
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Marts-maj 2022 

 
Laks 11,0kg fordelt på 102cm fanget af Marius Skjøtt Andersen 11. april 2022 på spinner. 

 

  



 

 

Marts – maj 2022

 

Laksesæsonen er for alvor i gang. Der er 

fanget en del laks, men det er stadig en 

flidspræmie. 

 

Alle laks på top10 listen er nu over 10kg. 

 

 
Figur: Status på top10 gedder pr. 12. februar med største 
på 112cm. 
 

Vi har samlet lidt læsestof og fundet et 

udsnit af billeder af de fine fangster. 

 

  
Laks 12,72kg 104cm fanget af Martin Velling Pedersen 28. 
marts 2022 
 

 
Laks 12,34kg 102cm fanget af Torben Hansen 27.marts 
2022 på spinner. 
 
 

 
Laks 9kg 97cm fanget af Stefan Kristensen 14.marts 2022 
på reje. 
 



 

 

 
laks 6,25kg 80cm fanget af foreningens tidligere kasserer 
Poul Møller 18.marts 2022 på fluejig. 
 

 
laks 7,8kg 90cm fanget af Flemming Abel Olesen 22.marts 
2022 på orm. 

 
Påske-laks 10,26kg 99cm fanget af BSF’S æresmedlem Per 
Hougaard 16.april 2022 på reje. 

 
Laks 12,96kg 106cm fanget af Stig Helgren 
Jensen 4.april 2022 på orm 
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Sandskreddet – vigtigt – hverken affald eller 
afføring i naturen  

Af: Bestyrelsen 

Vores gode lodsejer ved Sandskreddet 

oplever at der bliver besørget (skidt) i det 

lille skovstykke ved Sandskreddet.  

 

Det er naturligvis helt uacceptabelt, og 

bestyrelsen henstiller til at det ophører. 

Det er ikke første gang vi oplever 

problemet og bestyrelsen er i dialog med 

lodsejeren og har et tiltag i ærmet. 

Det gælder naturligvis ikke kun 

menneskeafføring, men også affald. Tag 

det med hjem i skraldespanden – og tak til 

jer der rydder op efter andre. 

 
Foto: Afflad som Allan Stig Helgren samlede på P-plads ved 
Sandskreddet 29. april 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rundvisning ved fiskevandet 2022 - beretning 

Af: Morten Andersen, medlem BSF 

 

Søndag d. 13. marts 2022 havde BSF 

inviteret til rundvisning på foreningens 

fiskevand (nok primært henvendt til nye 

medlemmer!), og skønt undertegnede har 

været medlem i mange år, havde jeg til 

meldt mig arrangementet, da jeg har været 

lidt i tvivl om, om jeg måtte fiske på 

enkelte ”parceller” af åen, og også gerne 

ville ”se” vejen til nogle af foreningens 

yderste fiskepladser (Zone 6). 

Dagen startede med velkomst af 

foreningens Formand – Casper Pedersen 

samt bestyrelsesmedlem Rasmus Ottesen 

kl. 8.00 i Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforenings Klubhus. 

 

Herefter var der kaffe og rundstykker til de 

fremmødte. Efter morgenmåltidet fortalte 

Casper og Rasmus om, hvordan man 

praktiserer henholdsvis flue, mede- og 

spinnefiskeri i åen, og der blev også fortalt 

”lidt” om åen og de enkelte fiskepladser. 

Herefter delte de fremmødte deltagere sig 

op i to ”hold”, og vi kørte nu ud, og så på 

foreningens fiskevand, og de 

parkeringspladser man kan benytte sig af 

som medlem af foreningen. 

Casper og Rasmus fortalte også lidt om 

fiskepladserne, når vi parkerede der, og 

stod ved åen. 

Ca. kl. ca. 12.00 var rundvisningen forbi, 

og Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforening og Casper og Rasmus 

var nu ”vært” med en sodavand eller øl til 

de fremmødte, og det sluttede dagen af! 

Jeg vil gerne sige ”tak” for et godt 

arrangement og en god dag til Casper og 

Rasmus fra Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforening. 

Også tak til de lodsejere der stiller deres 

jord til rådighed for foreningen og lægger 

jord til foreningens parkeringspladser! 

 

”Knæk og bræk” til Casper og Rasmus samt 

alle de fremmødte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Orientering om Havørredprojektet 

Af: Bestyrelsen  

 

Projektgruppen bag projektet ”Havørreden 

tilbage til Gudenå” inviterer til åbent 

arrangement om projektet 16. juni 2022 kl 

19.00 – 22.00 i kulturhus Langå (den 

gamle byrådssal) 

 

 

 

Foreløbig program: 

 Velkomst og baggrund for projektet 

 Udvikling i ørredbestand i tilløb til 

nedre Gudenå / Jan Nielsen, DTU 

Aqua 

 Undersøgelse af vandring af smolt 

fra Gudenå til Kattegat / Jan Nielsen, 

DTU Aqua 

 Erfaringer fra kameraprojektet / Jan 

Nielsen, DTU Aqua 

 Hvilke mulige initiativer kan 

igangsættes for at hjælpe 

ørredbestanden? / Viborg, Favrskov 

og Randers kommune 

Mødet er åbent for alle. 

 

Nb! BSF planlægger at der senere holdes 

en klubaften med samme temaer

 

 



 

 

Fiskeribetjente og kontrol ved fiskevandet 

Af: Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har sammen med 

fiskeribetjentene aftalt en intensivering af 

kontrollen langs vores fiskevand. 

Forskellige tiltage er iværksat for at gøre 

kontrollen mere systematisk.  

Herudover er vi ved at få godkendt 

yderligere 2 fiskeribetjente til Gudenå. 

Husk at du skal bære dit fiskekort synligt, 

og som medlem har du ret til at bede om at 

se andres fiskekort.  

Kontakt vores fiskeribetjente hvis du 

oplever mistænkelige forhold. 

 

Det er en god ide at kode telefonnumrene 

på fiskeribetjentene ind i din telefon så du 

har dem ved hånden den dag du får brug 

for det: 

 

BSF fiskeribetjent, Gudenå: 

 Verner Jensen  Tlf. 6170 6784 

 Steen Juhl Nielsen  Tlf. 3035 6971 

 Erik Schøler   Tlf. 2263 1424 

 Teddy Laursen  Tlf. 2512 3618 

 Gheorghe Nan  Tlf: 2144 9777 

 Rasmus Ottesen  Tlf: 5362 3959 

 Alan Stig Helgren  Tlf: 5334 1422 

 

BSF fiskeribetjent, Tange Sø 

 Leif Kramer   Tlf. 4088 8547 

 

 

Riverfisher 

Af: Bestyrelsen 

 

Samarbejdet med Riverfisher om Gudenåen 

er i gang. 

Randers, Favrskov og Viborg Kommuner 

har meldt sig ind i Riverfisher. 

 

Riverfisher vil hjælpe med at promovere 

fiskeriet i Gudenå endnu mere end det 

allerede er i dag så lokalsamfundet 

derigennem kan får øgede indtægter via 

lystfiskerturisme. F.eks. gennem 

dagligvarehandel og overnatning. 

Men uden fisk ingen fisketurister så det 

handler lige så meget om at sikre bedre 

vilkår for fiskeriet via vandløbsprojekter. 

BSF gik allerede tidligt i forløbet foran med 

tilsagn om deltagelse i Riverfisher idet vi 

derigennem ser at vi står stærkere 

sammen med kommunerne under i 

arbejdet for at sikre bedre vilkår for lakse 

og havørredfiskeriet i Gudenå. 

 

  



 

 

Projekt ”havørreden tilbage til Gudenå” 

Kameraprojektet 

Kameraprojektet med overvågning af 

rovdyr der æder ørredyngel såsom odder, 

fiskehejre og skarv fortsætter frem til og 

med oktober så vi data fra et helt år. 

Observationerne i BSF’s område er gået 

kraftigt ned her i foråret. Man kan have på 

fornemmelsen at fiskehejren og odderne nu 

har tømt bækkene og i stedet finder deres 

føde et andet sted. 

Eller at det i disse måneder er nemmere at 

finde føde andre steder. 

 

 
Figur: Fiskehejrer og odder med store ørreder de har fanget 
i gydebække til Gudenåen nedstrøms Tangeværket . Uddrag 
fra rapport DTU Aqua. 

 

 

Ørredfonden 

Af: Per Frost Vedsted 

 

Ørredfonden har udsat havørreder i 

Gudenå, Allingå og Hevring å. Donslund 

fisketransport stod for kørslen. 

 

Vi manglede desværre 4.800 smolt for at 

kunne levere nok til Tangeværkets 

pligtudsætning i Gudenå. 

Iden udsætningen af type store ophører i 

Silkeborgsøerne vil vi næste år producere 

lidt 2 års smolt, og så skulle vi kunne 

opfylde hele planen. 

Det var rigtig fine fisk da vi i år var 

forskånet for voldsomme sygdomme i 

foråret. 

 

 

 

Udsætningstal smolt 2022: 

 Hevring å: 7.000 smolt 

 Alingå 15.400 smolt 

 Gudenå: 30.200 stk 

o Langå: 20.100 stk 

o Ulstrup:10.100 stk 

 I alt 52.600 stk smolt 

 

Udover smolt blev der udsat overskudsfisk 

som ikke var store nok til ikke at kunne 

kaldes smolt. Vi håber at nogle af disse 

bliver til smolt - det kunne godt ligne det 

når man så på dem. Eller at de overlever et 

år i åen og kan trække til havs næste år. 

https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/662187/dtu_aqua_forel_big_rapport__feb_2022.pdf


 

 

Overskudsfisk der ikke helt opfylder krav til 

smolt: 

 Ca 1.000 fisk i Allingå/hevringå 

 Ca 3.000 fisk i Gudenåen 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender 

Gudenåkonkurrence Gudenå 

16-17. september 2022. 

Yderlige oplysninger følger senere. 

 

 

 

 



 

 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 

udvalg mv. 
BSF Bestyrelsen 
 

Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Nicolai Parbst 
Kasserer 

kasserer@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Rasmus Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 
 

Søren Agesen 
Bestyrelsesmedlem 
lsagesen@gmail.com 

 
Erik Søndergaard 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
efs@fiberpost.dk 

 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 

Bestyrelsesmedlem og vpu 
jesperknudsen1976@gmail.com 
 
Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 

jrhjjh@hotmail.com 
 

Anders Stougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
anders.stougaard@outlook.dk 
 
BSF Bestyrelsen 
Fælles email til hele bestyrelsen 
bestyrelsen@bjerringbro-

sportsfisker.dk 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Verner Jensen 

Tlf. 6170 6784 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Steen Juhl Nielsen 
Tlf. 3035 6971 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Erik Schøler 

Tlf. 2263 1424 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Teddy Laursen 
Tlf. 2512 3618 

 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Gheorghe Nan  
Tlf: 2144 9777 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Rasmus Ottesen 

Tlf: 5362 3959 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå  
Alan Stig Helgren Jensen 
Tlf:5334 1422 

 
 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 
BSF’s fiskeribetjente 

Fælles email adresse 
fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Fiskeristyrelsens kontrollør, 

distrikt Randers 
Fiskeribetjent Lars Høgild 
Tlf. 7218 5687 
 

Vandpleje 
Jesper Knudsen, formand 

Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 
Nicolai Parbst, nøgler og 
vedligehold 

NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 
Kim Sørensen 

Tlf: 2049 1859 
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 
 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Thorbjørn Lager 
 

 
 

Juniorklub 
Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 

 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 
Jeppe K. Christensen, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 

 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 
naestformand@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 

Veje og P-pladsen 
Kim Sørensen 
meki@bknet.dk 
 

Klubhus adresse og bestyrer 
Gudenåvej 22A 
8850 Bjerringbro 
Kim Sørensen, bestyrer klubhus 
Tlf. 2049 1859 

 

Broer, bænke og skilte 
Søren Agesen 
lsagesen@gmail.com 
 

Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

Lodsejerkontakt 
Niels-Jørgen Ottesen 
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750 
njottesen@hotmail.com 
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