en hvilende forening, hvor
der er booket møder i kalenderen, men
hvor man kun mødes, hvis der er noget at
mødes om. De fleste af os har rigeligt
andet at bruge fritiden på.



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, men ellers har der ikke været
rapporteret større problemer. Dog er der i
perioder spottet nogle, der fisker fra broer
og andre steder også i fredningsperioden.

I år har der været fuldt hus i foreningen.
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 især her
sidst på året har vi ikke modtaget klager
fra hverken sportsfiskeren eller lodsejeren.
Tusind tak for at udvise stort tålmod og
hensyn, når I bevæger jer derude på vores
lodsejeres jorder.

Både vore lodsejere og nogle af
medlemmerne har nævnt, at der ofte ligger
affald langs åen. Foreningen og lodsejerne
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
fortsat at medtage det affald man møder
langs åen. Efter etableringen af trækstien
er der kommet nogle flere meldinger om
løse hunde i engene. Det er ikke tilladt,
men er for os i foreningen svært at gøre
noget ved. Jeg tror, der er en god justits
langs trækstien, så de der går med løse
hunde nok skal få det at vide mange gange
nok til at forstå budskabet.

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.

Efter Jespers indlæg vil Per give en status
om arbejdet i GØF og herefter vil han bruge
lidt tid på at sætte jer ind i projekt: ”Hvor
bliver havørreden af i Gudenåen” og de
aktiviteter vi ser her.

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 vores facebookside. Hvis
ikke I er medlem af facebooksiden, så
overvej at blive det. Der kommer en del
information, gode historier 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.

Hermed afsluttes bestyrelsens beretning.


