
Formandens beretning 2020
2020 var på rigtig mange områder et
atypisk år, hvilket selvfølgelig skyldes
COVID-19. 2020 blev også året hvor Tange
sø spørgsmålet for alvor kom på dagordnen
igen.
I foreningen kan vi kikke tilbage på et år
som har budt på et fornuftigt forårsfiskeri,
men der har også været rigtig mange
fiskere ved åen. På foreningens vand blev
der i foråret landet en lang række rigtig
flotte Laks. Efterårs fiskeriet svigtede lidt
og var ikke helt så godt som det plejer.
Foreningens fiskebetjente intensiverede i
foråret indsatsen da vi erkendte at der
foregik en del fiskeri på foreningens vand
uden gyldigt fiskekort. Tyvefiskeri kan
være svært at komme til livs da
foreningens sanktionsmuligheder er
begrænsede, det bedste våben i den
henseende er løbende kontrol. Løbende
kontrol fraholder langt de fleste fra at
tyvefiske når der er en rimelig
sandsynlighed for at man bliver bedt om at
fremvise fiskekort. HUSK at kontrol også
kan gennemføres af foreningens
medlemmer.

I bestyrelsens beretning vil jeg først og
fremmest gennemgå de tiltag som
bestyrelsen har arbejdet med på
foreningens vegne i 2020 samt kort
redegøre for prioriterede opgaver i 2021.
Til sidst vil jeg på vegne af bestyrelsen
redegøre for vores tilgang til Tangesø
spørgsmålet og herunder give en status.

Havørredprojektet er et af de projekter
som for alvor har krævet vores
opmærksomhed i 2020. I bestyrelsen er
der bred enighed om opbakning til
projektet, som forventeligt er afgørende i
forhold til at få gjort noget ved nedgangen i
havørrede bestanden på foreningens vand.
I 2020 blev den første sporing af smoltens
vandring gennemført, hvilket desværre ikke
gav noget entydigt resultat. Af den årsag
gennemføres projektet igen i 2021.

Samtidig suppleres projektet med
vildtkamera i bækkene m.h.p. at afdække
om det er i bækkene at en del af årsagen
findes. Først når vi kender årsagen til
nedgangen kan vi forvente at kommunerne
og andre interessenter vil bidrage til en
målrettet indsats. 2021 støtter foreningen
både udtræksundersøgelsen og
kameraprojektet med midler.

Kontingent:
DSF har fra 2021 hævet kontingentet.
Bestyrelsen har besluttet at hæve
medlemskontingentet tilsvarende. Denne
del berøres yderligere i forbindelse med
Kassererens beretning.

Ud over havørredprojektet vil vi i 2021
prioritere:

Klubhuset: Foreningen har i 2021 afsat
70.000,- til at renovere køkkenet i
klubhuset.

Vandpleje: Vi håber at kunne lave to
projekter i 2021. Vandpleje er og bliver
vigtigt for foreningen. Dels går det rigtig
godt i tråd med vores fokus på
havørrederne og derudover tegner det et
billede af foreningen som en forening der
tager ansvar og kærer om den natur som vi
kun har til låns. Der er generelt en stor
velvilje ved kommunerne når det handler
om at stille midler til den slags projekter –
jeg kan kun opfordre flere af vores
medlemmer til at tage aktiv del i arbejdet.

Byttekort med Viborg
Sportsfiskerforening:
Foreningen har med virkning fra 1 marts
indgået aftale med Viborg
Sportsfiskerforening og udveksling af 2 x
byttekort. Viborg Sportsfiskerforening råder
over meget godt ørrede vand i lokal
området bla. Skals å, Simested å, Haldsø,
Fiskbæk å og Jordbro å.

Tange sø spørgsmålet:



Tange sø spørgsmålet har fyldt rigtig meget
for foreningen siden august 2020, hvor
miljø ministeren besøgte Tangeværket.

På mødet i august repræsenterede
foreningen formandsgruppen som er et
samarbejde af lystfiskerforeninger langs
Gudenåen. Den fælles holdning til
spørgsmålet som vi fremlagde på mødet er.

Formandsgruppen bakker alle op om
følgende:

”Foreningerne ønsker, at der eksisterer
en effektiv faunapassage ved Tange
Sø, der tillader åens dyreliv at vandre
sikkert opstrøms og nedstrøms. Dette
kræver ikke ultimativt en fjernelse af
søen. Søen er både rekreativt og
fiskemæssigt et spændende område.

Herudover støtter foreningerne op om
en holdbar løsning ved Tange Sø, der
indebærer en version af et langt
omløbsstryg.

Miljø ministeren besluttede efter mødet, at
nedsætte en arbejdsgruppe der skulle
komme med et forslag til en fælles løsning
på spørgsmålet. Foreningen var her
repræsenteret ved formandsgruppens
udpegede repræsentant.

I februar 2021 spidsede debatten til,
hvilket skyldes at arbejdsgruppen nu skulle
komme med en anbefaling. På dette
tidspunkt så bestyrelsen sig nødsaget til at
deltage mere synligt i debatten, hvilket
blandt andet udmøntede sig i en række
artikler i lokale medier. Egentligt havde vi
helst holdt os ude af debatten, men vi
vurderede, at det ville få store
konsekvenser for foreningen såfremt vi
gjorde det.

I midten af februar blev foreningen spurgt
om vi ville være med til, at drøfte
spørgsmålet med Silkeborgfiskeriforening

og foreningen til bevarelse af Tange sø.
Formålet var, at undersøge om vi kunne
finde et fælles ståsted i debatten.  Vores
drøftelser udmøntede sig i en fælles
ambition for en løsning. Et stærkt signal, at
3 lokale foreninger kan finde et fælles
ståsted i spørgsmålet. Vores tilgang bygger
på fri og uhindret faunapassage ved værket
og en version af et langt omløbsstryg.
Dette indbefatter selvfølgelig at søen skal
bevares. Derudover skal værket overgå til
museumsdrift og der skal findes en løsning
for Tange å. Rammen om det hele er
selvfølgelig EU vand og habitats direktiver,
men da miljø ministeriet ikke er kommet
med klare udmeldinger på området er det
svært at være mere konkret. Derfor er der
selvfølgelig heller ikke taget yderligere
stilling til den del i vores fælles
ambitionspapir.

For nogen kan det virke kontroversielt,
men bestyrelsen tror på at det tjener
foreningen at indgå i en konstruktiv dialog
med de andre lokale foreninger omkring
spørgsmålet.

Angående DSF så er der forventeligt flere
medlemmer der synes, at det er lidt
underligt at BSF ikke står last og brast med
forbundet i spørgsmålet. Til dette er der
kun at sige, at forbundet i sommeren 2020,
gik fra at støtte et langt omløb til at ønske
søen tømt. Det er således DSF der har
ændret holdning i spørgsmålet og ikke BSF.

Det er bestyrelsens faste overbevisning, at
den kompromis søgende linje vi har lagt er
den rette for foreningen. Det er desuden
bestyrelsens opfattelse, at konstruktiv
dialog om spørgsmålet med de andre lokale
foreninger i området er til gavn for alle
også efter en beslutning.
Det afslutter bestyrelsens beretning.


