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Siden sidst maj 2018 
Tekst: Lars Kielsgaard     Billeder: B. Bach 

 

Der var kaffe og rundstykker til sæsonåb-

ningen den 1. marts på Langå Camping. 

Det var velbesøgt og hyggeligt. Vejret var 

dog ganske forfærdelig, og der var kun 

ganske få fiskere ude med snøren. Fangster 

var der ingen af. Der var en enkelt ældre 

fisker, med en slidt kanvasrygsæk, der 

trodsede vejrguderne og fiskede på Cam-

ping stykket. 

Hele marts blev meget kold og blæsende, 

og vi skulle et stykke ind i marts, før de før-

ste fisk kom på land. Det startede med 

nogle fine overspringere. Laksefiskeriet er 

efterhånden kommet godt i gang. Lakse-

fangsterne fordeler sig jævnt på alle vores 

zoner. 

Nogle ihærdige medlemmer, fra forenin-

gerne, fik i foråret den fremragende ide, at 

arrangere en forårskonkurrence efter 

blanklaks. Der blev arrangeret en rigtig god 

konkurrence, med fine præmier. Konkur-

rencen blev arrangeret med Lystfisk.dk 

som hovedsponsor. Selve dagen var en lør-

dag med afsluttende spisning på Camping-

pladsen. Det var en kold dag, men der var 

alligevel en god tilslutning. Der blev ind-

vejet enkelte laks. Overskuddet, på ca. 

40.000 kr., bliver brugt til en ekstra portion 

laksesmolt. Stor tak til arrangørerne. 

Vi har længe haft mistanke om, at havørre-

den er presset opstrøms Lilleåen. Der er 

manglende gydninger i eks. Tjærbækken 

og i bækkene op mod spærringen ved Tan-

geværket. BSF gydebanketællinger viser 

samme tendens. Det samme gør fangstind-

beretningerne.  

Der har været afholdt møde med DTU 

Aqua og kommunerne. Der bliver iværksat 

nogle undersøgelser om, hvad der kan være 

årsagen til nedgangen.  

Som konsekvens af dette har vi, sammen 

med de andre foreninger, valgt at frede 

havørrederne indtil videre. Fredningen, på 

vores vand, gælder i Gudenåen, opstrøms 

Lilleåen = Grøn Zone. 

Skarven er blevet diskuteret meget. At den 

er et problem for smoltudtrækket, er der ingen 

tvivl om. Der er nu indhentet tilladelse om re-

gulering, og Peter Fosgerau har i samarbejde 

med Langå Jagtforening sat gang i projektet. 

Der er indtil videre skudt 1. skarv. Vis hensyn 

til jægerne ved åen. 

Den uendelige historie, om spærringen af Gu-

denåen ved værket, vil ingen ende tage. Gu-

denåcentralen har med flere tiltag forsøgt at 

undgå en løsning. Fjernvarme fra søen mv. Nu 

har de ansøgt om et nyt projekt, varmepumper i 

turbinekamrene. Projektet er lavet af Cowi, og 

der er ansøgt hos kommunerne.  Det skal selv-

følgelig i høring. Gudenåcentralen har fået nye 

ejer. Energiselskabet Enig ejer nu 99 %. Det 

kan undre meget, at et selskab, der profilerer sig 

med grøn energi, vil have noget at gøre med et 

projekt, der er ødelæggende for Gudenåen, og 

som overhovedet ikke er grøn. 

Der er blevet lagt skaller ud på Pramdragerstien 

fra vores P-plads til broerne. Der bliver også 

lagt skaller ud til Egeskoven. Der er flere opga-

ver, så har man tid til hyggeligt samvær og lidt 

praktisk arbejde, kan man melde sig hos Søren 

H Mogensen. 

Knæk & Bræk 

Lars Kielsgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra forårskonkurrencen 2018 



Laksekonkurrencen 2018 
Tekst: Jesper Møller Billeder: Langå Camping 

 

7. april var dagen for Gudenåens Lakse-

konkurrence. Tiden op til havde været fyld 

med bekymringer og småjusteringer, for at 

få det hele til at fungere. Det var nu mest 

bekymringerne, der fyldte. Marts måned 

havde været unormal kold og på trods at en 

ihærdig indsats, var listen af indvejede 

blanke laks stor set tom.  

Det hjalp lidt, da DMI i begyndelsen af På-

sken begyndte at love lidt varmere vejr. 

Måske kunne vi stadig nå at få lidt opgang. 

Laksekonkurrencens deltagerliste var el-

lers billigt til salg. En uge før så det stadig 

sløjt ud. 

Men så begyndte de at komme, de blanke. 

Og humøret steg. Måske var det stadig ikke 

for sent!? Jeg havde selv købt fiskekort nr. 

1 og var næsten daglig i kontakt med Lyst-

fisk.dk og Langå Camping for at høre, 

hvordan det gik med salget. Torsdag be-

gyndte der at ske noget, og vi endte da også 

med et flot resultat på 157 deltagere. 

Så oprandt dagen, og vejret var flot. Meget 

anderledes, end det havde været hele marts 

måned. Der var selvsagt temmelig koldt 

om morgenen, men i takt med at solen kom 

frem, kom også varmen og håbet om at 

fange en laks, både for den blanke skønhed, 

men selvfølgelig også for at have mulighe-

den for en af de flotte præmier, Lystfisk.dk 

havde sponsoreret til konkurrencen. 

Nogle timer gik der om morgenen i Zone 

5. Jeg havde jævnligt kontakt til en del an-

dre lystfiskere, fordelt på det meste af Gu-

denåen. Vi havde hverken set eller mærket 

noget. Hvad nu hvis, der ikke blev fanget 

fisk? 

Lidt op af formiddagen begyndte det så. 

Rygter om en fisk mistet i Zone 4, et tilbud 

misset i Vellev Mose og en kamp, der fore-

gik med en fisk i Grøn Zone. Fantastisk. De 

var her jo, de smukke blanke, som vi havde 

ønsket at se til konkurrencen. Omkring 

middagstid var vi et helt hold, der tog ned 

til Langå Camping for at mødes over mad-

pakkerne. Få et par løgnehistorier og ikke 

mindst for at se, om der var indvejet fisk. 

Og minsandten. Der kom en fisk ind, lige da vi 

var ankommet til campingpladsen. En smuk 

blank forårslaks, der senere skulle vise sig at få 

andenpræmien. Og mens vi var der, kom der en 

ung fyr fra Varde med en endnu større fisk! 

Humøret var derfor højt, da vi gik om på terras-

sen for at spise vores madpakke og tale med 

Ove, der havde ofret fiskeriet for at kunne grille 

grisen til aftensmaden. 

Tak for det, Ove! 

Vi blev der nu ikke så længe. Nu vidste vi jo, at 

de var der, og at der skulle gøres en indsats i 

forsøget på at få en med. 

Inden vi kørte, var jeg dog så heldig at møde 

Allan Andersen, der havde fanget en vidunder-

lig havørred på hele 6,8 kg. 

 Jeg var ikke så heldig, at jeg fangede noget og 

de 7 præmier, der var sponsoreret af Lyst-

fisk.dk, var der ikke laks til. Men med tanke på 

det meget sene forår og deraf sene opgang, må 

det alligevel siges at være et flot resultat. 

 

 
 

Der var en fantastisk god stemning under ind-

vejningen og blandt de 59 deltagere til spisning 

om aftenen, og det virkede som om, alle havde 

haft en fantastisk dag. 

Nogle dage efter konkurrence lavede vi en op-

følgning på, hvordan hele forløbet havde været. 

Der var et par steder, hvor vi godt kunne have 

gjort det lidt bedre. Men også områder, hvor det 

var godt. 

Med foreningernes velvilje og lidt småjusterin-

ger, har vi besluttet at gøre det igen næste år.….  

 

Og vi glæder os til at se jer! 

Knæk og bræk! 



Havørredbestanden m.m. i Gudenåen. 
Tekst: Jan Nielsen  

 

Hvad kan DTU Aqua hjælpe med? 

DTU Aqua vil meget gerne hjælpe med at 

vurdere, hvad der evt. kan gøres for at for-

bedre havørredbestanden i Gudenåen. Hvis 

det kræver nye fiskeundersøgelser, vil det 

dog kræve ekstern finansiering.  

Finn Sivebæk, Gorm Rasmussen og jeg har 

samlet op på forskellige ting efter mødet. 

Her får I nogle input, som kan indgå i det 

videre arbejde: 

• DTU Aqua har skrevet en del og 

lavet videofilm om vådområders 

betydning for fisk, som I kan 

finde http://www.fiske-

pleje.dk/vandloeb/restaure-

ring/vaadomraade 

• I foråret 2018 vil Finn, Gorm og 

Jan besigtige vådområderne ved 

Randers for at vurdere, om smol-

tene evt. kan drifte ind i vådområ-

derne. Vi påregner at spørge Ran-

ders Kommune, om de vil vise os 

rundt og fortælle om projekterne. 

• Man kan finde resultatet af DTU 

Aquas seneste bestandsanalyser i 

de enkelte vandløb på Ørredkor-

tet, hvor man også kan downloade 

Planen for fiskepleje. 

http://www.fiskepleje.dk/nyhe-

der/2016/03/oerred-

kort?id=b0bff426-df63-4676-

9aac-7d29d0a98ef7 

• Gudenåkomiteen har samlet alle 

sine rapporter på deres hjemme-

side, hvor man bl.a. kan finde en 

række rapporter om fiskebestan-

den i Gudenåen og dens tilløb. 

Rapporterne 3, 4, 19 og 23 er sær-

ligt relevante i forbindelse med 

havørreden i Gudenåen 

http://www.gudenaakomi-

teen.dk/viden-om-guden-

aaen/publikationer 

• DTU Aqua har i 2013 udarbejdet 

et notat til Favrskov Kommune 

om muligheden for at etablere g-

destryg for laks i Gudenåens hovedløb 

nedstrøms Gudenåcentralen. Notatet 

er vedhæftet denne mail og beskriver 

de væsentlige forhold, som skal være i 

orden for at sikre gode gyde- og op-

vækstforhold for laks og havørred i 

store vandløb. 

• I 2017 har vi også lavet en kort video-

film om, hvorfor de brede stryg i Gu-

denåen ved Vilholt og Vejle Å ved 

Vingsted virker så godt som gyde- og 

opvækstvand for havør-

red. http://www.fiskepleje.dk/nyhe-

der/Nyhed?id=%7bA1EABD4D-

5BD4-4BBE-A7AB-089EED-

FBF4B6%7d 

 

Hvad kan I bidrage med? 

Vi vil gerne hjælpe med at analysere data over 

havørredernes længdefordeling m.m., hvis I 

kan levere 

• fangstrapporter ved lystfiskeri, herun-

der ved konkurrencer, årsopgørelser 

etc. 

• elfiskerapporter ved fiskeri efter mo-

derfisk 

Det er vigtigt, at vi får længderne på havørre-

derne, så vi kan analysere længdefordeling i 

forhold til tidligere undersøgelser (det gælder 

alle foreninger med havørredopgang inkl. Had-

sten Lilleå). Vi kan aftale nærmere vedr. dette, 

hvis det er muligt for jer.  

Som nævnt på mødet har jeg arbejdet meget 

med problemstillinger vedr. fisk i Gudenåsyste-

met i mange år, bl.a. som ansat ved Gudenåko-

miteen i 1980’erne. Derfor er jeg jeres kontakt-

person i det kommende arbejde, hvor jeg ind-

drager kollegerne efter behov.  

 

Jan Nielsen, biolog/cand. scient 

Fiskeplejekonsulent 

DTU Aqua 

Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi 

Danmarks Tekniske Universitet 

Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg  

Mobiltlf. 21 68 56 43 (prøv først denne tlf.) 

DTU Aqua omstilling 35 88 31 00 
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Introdag for nye medlemmer 
Tekst: Morten Nielsen   Billeder: B. Bach 

 

Vi mødtes en våd forårsdag i klublokalet. 

Der var 15 nye medlemmer og 4 fra besty-

relsen, til kaffe og rundstykker i klubloka-

let, for at høre om klubben, om fiskeriet og 

om reglerne for vor færden ved åen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medens der blev drukket kaffe, fortalte 

Lars og Ole om klubben, regler og regula-

tiver. Bjarne redegjorde for og viste zone-

indelinger og P-pladser på computeren. 

Der blev også fortalt om fredningen af ør-

reder opstrøms broerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjarne og Morten orienterede om fiske-

tegn, der skal bæres synligt, og om fiskeri-

betjentenes arbejde. Efter denne oriente-

ring og svar på spørgsmål, blev vi fordelt i 

en håndfuld biler og kørte til første stop -  

P-pladsen i skoven ved Gul Zone, hvor vi 

viste ̀ Brændenælderne’, ’Jernbanesvinget’ 

og parkeringen ved Væth Enge. Herefter 

kørte vi til P-pladsen ved dambruget i toppen af 

Rød Zone og viste vejen til fiskevandet. Vi 

kørte videre og udpegede P-plads ved Blå Zone, 

på vej til Østergård. Undervejs gjorde vi holdt 

ved Houlbjerg bækken, hvor Lars fortalte om 

vores vandpleje og om vigtigheden af godt gy-

devand, for vor havørredbestand. Fra P- pladsen 

ved Østergård, gik vi til Gudenåen, og viste 

pladserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteskolen og revet. Ind i bilerne og en kort 

tur til Åbro, hvor vi viste P-pladserne på dæm-

ningen og lige før overskæringen. Lige en ge-

nerel påmindelse: Husk at rydde op! (der lå en 

del tomme øldåser og en del fiskeline!) 

Vi fortsatte til den nederste del af Rød Zone og 

afsluttede på Smedens Eng, hvor vi spiste kæm-

pepita, drak øl, vand samt en opfølgning på 

spørgsmål. 

De `nye` udtrykte samstemmende, at de syntes, 

det havde været en god og informativ dag. 



Referat fra generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen. 
lørdag den 21. april 2018 kl. 13.00 i Langå  

Referent: Hilmar Jensen 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Beretning 
4. Regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Budget for 2018 
7. Fastsættelse af dagpenge og evt. løn til bestyrelsen 

8. Kontingent 2019 

9. Valg af bestyrelsen På valg er: Lystfiskere Max 
Thomsen, Torben Salling Lodsejere Niels Barslund, 

Claus Nielsen 

10. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter 
Dambrug 

Jürgen Vogt 

Lystfiskere 
Morten Nielsen 

Lodsejere Bo Andersen 

Erhvervsfiskere 
Preben W. Hansen 

11. Valg af revisorer 

På valg er: 
Claus Rasmussen og Jens Salling Jensen 

12. Eventuelt 

 
Næstformand Max Thomsen bød i Formand Niels 

Barslunds fravær velkommen. 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere Hilmar Jensen 

valgt til dirigent Stemmetællere vælges hvis der bliver 

behov. 
 

2. Godkendelse af forretningsorden, Godkendt. 
 

3. Beretning 

Max Thomsen fremlagde i Formand Niels Barslunds 
fravær bestyrelsens beretning. 

Gennem 2017 har vi været inddraget i en del forskel-

lige sager, hvor vi har givet vor mening til kende. 
Miljøminister Esben Lunde Larsen har forskellige 

ideer om lystfiskerturisme, her har vi været med i det 

etablerede udvalgsarbejde, men det skete kun efter at 
vi havde tilkæmpet os en plads i udvalget. Vi var ikke 

med i ministerens plan for hvem der skulle deltage. 

Drøftelsen af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper ud-
møntede sig også i en debat om omsætningsforbud på 

5 fiskearter og fiskeretten i søer. Der skal være plads 

til alle, men den private ejendomsret skal respekteres. 
Ordninger og tiltag med betalte guider har givet stor 

debat i lokale foreninger. Mange foreninger tilbyder 

gratis guidning, og denne foreningsaktivitet vil blive 
presset. 

Ønsker man flere folk og familier langs vandene er 

man også nødt til at stille vel-færdsfaciliteter til rådig-
hed, hvilket kan/vil møde modstand hos lodsejere. 

Problemet findes allerede i forbindelse med sejlads på 

vandløbene. 

Bestyrelsen har drøftet de forskellige elementer i de ideer 
der er fremlagt, ikke mindst hvor der har kunnet opstå pro-

blemer for de forskellige foreninger med at kunne fastholde 

fiskevandet. 
Når nogle kommuner så bruger lystfiskerturisme til at lave 

egnsudviklingsprojekter, kommer der for mange modstrid-

ende opfattelser på banen. 
Et af vore udgangspunkter har været at alle spærringer skal 

væk. Det giver ingen mening at fjerne små spærringer op-
strøms i et vandløb, hvis der befinder større spærringer ned-

strøms. 

Vi har på forskellig vis været involveret i projektet ved ned-
læggelsen af ålekisten og det nye udløb fra Glenstrup Sø. 

Desværre har Mariager kommune ikke forstået at en indgået 

aftale skal respekteres, men de har efter projektets færdig-
gørelse egenrådigt lavet ændringer der bibeholder den for-

højede vandstand i søen. 

Forening afgav høringssvar til notat om Forslag til forslag 
til Rådets forordning om fastsættelse for 2018 af fiskerimu-

ligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande 

i Østersøen, de væsentligste elementer her var begrænsning 
i torskefangsterne og oplæg til en ændring der i princippet 

afskaffede ålehandlingsplanen. Det sidste blev dog forhin-

dret. 
Det har også været glædelig for os at de nye restriktioner 

omkring ålefiskeriet ikke har ramt de ferske vande. Det er 

ikke det danske fiskeri efter ål i ferskvand der skal have 

skylden for ålebestandens størrelse. Der er al mulig grund 

til at vi gør hvad vi kan for ikke at forringe fiskemulighe-

derne for vore medlemmer. 
Sæler er blevet et stort problem i vandløbene med udløb i 

Limfjorden. Alle steder meldes om jagende sæler. 

En konkret henvendelse fra Karup Å til Naturstyrelsen har 
ikke resulteret i nogen tilladelse. Lodsejerforeningen ved 

Karup Å har i første omgang fået nej til regulering. 

Vi har fremsendt en ansøgning om ændring af bekendtgø-
relsen om regulering af skadevoldende vildt, sådan at sæler 

i ferskvand blev omfattet bekendtgørelse i lighed med 

skarv. Vi har fået afslag med begrundelse at der arbejdes på 
sagen. 

Der er afholdt et dialogmøde i Holstebro. Desværre ser det 

ikke ud til at mødet vil afstedkomme noget brugbart. Det 
vigtigste for oplægsholderne var at sikre dem selv flere 

penge til forskningsprojekter. 

Miljø- og Fødevareministeren har efterfølgende bedt Miljø-
styrelsen se på, hvordan reglerne i vildtskadebekendtgørel-

sen kan ændres, så det i visse situationer bliver muligt at 

søge om reguleringstilladelse for foreninger, der organise-
rer lyst- eller fritidsfiskere, når en skade på pressede fiske-

bestande kan dokumenteres. 

Miljøstyrelsen har, som vi frygtede, siden dialogmødet væ-
ret i dialog med Århus Universitet for at få igangsat en kort-

lægning af omfanget af problemerne med sæler i åerne i 

Limfjordsområdet. Denne kortlægning vil danne grundlag 
for de fremtidige muligheder for at kunne regulere de sæler, 

der skader fiskeriet eller presser fiskebestandene 



Der er behov for at alle parter ved Limfjorden, Lim-

fjordsrådet, kommuner, lodsejere, turisterhvervet og 
lystfiskere slutter sig samme i en samlet enhed der kan 

påvirke de forskellige styrelser til at få lavet noget ved 

sælernes tilstedeværelse i vandløbene. Vi forsøger at 
få Limfjordsrådet til at være de udførende i arbejdet, 

og det ser ud til at vi får held med det 

Som tilskudsberettiget fra Friluftsrådet har vi fået en 
udfordring. Rådet har ændret sin tilskudsmodel sådan, 

at organisationer med stort administrationsapparat og 

forbrug modtager flere penge på bekostning af økono-
misk ansvarlige foreninger. Det betyder konkret at 

FFD vil få sit tilskud nedsat til en tredjedel over 5 år, 

og Danske Tursejlere vil få tilskuddet syvdoblet. Vi 
har gjort indsigelse, men rådet vil ikke ændre på mo-

dellen. 

De ændrede bevillinger får os til at overveje vor fami-

liefiskedag. Familiefiskedagen er en tilbagevendende 

tradition, men det er måske en tradition der står for 

fald. 
Vi har afholdt de sædvanlige kurser i genopfriskning 

af el-fiskeri, el-fiskekursus og vandløbsrestaurering. 

Derudover en overbygning på restaureringskurser, 
hvor der sker besøg til forskellige afholdte projekter. 

Vi har skiftet pengeinstitut til Langå Sparekasse, og 
foretaget køb af obligationer. Årsagen til flytning var 

gebyrpolitikken der belastede vor formue uforholds-

mæssigt. 
Året har også betydet at vi har fået en ny forening som 

medlem. Det drejer sig om ålefiskere ved Vidåen. 

Med udgangspunkt i egnsudviklingsprojekter, ser det 

ud til at kommunerne angiveligt vil genere og forhin-

dre lystfiskeri. Vi var i 2017 opmærksomme i forbin-

delse de vedtagelser som skete i et samarbejde mellem 
Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Vejle 

kommuner. De besluttede at udarbejde nye bestem-

melser for sejlads i Skjern Å på strækningen fra Rør-
bæk Sø til Borris. De nye bestemmelser blev udarbej-

det som et regulativtillæg. Reglerne betyder at der må 

sejles både i en længere periode af året og længere tid 
på den enkelte dag samt med flere kanoer. Udvidelsen 

vil betyde at der bliver sejlads i fiskenes gydeperioder, 

og ikke mindst over gydebankerne. Vi måtte dog kon-
statere at de lokale foreninger ikke var interesseret i 

en debat om ændringen, måske fordi de var bange for 

at miste fiskevand, så FFD foretog sig ikke videre i 
sagen. 

Problemerne med signalkrebs er stigende og flere 

vandløb er ramt. Det ser ikke ud til at forsøgene med 
opfiskning har nogen form for effekt. 

Grødeskæringen i de forskellige vandløb har på grund 

af kommunernes forskellige holdninger været drøftet. 
Der er lodsejere der kan påklage manglende grøde-

skæring eller foretage anmeldelse. Der skal også være 

stor opmærksomhed i forbindelse med de regulativ-
opdateringer der foregår ved mange vandløb. 

Foreningen har gennem årene haft en markant hold-

ning til Catch & Release. Derfor er det med en skjult 
glæde at vi nu kan konstatere at vor modstand også af 

andre er fundet velbegrundet. Bladet Fisk og Fri har 

bragt en artikel omkring Catch & Release, hvor de 
skadelige påvirkninger som fiskene får af behandlin-

gen er blevet undersøgt, og det støtter vore synspunkter. Se-

nest er der ved Storåen igangsat et forsøg med mærkede 
genudsatte laks. Det første forsøg på fangst og genudsæt-

ning gav ikke det ønskede antal. 

Vi har haft en drøftelse med JS.Danmark om ny brochure 
med omtale af foreningen. Det ser ud til at der er nye mu-

ligheder for profilering. Vort udgangspunkt er at den skal 

være gratis for foreningen og det må ikke koste os normale 
annoncører. Den må heller ikke indeholde reklamer fra kon-

fliktvirksomheder i forhold til foreningens synspunkter. 

Debat. 
Fremtiden omkring familiefiskedagen kunne være at vi lave 

en aktivitet ved Glenstrup Sø. 

Claus Nielsen supplerede med nye oplysninger vedrørende 
Glenstrup Sø, hvor borgmesteren har været på besøg og 

ikke kunne genkende det han indviede og situationen i dag. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskab 

Kasserer Bjarne Bach gennemgik regnskabet, og uddybede 
nogle af posterne, samt oplyste at nogle poster i fremtiden 

vil blive opdelt og dermed mere synlige i regnskabet. 

Regnskabet udviser et plus på 2539,- kr. 
Regnskabet blev godkendt 

 
5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag. 

 

6. Budget for 2018 
Da tilskuddet fra Friluftsrådet bliver begrænset, blev et bud-

get med et underskud på 6785,- kr. godkendt. 

 

7. Fastsættelse af dagpenge og evt. løn til bestyrelsen 

Uændret. 

 
8. Kontingent 2019 

Ingen kontingentstigning i 2019. 

 
9. Valg af bestyrelsen Lystfiskere Max Thomsen, Torben 

Salling Genvalg Lodsejere Niels Barslund, Claus Nielsen 

Genvalg. 
 

10. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter 

Dambrug 
Jürgen Vogt Genvalg 

Lystfiskere 

Morten Nielsen Genvalg 
Lodsejere Nyvalg af Ove Bisgaard fra Glenstrup Sø 

Erhvervsfiskere 

Preben W. Hansen Genvalg. 
 

11. Valg af revisorer 

Claus Rasmussen Genvalg 
Nyvalg af Per Hørdum Pedersen, Vinterslevvej 3B, 8370 

Hadsten, tlf. 86 98 13 23, mail: naestformand@randers-

sportsfiskerklub.dk 
 

12. Eventuelt 

Den manglende deltagelse i generalforsamlingen blev kom-
menteret. 

mailto:naestformand@randerssportsfiskerklub.dk
mailto:naestformand@randerssportsfiskerklub.dk


Arbejdsdag ved Gudenåen 
Tekst: Søren Mogensen Billeder: Finn Søgaard 

 

Kan i huske dette sted i slutningen af sæso-

nen 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengang var vandstanden ca 1m højere, og 

man skulle have waders på for ikke at få 

våde bukser. Det er stien langs fåreindheg-

ningen ved Smedens Eng, der har fået en 

kærlig hånd.  

Den 22. april mødtes frivilliggruppen til ar-

bejdsdag. Vi har i flere år haft muslinge-

skaller, som Randers kommune har lovet at 

udlægge på trækstien langs Gudenåen, 

uden der er sket noget. Vi startede ud med 

2 trillebøre for at se, om det havde nogen 

gang på jord. Efter at have tunet den ene, 

så der kunne være dobbelt som meget, samt 

”fåremanden” Jan dukkede op med sin ha-

vetraktor og vogn, gik det hurtigt. Jeg tror 

vi fik lagt 10m3 ud på 2 timer med simpel 

håndkraft og sved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er der en fin sti. Det bliver spændende at se, 

om den kan holde til at blive oversvømmet. 

Herunder ses arbejdsholdet, 5.manden tog bil-

ledet :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har oplyst kommunen om arbejdet, og de har 

allerede kvitteret med et nyt læs muslingeskal-

ler. 

Vi har osse forsøgt udlægning af engangspaller 

ved sommerhuset, da der her var seriøst mud-

der/bundløs sump. 

Når I læser dette, er broerne i Rød zone Lilleåen 

ordnet, samt der er stukket bjørneklo.  

I år vil vi forsøge at få slået nogle stier med vo-

res skivehøster, så der er lidt mere fremkomme-

lighed på de mest øde steder. 

Hvis der er nogle, som har nogle favoritsteder, 

hvor det er for bøvlet, så giv et ring, og vi vil 

prøve at komme græsset i forkøbet, selvom det 

gror helt vildt med al den varme. 

Hvis der er noget af dette, som lyder spændende 

for dig, så ring/skriv til mig, vi kan altid bruge 

flere frivillige. Jeg håber på, at vi kan lave dette 

til en fast gruppe, som kan hygge sig med lidt 

fysisk arbejde i venners lag. 

  

Der skal endnu engang lyde en tak til de frivil-

lige, som ofrer noget af deres fisketid til fordel 

for foreningen. 

 

Med ønsket om en god og fiskerig sommer, 

Søren Mogensen 

Tlf: 52157644, E-mail: shm@langaa-sf.dk 



 



Referat af den ordinære generalforsamling i Langå Sportsfi-
skerforening tirsdag d. 27. februar 2018 i Langå Kulturhus 

Referent: Ole Pilgaard    Billeder: B.Bach 

 

Der var mødt ca. 75 medlemmer frem 
til den ordinære generalforsamling 
 

Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, 
som blev valgt. 
 

Formandens beretning 2018 
Afdøde medlemmer 
 
Børge Teils, Langå 
Lars S Damgaard Nielsen, Galten. 
Æret være deres minde. 
 
Året der gik 
Problemer med HØ bestanden i Gu-
denåen.  
Som det er blevet nævnt på de sidste 
generalforsamlinger, er der problemer 
med gydningen opstrøms jernbane-
broerne, vores grønne zone.  Det 
fremgår også tydeligt af vores fangst-
indberetninger. De sidste 4 år er fang-
sterne faldet fra 60 stk. til omkring 10 
stk. de sidste 3 år. Det er selvfølgelig 
bekymrende. Der har været afholdt et 
møde med DTU Aqua i Bjerringbro, de 
mødte talrigt op, Fin Sivebæk- Jan Ni-
elsen- Gorm Rasmussen. BSF havde 
lavet et notat, som blev gennemgået. 
De fleste problemstillinger blev tilba-
gevist. En af de ting, DTU peger på, 
skal undersøges, er de våde enges 
påvirkning af smoltudtrækket. Favr-
skov kommune har indkaldt til et 
møde i marts, hvor dagsordenen er 
havørred opstrøms broerne. DTU 
Aqua deltager, og kommunerne og 
foreningerne er inviteret. 
I lyset af dette har BSF og RS beslut-
tet at frede havørrederne indtil videre. 
Bestyrelsen har valgt at bakke op med 
en fredning i grøn zone. Da det ikke er 
med i det regulativ, der er sendt ud, er 

der indkommet rettidig forslag til regulati-
vet. Fredningen skal ses som en beskyt-
telse af bestanden, og signalværdien i for-
hold til myndighederne er mindst lige så 
vigtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunevalget /Spærringen ved Tange. 
Jeg vil også lige vende den uendelige hi-
storie om spærringen ved Tange. Der 
skete nogle positive ting i forbindelse med 
kommunalvalget, Silkeborg har fået en for-
mand for miljø, som går ind for en løsning. 
I Viborg har Ulrik Vilbæk udtalt, at han vil 
sætte sig grundigt ind i tingene, som i sig 
selv er positivt.  
Gudenåsamarbejdet, som har en sekretær 
her i Langaa, har udarbejdet et notat om 
turisme og økonomi i forhold til løsnings-
forslag, det er der kommet et rigtig godt 
skrift ud af. Der skal ske det, at notatet er 
sendt til en styregruppe, som skal rådgive 
borgmestrene, som så skal tage stilling til 
en løsning. 
 
Vandråd 
Det 2. vandråd for Randers Fjord og op-
land er afsluttet. Som ved det 1. vandråd 
gik de grønne organisationer sammen om 
en strategi, så vi var godt forberedt. Det vi-
ste sig at være en rigtig stor fordel. Vi 
havde fordelt alle områder imellem os og 
kendte derfor de små vandløb fysisk. Re-
sultatet beskrives som acceptabelt af de 
grønne. 
 
 



Foreningen- nye initiativer 
Bestyrelsen vil i løbet af foråret holde 
et seminar, det er svært at nå at gå i 
dybden på de ordinære bestyrelses-
møder.  
Nye initiativer/ forslag fra medlemmer 
modtages gerne. 
Det er et godt initiativ, at en gruppe er 
gået sammen om at arrangere en lak-
sekonkurrence i april. Vi vil bakke op, 
også eksempelvis hvis en gruppe vil 
arrangere skarvregulering. Jeg mener, 
det er let at få en tilladelse.  
Pensionistgruppe, som kunne mødes 
om forskellige aktiviteter. 
 
GSL 
Arbejdet har været mest orienteret 
omkring Gudenåsamarbejdet, og den 
opsamling der har været omkring lyst-
fiskeri på diverse møder og worshops 
samt tættere samarbejde med for-
mandsgruppen. 
 
DSF 
Et af de hændelser, der har fyldt me-
get, er de ulovligheder der har fore-
gået på Snaptun havbrug. Der har så 
vidt jeg har hørt mig om hos DSF, så 
er forklaringen den, at en politianmel-
delse straks vil lukke mulighed for akt-
indsigt. Og de har da fået lukket sa-
gen godt op. 
 
Ordet overgives til generalforsamlin-
gen. 
 
Peter Fosgerau orienterede om fiske-
riet i den forgangne sæson. Fangst-
statistikkerne viser færre indberettede 
fisk, end vi mener, der er fanget. Der-
for en opfordring til at indberette til for-
eningen – foreningen har brug for de 
indberettede data.  
Vandføringen har været høj, og fi-
skene har fordelt sig.  
Peter orienterede om en overtrædelse 
af fredningstiderne i forbindelse med 
geddefiskeri fra båd. Fiskeriet er fore-
gået inden for den sidste uge. Dette 

har medført en advarsel og ved genta-
gelse heraf eksklusion fra foreningen 
Søren Mogensen gav en orientering om 
vand og bredplejearbejdet. 
Der er en god række medlemmer der har 
meldt sig til frivilliglisten. De frivillige mø-
des en gang om måneden for at vedlige-
holde vores vandløb, hygge sig sammen 
og hvis der ikke er noget at lave – fiske. 
Tjærbækken har ikke været gennemgået i 
en årrække, de seneste 3 år undtaget – 
hvilket har betydning for havørredens gyd-
ning. Den er nu renset op for forhindringer 
og spærringer. De øvrige bække oven for 
Lilleåen lider under det samme, så der er 
håb for at en indsats her vil medvirke til at 
bringe bestanden oven for Lilleåen op 
igen.  
Søren opfordrede til at tilmelde sig frivillig-
listen. Kontakt enten på mail eller SMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientering fra Juniorafdelingen 
– aflæggelse af regnskab. Orien-
tering fra udvalg og eksterne 
sammenslutninger 
Juniorforeningen består af 27 medlemmer. 
Det er lidt flere end sidste år. Der er ca. 5 
der deltager i junioraftenerne. Der har væ-
ret afholdt tur til Norge efter laks sidst i juli 
og starten af august. 
Der er samarbejde mellem Bjerringbro- og 
Hadstenforeningerne. 
Juniorregnskabet viser et mindre under-
skud grundet turen til Norge, der gennem-
føres hvert andet år. 

 
Det har været et godt år for Gudenåsam-
menslutningen og Ørredfonden. 
Økonomien er i balance med et mindre 
overskud i regnskaberne. 



Havørrederne har man været nødt til 
elfiske i Lilleåen. Vi har desuden måt-
tet låne ørredyngel fra Alling å 
I Ferskvandsfiskeriforeningen arbej-
des der i folketingets § 7 udvalg 
 

Fremlæggelse af foreningens 
regnskab 
Kassereren konstaterede at regnska-
bet lignede tidligere års regnskab. 
Der er ikke sket en stigning i dagkorts-
salget, selvom laksefiskeriet har været 
bedre end tidligere år. 
Preben Haugaard konstaterede at ca. 
100 medlemmer ikke har afleveret 
fangstrapport. Til dette kunne kasse-
reren kun sige, at det er et ufuldstæn-
digt resultat. 
Indtægter fra manglende rapportering 
går ubeskåret til lakseudsætninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientering om budget og re-
gulativ for fiskeriet 
Bjarne Bach orienterede om budget 
og regulativ. Tidligere års budget har 
holdt nogenlunde. Det er ikke sikkert, 
at medlemstallet på 600 kan holde. 
Alle på venteliste er taget ind 
Regulativet ligner det tidligere med 
den ændring at fiskekort og dagkort 
skal bæres synligt. 
Ændringen medførte enkelte kritiske 
kommentarer og spørgsmål. 
 

Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet for 2019 fastsættes uæn-
dret i forhold til kontingentbetalingen 
for 2018. Godkendt. 

 
Efter spisningen blev der uddelt poka-
ler: 

Største laks:  
Thomas Urbæk, Randers 115 cm 12,64 
kg. 
Største havørred:  
Birger Pank, Brabrand 88 cm 8,31 kg 
Største gedde:  
Birger Pank, Brabrand 104 cm 6,06 kg 
Største juniorfangst:  
Emil Nyekjær, Langå. Laks 94 cm 7,91 kg 

 
Tillykke til de dygtige fiskere! 

 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: 
Torben Andersen: Modtager genvalg 
Søren Mogensen: Modtager genvalg 
Peter Fosgerau:    Modtager genvalg 
Ole W Hansen:     Modtager genvalg 

 
Der var genvalg til alle 
 

Valg af suppleanter til bestyrel-
sen 
På valg er: 
Morten Nielsen:   Modtager genvalg 
Jan M Madsen:    Modtager genvalg 

 
Begge blev genvalgt 
 

Valg af revisor 
På valg er: 
Steen Nørgaard: Modtager genvalg 

 
Genvalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtægtsændringer. 

Der var ikke indkommet forslag til ved-
tægtsændringer.  



Indkomne forslag i øvrigt 
Der var indkommet et forslag fra for-
eningens formand, Lars Kielsgaard. 
Forslaget omhandlede midlertidig 
fredning af havørreden i Grøn Zone. 

 
Forslag om midlertidig fredning af 
havørreder i Grøn Zone. 
 
Det er tydeligt, at der er problemer 
med bestanden af havørreder i Gu-
denåen opstrøms fra Lilleåen, der har 
de sidste år været manglende gydning 
i bækkene hele vejen op fra Lilleåen 
og til spærringen ved Tangeværket. 
Det fremgår også tydeligt, at fangsten 
af havørreder på denne strækning er 
faldet markant. Ifølge vores fangststa-
tistik fra over 60 til kun ca. 10 ørreder 
de sidste 3 år.  Det passer meget godt 
i forhold til den manglende gydning. 
Randers- og Bjerringbroforeningerne 
har bestemt en fredning, vi skal be-
handle forslaget på generalforsamlin-
gen, for at det kan bestemmes. 

 
Lars Kielsgaard motiverede sit forslag 
med at foreningen ønsker at bakke op 
om forslaget fra Bjerringbroforenin-
gen. Det giver mulighed for at under-
søge forholdene i gydebækkene. Der 
er også brug for den mediebevågen-
hed, der er i forbindelse med forsla-
get. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martin Knudsen gav udtryk for tvivl, 
om de aftaler, foreningen har indgået 
med kommuner og andre eksterne in-
teressenter, er blevet effektueret. For-
manden orienterede om årsagen til, at 
disse aftaler har ligget brak.  

Bjarne Bach gav udtryk for, at mediebevå-
genheden og opmærksomhed fra kommu-
nerne ved Gudenåen kan medvirke til at få 
undersøgt årsager og virkning med en ef-
terfølgende indsats.  
Otto Pedersen opfordrede til at støtte for-
eningens forslag. 
Martin Knudsen problematiserede at for-
eningerne ikke har samme fredningstid. 
Lars Spey udbad sig en helhedsplan for at 
reetablere bestanden af havørreder fra 
foreningen. Han opfatter initiativer fra be-
styrelsen som primært begrænsninger i fi-
skeriet.  

 
Forslaget blev vedtaget og indgår i et revi-
deret regulativ for fiskeriet i sæsonen 2018 
 

Eventuelt 
Der blev forespurgt på regulering af skarv. 
Bestyrelsen konstaterede, at det kan lade 
sig gøre i samarbejde med foreningens 
lodsejere og en nedsat gruppe af med-
hjælpere og jægere. 
Peter Fosgerau bød ind som tovholder på 
skarvregulering. 
 
Han opfordrede til at gå ind på forenin-
gens facebookgruppe og svare på et ind-
læg, han lægger på. 
 
Der var forespørgsel på de ulovlige garn i 
fjorden. Der blev aftalt et møde med fri-
tidsfiskerne – på grund af mangel på res-
sourcer bliver mødet først afholdt i dette 
forår. Der er dog stadig ulovligt fiskeri, 
selvom det ulovlige fiskeri er faldende. 
 
 
 
 



 
 

LSF’s Medlemskonkurrence 2018 
 

Fredag 24/8 kl. 1700 indtil  
lørdag 25/8 kl. 1700. 

 

Kortsalg fredag kl 16-20 i Pavillonen på Smedens Eng. 

Præmieoverrækkelse på Langå Camping kl 1705. 

 
Priser: Senior 50 kr. Junior 30 kr. 

Overskuddet går ubeskåret til LSF’s juniorer. 

 
Der er indvejning på Langå Camping 

fredag indtil kl. 20 og lørdag fra kl. 07-17. 
Der er mulighed for opbevaring af fisk på køl. 

 

Præmier for over 15.000 kr.  
Præmieliste foreligger ved kortsalgsstedet.  

 
 

Salg af pølser ved Pavillonen på Smedens Eng fredag aften. 
 
 

Grillhygge lørdag aften  
Lige efter konkurrencen er der grillhygge på 

Campingpladsen. Mad + 1 fadøl koster 100 kr. 
 (Håber I vil støtte mere op om dette hyggelige arrangement). 

Tag gerne konen med. 
 

Tilmelding til spisning senest den 20-8-2018 
 

Søren Mogensen 
Ring eller SMS: 52157644 
E-mail: shm@langaa-sf.dk 

 





Juniorsider 
Tekst: Bjarne Bach Billeder: B. Bach og Kim Rasmussen. 

 

Den 10. februar var juniorerne på tur til 

Lindenborg Å. Det var en kold februar dag. 

Godt vi havde denne skønne hytte, som der 

er billede af herunder, at varme os i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trods meget ihærdigt fiskeri var det kun 

undertegnede, der fangede en enkelt havør-

red, lige på målet. Tobias, på billedet her 

under, fik lov til at holde og genudsætte fi-

sken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fra midt april flytter vi junioraftenerne 

ned til åen, ved Smedens Eng. Den 26. april 

fik jeg på denne tur en lille laks på 5,1kg. 

Der var 5 friske lus med haler på fisken. Så 

den var helt ny i åen. Tak til Jan for den 

noget specielle landing, som kom på GoPro 

kameraet.    

 

 

 

 

 

 

 

Her i Pinsen, fra fredag til mandag, var vi på tur 

til vores venskabsklub Refsvindinge, ved Ny-

borg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fisker på Storebælt fra nogle skønne både, 

som de stiller til rådighed. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi overnatter i deres skønne klubhus, som de 

har sammen med en lokal Natur- og Tudseple-

jeforening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiskeriet forgår meget omkring Storebælts-

broen og Sprogø. Billedet, nederst på for-

rige side, er taget på vej ud til broen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias med den største torsk, fanget på vo-

res båd. Fanget på børsteorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus med bid. Den faldt desværre af, 

med den var stor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiskestang, med broen i baggrunden. 

 

Vi fangede mange forskellige arter. Torsk, sej, 

hornfisk, isinger, skrubber, rødspætter, tobis, 

kuller, fjæsing og ulk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der renses fisk på båden. 

 

Vi fiskede hele lørdagen samt om søndagen. 

Søndag blev ungerne hurtig trætte. Når man i to 

dage vækkes kl 06:45 og nok kom lidt for sent 

i seng. Trætte fiskere ses herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der renses og pakkes fisk. 

 

Mange tak til Refsvindinge for en rigtig god be-

handling, skønne både og godt vejr.  



Aftenbesøg, Grejbiksen og Lystfisk.dk 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach 

 

Herunder billeder fra aftenbesøget i Grej-

biksen i Trige, torsdag den 08. marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mon Jørgen ved noget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der udveksles historier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En ny spinner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der forhandles. 

Herunder billeder fra aftenbesøget hos Lyst-

fisk.dk i Randers. Torsdag den 15. marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nathuen, er allerede monteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ikke alle er blevet voksen endnu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der oses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der oses videre. 



Regulering af skarven 
Tekst: Peter Fosgerau  Billeder: Peter Fosgerau   

 

Det lykkedes Langå SF at få reguleringstil-

ladelse på skarven. Tilladelsen blev givet 

på områder ejer af Langå Sportsfiskerfor-

ening. I samarbejde med Langå jagtfor-

ening gik man således i gang med selve re-

guleringen af skarven i starten af april 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reguleringsholdet. 

 

Vi må nok betragte denne første sæson (i 

denne omgang) for en øve-omgang. Vi skal 

først finde ud af, hvor og hvornår trækker 

skarven – og på hvilke årstider er det mest 

påkrævet med regulering? Derfor vil vi an-

søge pr 1. januar 2019 og frem til 31/5 

2019 med henblik på at udvide området, 

hvor der kan reguleres fra. 

Jeg er bekendt med, at der er skudt en skarv 

til dato, hvilket blegner lidt i forhold til det 

antal der f.eks. er reguleret i Skjernå og 

Ringkøbing Fjord. Men det vigtigste er, at 

vi er i gang, og at vi får høstet erfaringer 

med reguleringen. 

Skulle du være interesseret i at være en del 

af reguleringsholdet, så kontakt Peter Fos-

gerau på tlf 26371904. 

Herfra skal der lyde en stor tak til alle de 

frivillige, der støtter op om arbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min første laks 
Tekst: Marco B Bernocchi  Billeder: Langå  Camping   

 

Det var den 21. april, da min alarm vækkede 

mig tidligt om morgenen for at tage på min fjor-

tende tur ud til Gudenåen. Jeg kommer fra Ita-

lien og har fisket, siden jeg var en lille dreng. 

Da jeg kom til Danmark for 8 år siden, gik fi-

skeriet i stå, men sidste år startede jeg for alvor 

igen. Denne gang var drømmen en laks! Jeg har 

læst om laksefiskeri hele vinteren, for at være 

klar til sæsonen, men efter de første fjorten ture 

begyndte jeg at forstå, hvor svært det var. 

Da jeg var ved Gudenåen omkring klokken 6, 

parkerede jeg min bil ved Åbro i LSF’ Grøn 

Zone. Jeg var helt alene. Det var bare fantastisk, 

solen begyndte at stå op, og naturen var så skøn. 

Efter 2 timers fiskeri, i de dejlige omgivelser, 

begyndte jeg at tænke, at denne dag var ligesom 

alle de andre: Fantastisk natur, magisk stem-

ning men desværre igen fisk. Så besluttede jeg 

mig for at prøve det sidste kast. Linen var stram 

og mit bly hoppede på bunden. Pludselig mær-

kede jeg, at den sad fast på bunden, og så tænkte 

jeg: Ok, min tur er slut for i dag. Men da jeg 

begyndte at trække linen op på hjulet, så mær-

kede jeg, at det ikke var bunden, der sad fast på 

min krog, men en kæmpe blank laks! 

Mit hjerte begyndte at banke så vildt i min 

brystkasse, at jeg var tæt på at besvime. Mine 

ben begyndte at ryste helt vildt. Lystfiskerne 

kalder det laksefeber. For mig var det tættere på 

et kollaps. Jeg var helt alene og tænkte, at jeg 

ikke kunne klare så stor en laks helt alene og 

uerfaren, ligesom jeg var. Men ud af det blå 

kom en lystfisker, som jeg desværre ikke kan 

huske navnet på, hen til mig. Han hjalp mig 

igennem femten minutters hård kamp med at få 

drømmefisken på land. Da jeg så, hvor stor den 

var, var jeg tæt på at græde: 101 cm og 10,8 kg! 

Jeg har aldrig nogensinde set en så stor og flot 

fisk i mit liv. Det var min første laks, men be-

stemt ikke den sidste - jeg vil mærke laksefebe-

ren igen! 

 

 

 

 



Regulativ 2018 
§ 1. Foreningens fiskevand 

Stk 1. De af foreningens medlemmer, der opfylder betingelserne for et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at 

udøve lystfiskeri overalt i de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i føl-

gende zoner og med følgende restriktioner: 

 Rød zone: Forbeholdt medlemmer. 

 Øvrige zoner:   For alle medlemmer samt indehavere af dagkort til den aktuelle zone. 
Stk 2. Rød zone er opdelt i 1 delområde i Lilleåen og 1 delområde i Gudenåen: a) højre bred af Lilleåen fra 

Løjstrup Dambrug og nedstrøms til jernbanebroen og b) Peter Møllers Eng. 

Stk 3. Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder: a) venstre bred af Gudenåen fra Por-
skær (skilt) og nedstrøms over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 

200 m opstrøms for Åbro og nedstrøms til grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro. 

Stk 4. Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen: a) venstre bred af Gudenåen fra skel 
mod Langå Bådelaug og nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro, b) venstre bred fra Amt-

mand Hoppe Bro til skilt over for Frisenvold Laksegården og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms 

Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne. 
Stk 5. Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen: a) venstre bred af Lilleåen fra 

jernbanebro til udløb i Gudenåen og b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen, c) 

højre bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til 
skilt ved grøft og d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro og nedstrøms til Smedens Eng. 

Stk 6. Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder: a) venstre bred af Lilleåen fra lande-

vejsbroen ved Laurbjerg og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte 
nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup Dambrug. 

 

§ 2. Fredning - mindstemål 
Stk 1. Fra den 1. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande 

i Gudenåen. Havørreder fredet hele året, i Grøn Zone.  
Stk 2. Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i 

Lilleåen. 

Stk 3. Mindstemålet for bækørreder er 40 cm. 
Stk 4. Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes. 

Stk 5 Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter natur-

ligvis overholdes. 
 

§ 3. Øvrige forhold 
Stk 1. Hunde må ikke medtages ved fiskeri. 

Stk 2. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på for-
eningens fiskevand, fra fastgjort båd. Fiskeri fra drivende båd er ikke tilladt.  

Stk 3. Hver lystfisker må kun fiske med 1 stang, af gangen. 

Stk 4. Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt. 
Stk 5. Fiskeri med rogn er forbudt. 

Stk 6. Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt. 

Stk 7. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet 
regnbueørreder er undtaget. 

Stk 8. Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt. 

Stk 9. Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiske-

riet og skal forevises på forlangende over for enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lods-

ejerkort eller kontrolskilt.  Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlems-

kort. Medlemmer kan dog medtage egne børn eller børnebørn, op til 12år. 
Stk 10. Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt. 

Stk 11. Enhver vadning i op- eller nedstrøms retning i området mellem sivkant mod frit vand og den egentlige 

åbrink er forbudt. 
Stk 12. For 2018 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 29. marts – 31. oktober. 

Stk 13. Alle medlemmer skal indberette fangster, senest 5 dage, efter fangst (Gedde, laks og ørreder, andre 

arter er frivilligt).  Dette gælder også ved genudsætninger. Dette skal ske elektronisk. med medlems nr. 
via vores hjemmeside. Indrapportering kan foregå anonymt, men med sporingsreference, i form af med-

lems nr. Indsender medlemmet ikke registrering tillægges der 200 Kr., som opkræves med kontingen-

tet, den efterfølgende sæson. Alle dagkort, skal indlevere registrering af fangster, dette gælder også 0 
fangster. Indberetning kan også foregå elektronisk på hjemmeside ved indtastning af dagkort nr. Efter 

den 31. oktober og senest den 15. november, skal de der ikke har været så heldige at fange noget, indbe-

rette 0-fangst. Indsender medlemmet ikke registrering, tillægges der et gebyr på 200 Kr., som opkræ-

ves med kontingentet, den efterfølgende sæson. 

Stk 14. Fiskekort/Dagkort eller medlemskort, skal bæres synligt. 



 

Forsidebille: Kenneth Tindahl. 

Pia Tindahl, med en flot forårslaks på 

9,02 kg. Fra den 06. maj, i Gul Zone, 

på reje. 

Nyttige oplysninger: 
 

Mindstemål og fredningstider:                       

 Cm Fra Til 

Havørred 40 31/10 1/3 

Bækørred 40 31/10 1/3 

Laks 40 31/10 1/3 

Sandart 50 30/4 1/6 

Helt 36 31/10 1/2 

Gedde 60 31/3 1/5 

Aborre 19   

Ål 45   

                                                                                                            

Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 

forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  

forbudt i Lilleåen.                                          

                                                                        

Bådudlejning: 
 

 

 

 

 

 

 

Alu-jollen på trailer kan lejes 

For 200 kr. pr. dag + benzin 
 
Henvendelse til: 

Bjarne Bach 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf. 21699200 

E-mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

LSF’s Post-adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 

Væthvej 51, 8870 Langå 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

Web: www.langaa-sf.dk 

 

Klublokale: 

Bredgade 4, 1. 8870 Langå 

(Kulturhuset Langå) 

 

 

 

 

 

Hytten: 

Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-

gende i et naturskønt område mellem Langå 

og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan le-

jes til favorable priser. Så hvis du/I har lyst til 

en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er 

I meget velkomne. Kan lejes af alle.  

Beskrivelse af hytten: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser. Anneks med 4 ekstra so-

vepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenudstyr 

og lamper, samt brændeovn og brænde klar 

til brug. Lejer skal aflevere hytten opryddet 

og gulvene fejet. Slutrengøring 250 kr. samt 

el, bliver fratrukket depositum.   

 

Henvendelse om leje: 

Se vores hjemmeside. (Fanen, ”hytteleje”) 

Eller mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

Helst på mail af hensyn til betaling mv. 

Tlf.: 21699200 Bjarne Bach 

 

Periode: Pris: 

Depositum 

Renø-

ring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag – torsdag 1000 500 

Fredag – søndag 1000 500 

1 uge mandag – søn-
dag 

1800 600 

 

Fra den 1/11 til 28-29/2 - 40% på lejen (fi-

skeri forbudt i Gudenåen). 

For Juniorforeninger medlem af DSF udste-

des gratis dagkort til junior under 18 år, når 

foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Restbeløb senest en uge før. Der kan købes 

dagkort i lejeperioden til de personer der er i 

hytten med 10 % rabat. 

Vigtige datoer: 

24/08-18: LSF Medlemskonkurrencen. 

25/08-18: LSF Medlemskonkurrencen. 

31/08-18 Junior besøg fra Fyn. 

14/09-18: GØF Gudenåkonkurrencen  

15/09-18 GØF Gudenåkonkurrencen.  

27/10-18 Sæsons afslutning, Guleærter.  

mailto:bjarne.bach@langaa-sf.dk
mailto:lsf@langaa-sf.dk
http://www.langaa-sf.dk/
mailto:bjarne.bach@langaa-sf.dk


 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


