
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LSFs Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard Rasmussen - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@live.dk 

 Peter H Fosgerau - Sekretær 

Nedergårdsvej 4, 8881 Thorsø 

Tlf.: 26371904 

E-mail: peter196@live.dk 

 

Bjarne Bach – Kasserer 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf.: 21699200 

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

 

Søren Holm Mogensen - Næstformand 

Skovbakken 4, 8870 Langå 

Tlf.: 52157644 

E-mail: shm@langaa-sf.dk 

 

Ole Welling Hansen - Webmaster 

Hammelvej 291, 8870 Langå 

Tlf.: 41347664 

E-mail: owh@langaa-sf.dk 

 

Torben Andersen 

Vældgaardsvej 3B 8831 Løgstrup 

Tlf.: 30666073 

torbena.randers@gmail.com 

 
Jan Milling Kjeldmann Madsen 

Gungdyvej 59, 8382 Hørning 

Tlf.: 29610895 

E-mail : janmmadsen@live.dk 
 

 

Jan Bisbo Stadsgaard – Lodsejer  

Skovkrogen 27, 8870 Langå 

Tlf.: 20252262 

E-mail: janbisbo@gmail.com 
 

Suppleanter: 

 

 

 

Martin Velling Pedersen 

Slotsvej 38, 8543 Hornslet 

Tlf.: 50521264 

E-mail : tumlebasse@hotmail.com 
 

 
 

 

Morten Nielsen 

Bistrupvej 3 B, 8870 Langå 

Tlf: 52404195 

Email: mortplant@yahoo.dk 

 

 

Udvalg: 
 

Vandpleje & Bredpleje: 

Peter H Fosgerau – Formand 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Torben Andersen 

Morten Nielsen 

Jan Bisbo  

Søren Holm Mogensen 
 

Hytteudvalg: 

Søren Holm Mogensen 

Torben Andersen 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

PR-Optimisten: 

Bjarne Bach 

Peter H Fosgerau 

Lars Kielsgaard Rasmussen 
Morten Nielsen 
 

Lodsejerudvalg: 

Jan Bisbo  

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

Juniorafdelingen: 

Jan Milling Madsen - Formand 

Bjarne Bach – Kasserer 

Jørgen Nielsen 
 

Ørredfonden: 

Morten Nielsen 

Bjarne Bach 
 

Sportsfiskerforbundet: 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Morten Nielsen 
 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Peter Hegelund Fosgerau 

Karsten Boddum-Olesen 
 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

Morten Nielsen (suppleant) 
 

Web- Side & Facebook: 

Ole Welling Hansen - Formand 

Søren Holm Mogensen 

Peter H Fosgerau - Facebook 
 

Fiskeribetjente 2019: 

Niels J. Hansen     Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach         Tlf.: 21699200 

Morten Nielsen                    Tlf.: 52404195 

Peter Hegelund Fosgerau         Tlf.: 26371904 

Lars Kielsgaard Rasmussen            Tlf.: 61411010
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Siden sidst – formandens side 
Tekst: Lars Kielsgaard Billeder: Peter Fosgerau 

 

 

Så er sæsonen 2019 slut, og lystfiskerne er 

gået i hi. Sæsonen bød på en meget ander-

ledes vejrtype end sidste år. Megen regn 

henover sommeren og specielt den store 

mængde regn i efteråret. De fleste har nok 

forventet, at det ville give flere fisk i år 

end den tørre og varme sommer sidste år. 

Men det er ikke tilfældet. Laks 2018: 510 

stk. og havørred 2018: 451 stk. i år er der 

fanget 326 laks og 391 havørreder. Altså 

et noget mindre antal.  

Det har vist sig, at havørreden er meget 

presset. Der mangler gydefisk i alle bæk-

kene opstrøms jernbanebroerne. Tilsyne-

ladende mangler der også gydefisk i bæk-

kene, der løber til Lilleåen. Der er ikke 

nogen, som har en umiddelbar forklaring 

på det, men der er mange, som har en 

mening. Skarven er under kraftig mistan-

ke. Der er ikke nogle undersøgelser, som 

viser oddernes indflydelse på bestanden. 

Kan de våde enge være et problem? Kan 

der være problemer med ørredernes for-

plantningsevne?  En gruppe, bestående af 

foreningerne DTU Aqua, Kommunerne og 

Danmarks Sportsfiskerforbund, arbejder 

på at skaffe midler til en grundig undersø-

gelse. Se mere om dette andet sted i bla-

det. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret mulige 

tiltag, for at beskytte havørrederne. Der 

vil stadig være fredning i Grøn Zone.  Der 

må fremover kun fanges 2 laksefisk pr 

døgn.  

I slutningen af oktober blev ”Bekendtgø-

relsen om vandråd, vandrådssamarbejde..” 

vedtaget. Jeg har repræsenteret GSL og 

LSF, i dette arbejde. Det første Vand-

rådsmøde var konstruktivt og de anbefa-

linger, som Vandrådet blev enige om, blev 

vedtaget i styrelsen og kommunerne. 

Næste Vandrådsmøde handlede mest om 

de ”Forhadte vandløb”. Jeg oplevede det 

mest som en farce og misbrug af folks tid. 

Jeg ser frem til, at det nye vandråd bliver 

godt og konstruktivt. 

For mere end 15 år siden foreslog jeg, at man 

lavede handicap fiskeplatforme ved Camping-

stykket og forbandt dem med en handicapsti 

med hård belægning fra P-pladsen ved Båd-

lauget, til hvor Pramdragerstien starter ved 

Enghavevej. Dette vil give muligheden for, at 

borgere med handicap får mulighed for at fiske 

ved et af de smukkeste steder af Gudenåen. 

Samtidig vil stien give mulighed for kørestols-

brugere, dårligt gående og at komme på en tur 

langs åen. Nu er det ganske vist, stien og plat-

formene er ved at være færdige, og de bliver 

indviet den 9 dec. sammen med de mange 

andre tiltag i Langå, der nu er blevet gennem-

ført. For eksempel den nye cykel- gangbro fra 

stationen til Skovlyst. 

I år er det 10 år siden, at Langå Kulturhus gav 

foreningslivet nogle rigtig gode muligheder. 

Også for vores forening. Vi fik et rigtig dejligt 

klublokale, med værksted i kælderen, mulig-

heder for at holde større møder i andre lokaler 

samt at afholde vores årlige Generalforsamling 

i Den gamle Byrådssal.  

Næste år tager vi hul på et nyt årti. Jeg håber, 

at det bliver et årti, hvor miljø, natur og fauna-

ens tilbagegang stoppes, at der selvfølgelig 

kommer fokus på ådalene og vandmiljøet og 

selvfølgelig en Gudenå, der er sluppet helt fri. 

 

Glædelig Jul og godt Nytår 

K&B 

Lars Kielsgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gennemgang af bække 2019 
Tekst: Søren H Mogensen Kontakt: Søren, tlf. 52157644 

 

Søndag den 10/11 var det tid til den årlige 

gennemgang af bække på vores fiskevand. 

Dette gøres for at sikre, at ørrederne kan 

komme frem til de mange lækre gydeplad-

ser, der ligger lige rundt om Langå. 

Det er nu 5. år i træk med den systematiske 

gennemgang, og vi føler, at det begynder at 

bære frugt. Ved vores gennemgang for gy-

degravninger i februar fandt vi 35 gyde-

gravninger, det langt højest observerede 

gravninger i de 3 år, vi har kigget efter. Nu 

ved gennemgangen af Tjærbækken blev 

der observeret yngel meget højt oppe i 

vandløbet, det har vi ikke været vant til at 

se, så vi mener der er håb forude for Tjær-

bækken, der er et fantastisk stykke vandløb 

med mindst 10km varieret bæk med skifte-

vis høller, stryg, trærødder osv. osv., alt 

sammen perfekte forhold for ørreder. Det 

er hovedsageligt skov, så der er også fred 

for skarven. 

Årets gennemgang havde listet 6 folk at 

hus og ud i naturen, som viste sig fra den 

helt rigtige side: vindstille, morgenfrost og 

solskin op ad dagen. 

 

Tjærbækken 

Hovedmålet var som de sidste 4 år en fuld 

gennemgang af Tjærbækken, som løber ud 

i Gudenåen ca. 200m nedstrøms Åbro. 

Bækken har tidligere været meget rig på ør-

redyngel, men de sidste åringer har det hal-

tet gevaldigt, forhåbentlig kun pga. total-

spærringer flere år i træk. 

Bækken har et kraftigt fald og deraf hurtigt 

rindende vand, og derfor også mange rigtig 

gode gydepladser.  

Hvis man kigger på et kort er bækken 

”kun” 4 km lang, men det tager 2 hold ca 

3½ time at komme igennem.  

Igen i år var der mange mindre spærrin-

ger/opstemninger, men pga. de sidste 4 års 

systematiske gennemgang, fandtes ingen 

totalspærringer, og vi føler, at det bliver 

nemmere og nemmere at komme igennem, 

selvom det stadigvæk er hårdt arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houlbjerg Skovbæk 

For 3. år i træk var der en totalspærring langs 

skinnerne, DSB klipper åbenbart træer/grene 

hvert efterår og lader dem falde direkte ned i 

bækken. Det må vist koste en sur henvendelse 

til dem.  

Bøstrup/Garver bæk 

I år har vi udvidet ”territoriet” lidt, da ”Sten i 

Granslev Å” gav en ny kontakt til Bøstrup 

Mølle, Nicolai. Vi besøgte Nicolai og fik en 

gennemgang af møllen og forholdende lige 

ovenfor møllen. Her er der et problem, som vi 

skal have undersøgt og forsøgt løst. Garver bæk 

løber ud i en lille udfældningssø, før den 100m 

længere nede forenes med Bøstrup bæk. Søen 

var ufremkommelig og ingen strøm til at lokke 

fiskene videre, så vi skal se, om vi kan genskabe 

en strømrende igennem søen, evt. ved at lægge 

træstammer til at lede vandet igennem. Det kig-

ger vi videre på snarest.  

Hvis I er interesserede i at give en hånd med så 

tilmeld jer på frivilliglisten. 



                               Status Skarven 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Peter Fosgerau 

 

Reguleringen af skarven fortætter ufortrø-

dent på Langå Sf vande. Der er til dato 

reguleret næsten 50 stk skarv i 2019, dette 

på 2 forskellige tilladelser forår/efterår. 

Og ingen tvivl om det er nødvendigt, og at 

reguleringen burde udvides til havneom-

rådet omkring Randers havn. Det er dog 

noget besværligt at få tilladelser til regule-

ring i dette område, men der arbejdes 

videre med ideen. 

Dansk Laksefond har for nyligt haft fore-

træde for Folketingets Miljø- og Fødeva-

reudvalg, man vil nu se handling i den 

voldsomme skarvproblematik. Mange 

steder er bestanden af ørred, stalling og 

andre arter presset helt i bund – i øvrigt er 

Danmarks sportsfiskerforbund enig i den-

ne anskuelse, nemlig at der er brug for nye 

initiativer på området. Eksempelvis er 

skarvbestanden vokset med hele 20% i det 

vestjyske, til trods for bortskræmning og 

regulering.  

Citeret fra DSF nyhedsbrev: ”Dansk Lak-

sefond mener derfor, at det nu er hævet 

over enhver tvivl, at skarvpopulationen 

udgør en presserende trussel mod en 

række fiskebestande i Danmark – blandt 

andet snæbel, laks, ørred og stalling. 

Fonden har i et foretræde – som er en 

mulighed for at fortælle politikerne, hvad 

man mener om en given sag – for Folke-

tingets Miljø- og Fødevareudvalg den 2. 

oktober fremlagt problematikken med de 

sårbare fiskebestande. Her foreslog de 

blandt andet et max-loft over antal skar-

ver i Danmark og udpegelse af fiskebe-

skyttelsesområder (vandløb, sø- og brak-

vandsområder) med værdifulde og sårba-

re fiskebestande, som bør beskyttes mod 

skarver.” 

 

Danmarks sportsfiskerforbund savner 

nye muligheder – i forvaltningen af 

skarven 

”Danmarks Sportsfiskerforbund er posi-

tivt stemt overfor, at Dansk Laksefond nu  

 

råber vagt i gevær og vil se handling i forhold 

til skarvproblematikken, som har været et 

heftigt debatteret emne i mange år.  

 

– Vi har været frustrerede over, at det ikke har 

været muligt, at begrænse den massive præda-

tion af især laks, ørreder og stallinger i mange 

af de vestvendte åer. Vi savner nye muligheder 

i forvaltningen af skarven, og derfor er det nu 

positivt, at Laksefonden kommer med en række 

forslag til Folketingets Miljø- og Fødevareud-

valg, som forhåbentlig kan blive en del af den 

kommende forvaltningsplan, siger fiskebiolog i 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manni-

che Ebert.” 

Så hvad gør vi så i Langå SF? Vi må vente og 

se hvad der besluttes fra politisk side, dette 

kan jo godt tage et stykke tid? Så indtil da vil 

vi fortsætte med reguleringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarv er der nok af på Randers havn. 

 

 

 





 

 
 

Skjulesten i Granslev Å 2019 
Tekst: Søren H Mogensen Billeder: Ole Welling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan lød beskrivelsen i starten af juni af vo-

res første vandplejeprojekt i Granslev Å, i 

samarbejde med HLF. 

Vi kom lidt sent i gang med ansøgningen, så 

med minimum 12 ugers behandlingstider og 

indsigelsesfrister, fik vi den endelige god-

kendelse den 27/9. Stor tak til Favrskov 

Kommune for meget hurtig sagsbehand-

lingstid. Som I alle ved, har vi i efteråret væ-

ret begunstiget med masser af vand, så det 

var med nogen ængstelse at lokaliteten blev 

besigtiget. Vi besluttede os for at gå i gang, 

koste hvad det koste ville. Vi fik stenene le-

veret, i alt 12 m3. Selv lastbilen havde pro-

blemer med at komme væk fra marken igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ser noget drabeligt ud når de ligger på 

marken, og man ved, at man skal have fat i 

dem flere gange, før de ligger nede i vandlø-

bet til gavn for fisk og smådyr.  

 

Stenene blev leveret, vi lejede motortrillebører 

på larvefødder. Søren Ågaard var så flink at til-

byde sin hjælp med en minigraver, så vi ikke 

skulle læsse sten med håndkraft. Vi startede fre-

dag eftermiddag med at lægge stendynger ud, 

kørte nogle flere timer lørdag, og så var vi klar 

til det store rykind af folk søndag morgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag kl 9 stod 16 frivillige klar til at give ste-

nene den sidste rejse udover kanten og ned i åen 

hvor de hører hjemme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var som altid en super god dag, med lange 

arme, trætte ben, god forplejning. Og vejret var 

sandelig også med os, mildt og solrigt. Der er 

utrolig smukt og fredeligt ved Røde Møllevej 1. 

Virkeligt et besøg værd.  

Formål med projektet 

Ved gennemgang af vandløbet omkring 

Røde Mølle er der fundet mange fine gy-

debanker, hvorimod skjulesten er helt fra-

værende. Der kan med fordel etableres 

bedre opvækst og leveforhold for ørred-

yngel og smådyr samt forbedring af de fy-

siske forhold i vandløbet til gavn for både 

fisk og smådyr ved udlægning af skjule-

sten. 



 

 
 

Herunder følger en masse stemningsbille-

der fra en super vellykket dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandstanden var selvfølgelig høj ovenpå 

en utrolig våd sensommer og efterår, så vo-

res oprindelige ide med at arrangere 2 store 

sten på forkanten af hver gydebanke måtte 

vi udskyde indtil vandstanden bliver lav. 

Det betyder at nogle sten skal tilrettes når 

vi engang kan se, hvad der er op og ned i 

vandløbet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde bestilt sten i størrelserne 10-40 cm, 

men der har vist været problemer med at sor-

tere. De allerstørste var helt op til 80cm i dia-

meter. Dem kunne vi ikke flytte, men med mi-

nigraveren fik vi den bugseret ned til vandet og 

dumpet i vandet lige ved broen. Perfekte stand-

pladser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan en motorbør er mega effektiv, selv i sum-

pede områder kunne vi køre med ½-1 ton sten 

uden at synke igennem græslaget. 

Nu er vi klar til jul og derefter skal vi i gang 

med næste projekt i Granslev Å, forhåbentligt 

med en ansøgning, der ligger klar i slut-februar, 

så vi kan have godkendelse klar omkring start-

juli hvor engene normalt er tørre og farbare. 

Herfra skal lyde en KÆMPETAK til en meget 

positiv Lodsejer, Geert De Lichtenberg. Le-

jerne af Røde Mølle, Favrskov Kommune, 

HLF, samt alle de mange frivillige, uden jer in-

gen projekt. Jeg håber på fortsat godt samar-

bejde fremover. God jul /Søren 



Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00  

i Byrådssalen, Langå Kulturhus. 
 

 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Orientering fra juniorafdelingen, 

(herunder aflæggelse af regnskab),  

udvalg og eksterne sammenslutninger. 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

5. Orientering om budget og 

regulativ for fiskeriet. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 

På valg: Torben Andersen -- Modtager genvalg. Søren Holm Mogensen -- Modtager genvalg.  

                      

     Peter Hegelund Fosgerau -- Modtager genvalg. Ole Welling Hansen -- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

                                    På valg: Morten Nielsen -- Modtager genvalg.  

 Martin Velling Pedersen -- Modtager ikke genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

På valg: Steen Nørgaard ------ Modtager genvalg 

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



Regulativ 2020 
§ 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/kano er ikke tilladt.  

Stk 3. Hver lystfisker må kun fiske med 1 stang, ad 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 2 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 2020 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 28. 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. 



LSF-Pokaler 2019 
                                           Tekst: Ole Welling Billeder: Langå Camping 

 

Så er det atter tiden, hvor vi skal have for-

delt vores pokaler. I år er det igen Laks-

Havørred-Gedde og Juniorpokalerne. 

Reglen for at erhverve vandrepokalerne 

er, at du er medlem af LSF, at Fiskene er 

fanget i LSF’s fiskevand, og slutteligt 

være vejet på en godkendt vægt, som den 

hos Langå Camping, eller på foreningens 

konkurrencevægt. 

 

Største Laks 

12. juni 2019 Bo Rygaard Sørensen, Gul Zone, 

Reje, 10,26 kg, 103 cm. 

 

 

 

Største Havørred 

 
28. August 2019 Jesper Møller, Blå Zone, 

Flue, 7,45 kg, 83 cm. 

 

 

 

Fantastisk er det når juniorerne er med på 

fangstsiderne. Når en ung gut som Nicolai Jen-

sen kommer slæbende med en fisk på billedet 

nedenunder – så er man jo ikke til at skyde 

igennem.  

 

Største Gedde 

 
2. marts 2019 Palle Kjær Jensen, Gul Zone, Reje, 

4,92 kg, 90 cm. 

 

Største Juniorfangede 

 
20. oktober 2019, Nicolai Jensen, Laks, Grå Zone, 

Spinner, 7,3 kg, 93cm. 

 

Så med denne baggrund kan vi lave følgende 

opgørelse over største fisk fanget og indvejet 

på LSF vand i 2019: 

Største laks: 103 cm, 10,26 kg   

Største Havørred: 83 cm, 7,45 kg  

Største Gedde: 90 cm, 4,92 kg  

Største juniorfangede fisk Laks: 93 cm, 7,3 kg 

STORT tillykke til alle fangerne. 

 



         Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Péter Fosgerau 

 

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet 

(GSL) blev oprettet i 1998. Organisationen 

byggede videre på en styregruppe, der blev 

etableret i 1987 med henblik på at reetab-

lere laksebestanden i Gudenåen samt etab-

lere en bæredygtig lysfiskerturisme. 

 

Den oprettede styregruppe tilbage i 1987 

var ikke en organisation, som kommuner, 

foreninger og privatpersoner kunne samles 

om. Derfor tog nogle af folkene bag styre-

gruppen fra 1987 initiativ til dannelsen af 

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet. 

Intentionen var (og er) at skabe bred op-

bakning til målet om, at gøre Gudenåen 

selvreproducerende for ørreder og laks. 

Lakseprojektet i Gudenåen blev i sin tid 

startet af Randers Kommune på initiativ fra 

lokale lystfiskere og politikere. På Brus-

gård Produktionshøjskole blev der bygget 

et recirkuleret opdrætsanlæg som en del af 

produktionshøjskolen. Dengang var lakse-

projektet bl.a. et aktiveringsprojekt for 

unge i Randers Kommune, hvorfor kom-

munen finansierede driften og dermed ud-

sætningerne.  

I 1990 begyndte de første lakseudsætnin-

ger i Gudenåen. Lakseprojektet var fra star-

ten primært baseret på smoltudsætninger. I 

1997 blev Produktionshøjskolen flyttet ind 

til Randers og opdrætsanlægget på Brus-

gård overgik til den nystiftede fond FOS-

Laks i dag Danmarks Center for Vildlaks, 

DCV. 

For at kunne nå det overordnede mål om at 

gøre Gudenåen selvreproducerende for ør-

reder og laks arbejder Gudenåsammenslut-

ningen Lakseprojektet også for frie passa-

geforhold for fiskenes vandring fra Katte-

gat til Silkeborg. Herunder også fri passage 

ved Tangeværket, som efterhånden er den 

eneste spærring tilbage i Gudenåen. 

 

Som alle ved, så ligger Tangeværket der 

stadig, det samme gør vandmagasinet, 

nogle ynder at kalde en sø. Det skal understre-

ges, at denne såkaldte sø jo er kunstig, ikke 

skabt af istiden – men skabt for at udnytte van-

dets kraft, altså et vandmagasin. 

 

Kan man forvente at der i nærmeste fremtid 

kommer en løsning ved Tangeværket? Se det er 

et spørgsmål rigtig mange har spurgt sig selv. 

Ærligt talt, så er ”Tange-sagen” bare den varme 

kartoffel der bliver puffet rundt på den politiske 

tallerken. Der er tilsyneladende ikke mange po-

litikere, der enten ikke har kendskab eller inte-

resse for emnet? Andre tænker at sagen ”bare” 

er et lokalpolitisk problem? 

Skal der findes en løsning, så kræver det natio-

nal bevågenhed, spørgsmålet er bare hvordan 

man får løftet det hele vejen til Christiansborg? 

Der er til dato gjort mange forsøg, kastet meget 

mudder, fremsat trusler – hvem husker ikke den 

ophedede debat på de sociale medier i starten af 

året 2017?  

En ting man kan konstatere, er at diverse lystfi-

skerinteresser ikke formår at stå sammen skul-

der ved skulder, det kunne man godt tænke sig 

ændres? Så lad os håbe fremtiden bringer forso-

ning, således der kan rettes et fælles fodslag i 

denne langtrukne sag, det har vi brug for. 

 

 

 



                              Det der med affald 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Peter Fosgerau 

 

 
 

Kære medlemmer og andre, der færdes 

langs med vores vandløb. Der har henover 

året været et par sure opstød vedrørende af-

fald, der ligger smidt ved åen, nogle gange 

lige ved siden af de opstillede skralde-

spande. Der bliver smidt cigaret-skodder, 

fiskeline, ormedåser og andet forskelligt 

affald. 

 

Vi skal for alvor til at stramme op, idet et 

par af vores lodsejere er blevet opmærk-

somme på problemet. Blandt andet har Jan 

Bisbo, indehaver af ”Ågården Bed & 

Breakfast”, fundet en del affald på stien, 

foran hans ejendom. Det er selvfølgelig 

ikke i orden og kan i yderste tilfælde be-

tyde, at lodsejer vælger at opsige lejeafta-

len med Langå SF. 

 
Fiskeline smidt i naturen forsvinder ikke 

bare (kilde ulnits.dk) 

 

Et nyt tiltag kunne være, at tage en affalds-

pose med hjemmefra. Skulle du støde på 

noget affald på din vej ved åen, så saml det 

lige op. Vi kan kun være interesserede i at 

sende et godt signal til omverdenen. Det er 

selvfølgelig ikke kun os lystfiskere, der 

smider eller taber affald i naturen, men lad 

os stå sammen som ”ambassadører” for en 

natur uden diverse affald. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
De rene dødsfælder for de vilde dyr. 

Vi kan gøre det meget bedre. 

 



                                  Signalkrebsen 
Tekst: Peter Fosgerau/Naturstyrelsen Billeder: Peter Fosgerau 

 

 

Bekæmpelse af signalkrebs 

Når signalkrebs (Pacifastacus leni-

usculus) først er veletableret, er be-

kæmpelse meget vanskelig. Ved 

anvendelse af ruser kan det mulig-

vis betyde fangst af de store indivi-

der, mens de mindre individer, der 

lades tilbage, kan drage fordel af 

den reducerede konkurrence. Dette 

kan føre til, at man i stedet for en 

reduktion af bestanden ser en op-

blomstring. At bekæmpelse er van-

skelig, kan ses af resultatet fra Al-

ling Å, hvor der efter 10 års inten-

siv bekæmpelse stadig er en stor 

bestand. Man kan læse mere i rap-

porten, der vedrører Alling Å 

Der er efter 10 års opfiskning i Al-

ling Å lavet en opfølgende under-

søgelse af vandløbet, som viser, at 

en 10-årig opfiskning med hjælp 

fra frivillige, ikke har haft en effekt 

på bestanden. Det er derfor hver-

ken muligt at udrydde eller kon-

trollerer bestande af signalkrebs 

med opfiskning. Udsætning af sig-

nalkrebs er med til at sprede arten 

og må ikke finde sted uden særlig 

dispensation fra Naturbeskyttelses-

lovens §31 (om udsætning af dyr) 

og fra Bekendtgørelsen om udsæt-

ning af krebs i ferske vande (Be-

kendtgørelse nr. 334 af 26. maj 

1999) 

 

Håndtering af signalkrebs 

Når man fisker signalkrebs til eget for-

brug, må man gerne transportere dem 

fra fangststedet og hjem til køkkenet, 

hvor de skal tilberedes. Transporten 

skal ske på en måde, så signalkrebsene 

ikke kan undslippe, dvs. helt indeslut-

tet i en beholder med låg. Signalkreb-

sen må ikke opbevares levende efter 

endt transport, da dette vil betragtes 

som hold af signalkrebsen. Signalkrebs 

er omfattet af forbud mod bl.a. hold, 

avl og markedsføring jf. EU-forordnin-

gen for invasive arter. De signalkrebs 

der fanges, må ikke genudsættes. Det 

vil sige, at fanges der krebs der vurde-

res at være for små til at spise, skal de 

aflives. 

Hvis du vil fange signalkrebs 

Det kræver medlemskab af Langå SF, 

eller at du indkøber et dagkort – før du 

må påbegynde fiskeriet efter signal-

krebsen. Man kan ikke bare stille sig 

op og fiske, selvom man mener, det er 

i en god sags tjeneste. 

 

Signalkrebsen kendes let på klosaksen 

 

 



LSF-Medlemskonkurrencen 2019 
Tekst: Ole Welling Billeder: Ole Welling 

 

Igen i år fik vi afholdt vores medlemskon-

kurrence fredag og lørdag den 30. og 31. 

August. 

Medlemskonkurrencen forløb rigtig godt. 

Vejret var dog fiskemæssigt ikke for godt, 

hvorfor bidelysten var ringe. 

Der blev solgt: 

68 Senior kort 

2 Junior kort: 

indvejningen var på 9 fisk, fordelt på 0 

laks, 6 havørreder og 3 juniorfisk. 

 

Efter afsluttet præmieuddeling, var Langå 

Camping arrangør for et yderst vellykket 

grill-arrangement. 

 

Der var ca. 50 deltagere til spisning. Tak 

for det Langå Camping! 

også tak for arbejdet i forbindelse med 

indvejningerne samt kølefacilitet! 

Vel mødt næste år! 

 

Du kan se præmierne og alle billederne, 

ved at gå ind på dette link til vores hjem-

meside: 

http://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billed-

arkiv.php 

 

Eller fra Menuen på forsiden af langaa-

sf.dk: 

Foreningen→Billedarkiv 

 

 
Så starter billetsalget ved Bjarnes Grill-

bar 

 

 
1. Præmie Carsten Nørgaard, Havørred 

1,956kg 56 cm. Præmie Spinnestang Go 

Fishing værdi kr 2500 

 
2. Præmie Jens Aage Staunsbjerg Havørred 

1,84 kg 56 cm. Præmie Spinnestang Go 

Fishing værdi kr. 2500 

 

Juniorer 

 
1. Præmie Viktor Munk Knudsen Rimte 

1,726kg 46 cm. Præmie Spinnestang Go 

Fishing værdi kr. 1599 

http://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv.php
http://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv.php
http://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv.php
http://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv.php


                    Juniorlederkurset kom forbi 
Tekst: Niels Lynggaard Billede Niels Lynggaard

 

Tirsdag i uge 42 var 11 juniorer og 3 in-

struktører på besøg i Gul Zone. Der var en 

del vand i åen, men den var absolut fisk-

bar og rimelig klarvandet. Vi havde egent-

lig tænkt turen som en tur efter laks, men 

2 juniorer havde sneget sig ombord i bus-

sen, med den hemmelige plan, at få nogle 

af Gudenåens gedder i tale. Således be-

væbnede til tænderne med kondomspin-

nere, spinflue-rigs, geddeagn og gedde-

fluer, var juniorerne håbefulde for dagens 

tur.  

De to geddefiskere bevægede sig langt 

ned ad åen og havde straks kontakt til en 

stor gedde. De to ungersvende havde ud-

set sig et stykke nedenfor aborrehullet, og 

efter kort tid var den store gedde, der 

havde ligget på lur dybt inde i brinken på 

vej efter den store gummi-agn. Desværre, 

for den unge fisker Morten, så han gedden 

åbne munden i det klare vand og indhalere 

agnen. Så i sin iver for at kroge gedden, 

fik han hevet agnen ud af munden på den 

store fisk, førend den kunne klappe kæ-

berne i om agnen. Resultatet var en stor 

gummiagn med tandmærker hele vejen 

ned ad siden, men ingen fast fisk. Øv! 

 

Imens var de øvrige laksefiskere gået i 

gang længere opstrøms. Den foretrukne 

metode var opstrøms spin med tunge kon-

domspinnere, der kunne nå bunden. Hol-

det havde delt sig op, så nogle gik ned-

strøms (men kastede opstrøms) og de øv-

rige gik dem i møde fra midten af styk-

ket.  

 

Efter kort tids fiskeri var der bud efter 

kondomspinneren, der sad for enden af in-

struktør Janus' line. Efter en kort fight 

med pres på fisken, kunne vi lande dagens 

første laks på 83 cm, som straks blev gen-

udsat. Næsten samtidig havde juniorerne 

kortvarigt fat i en anden laks, der stod i 

egen brink i udgangen af et mindre sving. 

Så var vi i gang, og juniorerne  

 

 

havde set, at der var bidelystne laks at fange.  

Flere af juniorerne er allerede garvede laksefi-

skere fra de vestjyske åer, så undervejs kunne 

både instruktører og med-kursister nyde godt 

af viden om laksens opførsel, luner og stand-

pladser og strategier for at få laksen i tale. Som 

instuktør for sådan en flok, kan man kun være 

imponeret over den erfaring og iver, der kan 

ligge i en ung fiskers sind! 

 

I løbet af de første par timer, var der således 

landet en enkelt laks, og der havde været flere 

kontakter. Ca. midt på stykket lykkedes det Ja-

nus, at lande sin anden laks på dagen, en fin 

laks på 85 cm som ligeledes blev genudsat. 

Flere kontakter til laks fulgte i løbet af efter-

middagen og det lykkedes én af Juniorerne, 

Lasse, at lande sin første laks på 83 cm.  

 
Hos Geddefiskerne var det lykkedes at lande 

en enkelt mindre gedde i løbet af eftermidda-

gen.  

 

Slutteligt blev der rundet af med grillede pøl-

ser, inden bussen vendte snuden mod Aale-

strup. Mætte af oplevelser efter en god dag ved 

vandet, var der meget stille i bussen på vej 

hjem. Vejret havde været godt, åen var klar og 

fiskene ville gerne lege med!  

1000 tak for oplevelserne ved Jeres fiskevand, 

vi havde en helt forrygende dag på Gul Zone. 
 

 



Torsdag den 27. februar 2020 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 27. februar, kl. 19:00 holder Lystfisk.dk i Randers aftenåbent for os. Der vil være 

lidt godt til ganen, og masser af gode tilbud. Mød op til en hyggelig aften, og støt vores gode 

sponsorerer. Tag bare jeres venner med, alle er velkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    

Morgenkaffe og præmiere søndag den 1. marts 2020 
 

Langå Camping invitere til morgenkaffe, på præmieredagen, søndag den 1. marts kl. 08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 12. marts 2020 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 12. marts, kl. 18:30 – 20:30 holder Go-Fishing i Trige aftenåbent for os. Der vil 

være lidt godt til ganen, og masser af gode tilbud. Mød op til en hyggelig aften, og støtte en af 

vores gode sponsorerer. Tag bare jeres venner med, alle er velkommen.  

 

Her under et par billeder fra sidste år. 

 
 

 
 

 

 



 



Fangststatistik 2019, havørred 
Tekst: Søren H Mogensen, dataudtræk: www.langaa-sf.dk 

 

Vanen tro vil jeg prøve at opsummere årets 

gang opgjort i fiskefangster og tal. Herunder 

kommer en del grafer for sæsonen som lige 

er sluttet. Håber det er spændende læsning for 

jer. 

 

Alle har denne mulighed for at udtrække de 

samme tal/grafer fra vores hjemmeside. 

www.langaa-sf.dk og tilsvarende fra: 

http://gudenaasammenslutningen.dk. 

 

Et års statistik tegner selvfølgelig ikke noget 

retvisende billede, men nu er vi på 7. år med 

forholdsvist sikre tal, og så begynder den sta-

tistiske pålidelighed at blive signifikant og 

noget man kan begynde at bruge til noget. 

 

Der er 620 medlemmer der har indrapporteret 

fangster i 2019. 

Lad os begynde med første graf, antal fisk 

fangede: 391 havørred og 326 laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende grafer er for havørred 
De sidste 7 års havørredfangster i LSF. 2013 

var meget atypisk med nedgængere helt hen i 

maj, hvilket dækker ca 200. Der er måske en 

svag tendens til faldende antal fangster.  

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af havørreder, der er fan-

get flest på orm i 2019, sidste år var det spin-

ner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling havørred 

Der er en større andel af de små, 40-49cm i 

år. Hvis dette observeres over en årrække kan 

dette være et tegn på en presset bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling havørred 

Der er ca 40 HØ færre Gudenåfangster i år. 

Dette kan formodentlig forklares med den ge-

nerelt høje vandstand igennem det meste af 

sæsonen, og især fra august til sæsonafslut-

ning. Ørrederne har simpelt hen bare trukket 

direkte ind i Lilleåen uden synderlige ophold 

i Gudenåen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.langaa-sf.dk/
http://www.langaa-sf.dk/
http://www.langaa-sf.dk/
http://www.langaa-sf.dk/
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                         Gudenåkonkurrencen 2019 
Tekst: Jan Hyllested  Billeder: Jan Hyllested 

 

Gudenåkonkurrencen 2019 er nu overstået, 

og her følger som lovet en sammenfatning 

af konkurrencen. 

I lighed med de senest år blev der fanget 

masser af laks. 38 stk. Helt præcis, hvilket 

dog er 4 mindre end 2018. 

Vi fik også en vinderlaks af dimensioner. 

Nej. Faktisk fik vi to, da der jo kun var 50 

gram mellem første og andenpladsen. 

Jens Lützhøft fangede en megalaks på 

12,62 kg og 107 cm, og Mathias fangede 

en endnu længere men lettere megalaks på 

12,57 kg 110 cm. 

De 13 præmiegivende laks havde i øvrigt 

et gennemsnit på hele 6, 96 kg!! 

Dette gennemsnit placerer Gudenåen helt i 

top – også målt med andre kendte vandløb 

i norden. 

Og så har Gudenåen endda langt fra forløst 

sit potentiale. Et emne, som borgmester 

Torben Hansen fra Randers da også kom 

ind på i sin tale ved præmieoverrækkelsen. 

Man kan nemlig ikke være i tvivl om, at 

Randers kommune går ind for en løsning, 

der giver fri bevægelighed for vandrefisk i 

Gudenåsystemet. 

9 ud af de 10 største laks blev i øvrigt fan-

get på BSF’s vand. Spinneren var det store 

hit i år. 

Endvidere blev der fanget 19 havørreder, 

men her var størrelsen på helt andet niveau. 

Største havørred var på 2,60 kg 62,5 cm og 

blev fanget af Martin Velling. 

I Juniorklassen vandt Viktor Andersen lak-

seklassen med en laks på 3,93 kg 76,5 cm, 

mens Sebastian Jansen med en havørred på 

1,25 kg og 50 cm vandt Juniorklassen. 

Vi endte med 257 deltagere, hvilket ser ud 

til at være det antallet, vi typisk ender på. 

Det er faktisk vigtigt for os at have mange 

deltagere, da hele formålet med konkurren-

cen jo er at lave et overskud som Guden-

åens Ørrefond kan bruge til fremme af fi-

skebestanden i Gudenåsystemet. 

Vi var år så heldige at have både TV2 OJ og 

Amtsavisen fra Randers på besøg, så medie-

dækningen kan der ikke klages over. 

Tak til de mennesker langs åen og ved indvej-

ningen, som journalisterne og jeg snakkede 

med. Det gav gode indslag. 

Så alt i alt stor tak til alle deltagerne og ikke 

mindst vores mange sponsorer – i særdeleshed 

Lystfisk.dk. 

Uden jer ville vi ikke have en konkurrence. 

Også stor tak til de frivillige, der har hjulpet os 

fra konkurrenceudvalget med at få det hele til at 

fungere. 

Vi ses igen næste år langs Gudenåens bredder. 

På konkurrenceudvalget vegne 

Jan Hyllested 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To flotte laks på over 12 kg 

 

 

Største havørred var på 2,60 kg 62,5 cm og blev 

fanget af Martin Velling 



 

Juniorsider 
Tekst: Jan M Madsen Billeder: Jan M Madsen 

 

Herunder er lige lidt om hvad vores junio-

rer har gået og hygget sig med i løbet af 

sæsonen 2019.  

I pinsen var vi på vores årlige tur til Ref-

svindinge for at besøge vores venskabs-

klub. Vi havde en super hyggelig tur 

selvom vejret drillede lidt. Alle fangede 

fisk, og fik fisk med hjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur til Mandal 
Første weekend i august var vi en tur i Mandal 

og fiske laks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var ikke så mange fisk som vi håbede på 

men alle fik fisk. Der var også rigtig fine fisk 

imellem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle som hjalp på turen, en stor tak til 

Jørgen Nielsen og Otto Pedersen, for hjælp med 

planlægning af indkøb og selve turen. 



 

  

Besøg fra Refsvindinge 
Første weekend i september var venskabs-

klubben fra Refsvindinge på besøg ved åen. 

Vi havde en super hyggelig weekend.  

 

 

 

 

 

 

 

Der var høj solskin og alle juniorerne hyg-

gede sig - Og fangede en masse skaller, 

aborrer, lidt gedder og rimter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Langå Vin og Delikatesser  
Bredgade 30  
88070 Langå 



 

Forsidebille: Peter Fosgerau. 

Stemningsbillede fra Gudenåen. 

Ung lystfisker.  

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: 

18/02-20: LSF’s Generalforsamling. 

27/02-20: LSF Aftenbesøg, Lystfisk.dk 

01/03-20: Fiskeriet åbner i Gudenåen. 

12/03-20 LSF Aftenbesøg, Go-fishing.  

28/03-20 Dagkort salget åbner.  

01/04-20 Fiskeriet åbner i Lilleåen.  

.  
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Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


