
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LSFs Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard Rasmussen - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@live.dk 

 Peter H Fosgerau- Næstformand 

Ryttervej 12, 8450 Hammel 

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 

Skovbakken 4, 8870 Langå 

Tlf.: 24663376 

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 

 

Ole Pilgaard - Sekretær 

Malerkrogen 33, 8450 Hammel 

Tlf.: 26169089 

E-mail: vonsildpilgaard@email.dk 

 

Erik Tind Christensen – Lodsejer  

Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå 

Tlf.: 21484576 

E-mail: tind-damgaard@mail.tele.dk 

Suppleanter: 

 

 

 

Jan Milling Kjeldmann Madsen 

Gungdyvej 59, 8382 Hørning 

Tlf.: 29610895 

E-mail : janmmadsen@live.dk 
 

 
 

 

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 

Erik Tind Christensen 

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: 

Erik Tind Christensen 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

Juniorafdelingen: 

Morten Nielsen - Formand 

Ole Pilgaard – Kasserer 

Jørgen Nielsen 

Bjarne Bach 

Jan Milling Madsen 
 

Ørredfonden: 

Morten Nielsen 

Bjarne Bach 
 

Sportsfiskerforbundet: 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Morten Nielsen 
 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Karsten Boddum-Olesen 
 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

Morten Nielsen (suppleant) 
 

Web- Side & Facebook: 

Ole Welling Hansen - Formand 

Søren Holm Mogensen 

Ole Pilgaard  

Peter H Fosgerau - Facebook 
 

Fiskeribetjente: 

Niels J. Hansen     Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach         Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler              Tlf.: 22631424 

Morten Nielsen                    Tlf.: 52404195 

Peter Hegelund Fosgerau         Tlf.: 26371904 

Lars Kielsgaard Rasmussen            Tlf.: 61411010

   

mailto:larskielsgaard@live.dk
mailto:peter196@live.dk
mailto:bjarne.bach@langaa-sf.dk
mailto:shm@langaa-sf.dk
mailto:owh@langaa-sf.dk
mailto:torbena.randers@gmail.com
mailto:vonsildpilgaard@email.dk
mailto:tind-damgaard@mail.tele.dk
mailto:janmmadsen@live.dk
mailto:mortplant@yahoo.dk


        Siden sidst december 2017 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Peter F 

 

Så gik sæsonen 2017, vinteren banker nu 

for alvor på døren, og snart er det tid for at 

gøre status, over året der gik. 

Faktisk har vi været vidne til en af de bed-

ste sæsoner i flere år, hvis man isoleret ser 

på fangsterne af laks. Her efter sæsonaf-

slutningen er der indrapporteret 866 stang-

fangede laks fra Gudenåen alene, og til det 

antal kan vi nok godt lægge en del til, så et 

gæt er der nok er fanget i omegnen af 1000 

laks, sammenregnet med fangsterne på 

BSF vand. 

Sommeren har været ekstrem våd, hvilket 

naturligvis har betydet ”ofte” høj vand-

stand i Lilleåen, såvel som Gudenåen. Der-

for havde mange en stor forventning til fis-

kertiet efter Havørred. Der er indberettet 

466 Havørreder ved sæsonafslutningen, så 

det er en sæson på det jævne – og vi ved, at 

der er fanget mange flotte eksemplarer med 

enkelte på den anden side af de 8 kg.  

Vi kan desværre igen konstatere, at det 

ikke er alle der får indberettet deres fang-

ster. Nogle glemmer det, andre gider ikke. 

Jeg vil her påpege, at ALLE har pligt til at 

indberette fangsterne, dette gælder også 0- 

fangster. 

Desværre har der været en del misforståel-

ser omkring dette, så når folk i god tro har 

indvejet fisk på Langå Camping har troet, 

at alt var i den skønneste orden. Men alle 

fangster skal indrapporteres via forenin-

gens hjemmeside. Vi vil prøve at arbejde 

hen imod en praktisk løsning, så man i 

fremtiden forhåbentlig kan undgå denne 

dobbelte registrering! 

Vi fik indviet parkeringspladsen ved Blå 

Zone, denne er taget fint i brug. Dog er øn-

sket at de sidste ”magelige” vil bruge 

denne. I Blå Zone, fik foreningen også in-

stalleret et bord-bænkesæt efter ønske fra 

nogle af foreningens medlemmer. Glæde-

ligt at se, at der er taget godt imod begge 

dele. 

Rød Zone trænger til en overhaling. Der er flere 

af broerne der trænger til eftersyn eller måske 

helt sløjfes? Der er flere anlægsarbejder i støbe-

skeen, alt sammen noget der gør det lidt lettere 

at komme til fiskevandet. Dette er nogle af de 

ting, foreningens arbejdshold vil tage sig af i lø-

bet af foråret. Der skal lyde en stor tak til dem, 

der har ydet og vil yde en indsats på dette om-

råde. Vi kan sagtens bruge flere hænder. 

I skrivende stund er valgkampen til de kom-

mende byråd ved at være ved vejs ende. Det 

skal blive spændende at se, hvor meget miljø 

der kommer på de kommunale budgetter i den 

valgperiode, der kommer – for der skal ikke 

herske nogen tvivl om, at miljøet er i knæ og 

trænger til et løft. Her kan vi lystfiskere være 

med til at give en hånd med: vandløbspleje og 

udlægning af gydegrus osv. Dette giver forhå-

bentlig flere fisk i vores vandløb og i fjorden?  

Vi som lystfiskerforening er som mange andre 

foreninger blevet presset på medlemsantallet, 

det halter især i Juniorafdelingen. Vi savner 

flere aktive unge mennesker – og vi kan ikke 

undvære dem i foreningslivet. Det er her vores 

fremtidige fundament ligger, så tag endelig 

godt imod de unge mennesker, når de færdes 

ved vores fiskevande – eventuelt lige give dem 

et godt råd med på vejen. 

 

På vegne af Langå Sportsfiskerforening vil jeg 

gerne ønske alle vores medlemmer og familier 

en glædelig jul samt et godt nytår 

 

Peter Fosgerau 

Næstformand. 

 

 

.  

 

 

 

 

 



IT, web og pr 
Tekst: Ole Welling Billeder: fiskekort.dk 

 

Nyt fra forbundet 
 

Den 15. oktober offentliggjorde DSF et nyt 

layout til bl.a. salg af fiskekort.  

Dette kan ses på fiskekort.dk. 

I LSF har vi udarbejdet 3 fiskespots: 

Gudenåen-Lilleåen.  

Her kan købes Døgn- og Weekendkort. 

Lilleåen. 

Her kan købes Døgnkort. 

Gudenåen Gul-Grøn Zone. 

Her kan købes døgnkort. 

Der kan søges på Fiskespot eller Forening. 

 

Som det nok ses, har vi fra 2018 fjernet be-

grebet dagkort og sælger i stedet døgnkort. 

Så vil du fiske fra f.eks. fra en torsdag kl 

14. Gælder døgnkortet 24 timer frem – 

altså til fredag kl 14. 

 

Alle medlemmer i LSF og LSF-Dagkortfi-

skere opretter sig som bruger på med-

lem.sportsfiskeren.dk eller på fiske-

kort.dk (dit evt. gamle DSF brugernavn og 

kode virker stadig). 

Her kan man pt. hente sit nye medlemskort 

og købe fiskekort. 

På sigt forventer vi, at vores indberetninger 

flyttes over på det nye DSF-site, men indtil 

videre fortsætter vi på det nuværende LSF-

system. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring indberetningen 2018 
 

Fangstindberetninger kan kun foregå fra vores 

hjemmeside: langaa-sf.dk  

eller fra Gudenåsammenslutningens hjemme-

side: gudenaasammenslutningen.dk 

Der er således ingen fangstindberetning ved at 

lade sig fotografere på Langå Camping. 

Ingen fangstindberetning ved Gudenåkonkur-

rencen. 

Ingen fangstindberetning ved Medlemskonkur-

rencen. 

Ingen fangstindberetning fra Face Book 

 

Du har selv pligt til at indberette dine fang-

ster fra en af ovennævnte to hjemmesider! 

 

Som nævnt arbejdes der på et nyt indberet-

ningssystem i DSF-regi. Hvordan dette kom-

mer til at virke, må tiden vise. Men indtil da, 

er proceduren som sædvanlig. 

 

Husk, at vi altid står til rådighed for dig! 

 

Tak for en god sæson 

 

Ole W. 

 

 

Resultat af Jeres indberetninger: 

Samlet laksestatistik fra GSL pr. 17.nov 2017 

 

 





Tanker fra lænestolen - november 
Tekst: Ole Pilgaard 

 

Det er november, mørkt, koldt, regnfuldt og 

blæsende Efterårsfarverne, de smukke og 

mangeartede, findes ikke mere før til næste 

efterår. Sæsonen er slut, og vinterdepressi-

onen ligger på lur. Så er det godt, at læne-

stolen, brændeovnen og den gode fiskelit-

teratur er blød varm og livsnærende. 

En sådan aften i lænestolen med ovenstå-

ende som scene sidder jeg og læser i min 

yndlingsbog om fiskeri. Det er klassikeren 

Langs Karup Å af Niels Mogensen. Måtte 

der snart komme en lignende bog om fiske-

riet i Gudenåen og Lilleåen. 

 

Tilbage til fortællingen. Scenen er sat med 

en god varm kop te og en lille whisky med 

lidt vand og isterninger – god whisky. 

Jeg læser om Fido og de store havørreder i 

Vormstrupsvingene. Koncentrationen om 

teksten svigter, og tankerne tager på him-

melflugt. Pludselig befinder jeg mig 15 år 

tilbage. Den maj, og jeg står med tohånds-

stangen ved Jernbanesvinget sammen med 

to, tre andre fiskere. Over sporet kommer 

Eli med rygsækken på ryggen. I rygsækken 

stikker toppene af en firedelt tohåndsstang 

op over lukningen. 

Eli samler stangen med hjul og line. Han 

fortæller, at han har fisket et skydehoved 

op under ormefiskeri og har købt en flues-

tang, der matcher skydehovedet, og at nu 

skal den prøves. 

Han fisker – kønt ser det ikke ud, men 

pludselig bøjer stangen – der er spændt op, 

og efter en fight kan han lande en helt blank 

laks på en meter. Jubelen er stor, fisken 

indvejer han på Campingpladsen. Fortæl-

lingen er egentlig længere, men af hensyn 

til pladsen, stopper den her. 12 dage efter 

mister Eli en fisk af samme kaliber. Samme 

sted, også på flue, og atter på den line og 

en flue, han har fanget i åen. 

Tankerne driver videre til den 2. marts for 

10 år siden. Det er koldt, det har blæst på 

præmieren dagen før, vandet er højt og no-

genlunde klart, men trangen og lysten til at 

fiske kalder. Jimmi og jeg fisker med flue – fan-

ger enkelte tynde nedgængere. Pludselig er min 

gode ven Christen Siversen tilstede. Han har 

netop købt en Gary Loomis fluestang til fiske-

riet i Norge – 15 fod – I Gudenåen er det som at 

skyde gråspurve med kanoner – men prøves det 

skal den. Tiden og historien for Elis fangst for-

skyder sig nogle år. Pludselig, på samme sted, 

bøjer Christens fluestang helt ned i bundstyk-

ket. Vi er sikre på, at det er en stor nedgænger. 

Det kan ikke passe, at det er en opgangslaks, 

men viden om, hvad der er på bunden af åen, er 

i virkelighed mere tro, for pludselig viser fisken 

sig i overfladen blank og mægtig – LAKS. 

Fisken landes i det høje vand af Jimmi, Lars Ki-

elsgaard tilkaldes for fotografering, og sammen 

sidder vi og beundrer skønheden.  

Bunden gemmer på det uanede – viden er blevet 

til tro, håb og kærlighed til vores dejlige hobby. 

Christen er her ikke mere – en svær hjertesyg-

dom tog livet af ham, men fortællingen og min-

det lever.  

Æret være hans minde.  

 

Tankerne ræser videre til den sæson, der er 

forbi. Fra de mange nulture i maj og juni og til 

forløsningen i juli med flotte, blanke havørreder 

i Lilleåen. Desværre var åen grundet meget regn 

og august og resten af sæsonen ikke fiskbar for 

en inkarneret fluefisker – så det bliver kun til få 

ture og enkelte fisk i resten af sæsonen – så 

længslen lever. Jeg kommer igen til næste år 

med håb og drømme om, hvad der findes på 

bunden. 

Tak for i år til alle de rare mennesker, jeg mødt 

og talt med, også tak til dem jeg endnu ikke har 

mødt og talt med – måske tales vi ved til marts 

næste år. Jeg skal nok være der. 

Brændeovnen er ved at gå ud, tekoppen er tømt, 

og der er kun duft tilbage i glasset med god whi-

sky. Det er på tide at tørne ind til drømmene og 

det stof, de er lavet af. 



Junior side 
Tekst: Morten Nielsen & Bjarne Bach Billeder: Ole Knudsen & Bjarne Bach 

 

 

Den første weekend var vi på laksetur i 

Norge. Det blev en rigtig god tur, med mas-

ser af fisk. Der var vist kun 3, der ikke fan-

gede noget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra lejeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juniorer kan også posere for fotografen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor med en typisk laks fra Mandalselven. 

Nyt fra Juniorafdelingen. Lige for tiden er der 

ikke noget der gør, at man kan kalde junioraf-

delingen speciel aktiv. Der er desværre ikke ret 

mange af jer, vi ser til juniorarrangementerne? 

Hvad kan vi gøre bedre? Hvad er der af ønsker 

fra Jeres side? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viktor i gang med at lave spinnere. 

 

Vi vil gerne have en dialog med Jer. Men for at 

vi kan lave en tidssvarende afdeling, er vi nødt 

til at få input / synspunkter fra Jer som medlem-

mer af Langå Sportsfiskerforening! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håber, at vi sammen kan få Juniorafdelingen til 

at blive et godt samlingspunkt for unge, med 

lyst til fiskeri/godt socialt samvær. 

 

Vi har lavet en ny kalender, til den nye sæson 

2017/18. Den kan ses på hjemmesiden og på 

Facebook. 

Kom nu ud af busken og meld jer til turene, og 

kom til nogle af aftnerne i klubben. Det er tors-

dage i ulige uger fra kl. 18:30 til 20:30  

De bedste ønsker om et godt og lykke bringende 

fiskeår 2018! 

 

KNÆK OG BRÆK/ STRAM LINE 



Fangststatistik 2017 
Tekst: Søren H Mogensen, dataudtræk: www.langaa-sf.dk 

 

Vanen tro vil jeg prøve at opsummere årets 

gang opgjort i fiskefangster og tal. Herun-

der kommer en del grafer for sæsonen som 

lige er sluttet. Håber det er spændende læs-

ning for jer. 

 

Alle har mulighed for at udtrække de 

samme tal/grafer fra vores hjemmeside. 

www.langaa-sf.dk og tilsvarende fra: 

http://gudenaasammenslutningen.dk. 

 

Håber I alle kan se/forstå formålet med den 

tvungne fangstregistrering, samt hvad den 

på sigt kan bruges til. Tal og statistikker 

kan med årene bruges som udgangspunkt i 

tilfælde af forureningssager eller andre 

uforudsete uheld/episoder, hvor værdien af 

fiskeriet på den ene eller anden side 

skal/kan bruges i forhandlingsøjemed. 

 

Et års statistik tegner selvfølgelig ikke no-

get retvisende billede, men nu er vi på 5 år, 

og så begynder den statistiske pålidelighed 

at blive signifikant og noget man så småt 

kan begynde at bruge til noget. 

 

Der er 590 medlemmer der har indrappor-

teret fangster i 2017. 

Lad os begynde med første graf, antal fisk 

fangede: 461 havørred og 284 laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er så vidt vides kun fanget meget få ør-

red-nedgængere i år, da vinteren 

2016/2017 var mild med høj vandstand 

igennem flere måneder. Der var dog stadig 

nogle få laksenedgængere. 

Sidste 5 års havørreder i LSF 

 
 

Fangstfordeling af havørreder, der er fanget 

klart flest på orm i 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling  

Der er en tendens til mindre fisk i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling 
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Herunder er graferne for LAKS: 
Laksesæsonen 2017 har været meget bedre 

end de foregående 4 år. Der har været fint 

med indtræk af laks gennem hele sæsonen. 

Desværre har der i perioder været en tendens 

til, at fiskene har meget travlt med at svømme 

op til vores naboer i Bjerringbro, hvor de har 

haft et rigtig, rigtig godt forårsfiskeri. 

Laksesæsonen har været god, selv i sommers, 

men der var jo heller ikke noget sommer med 

høje temperaturer hvor Gudenåens vandtem-

peratur var over 21°C. September og oktober 

har været super måneder med fisk på land 

hver dag. 

  

Sidste 5 års laks på LSF fiskevand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste 5 års laks Gudenå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af laks LSF 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling laks LSF 2017 

En ”standard” laks i sæsonen 2017 ligger 

omkring de 80cm, det er da ikke så tosset☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling laks LSF 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsfangster af laks LSF 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slut-august og indtil sæsonafslutningen gav 

rigtig mange fine mellemstørrelseslaks på 

omkring 75-95cm. Det bliver spændende at 

se, om nogle fra denne årgang kommer en 

sæson senere, og derved er blevet 20-30cm 

længere, som forårslaks 2018. Hvis de gør 

det, så bliver det et fantastisk spændende 

forår, vi går i møde☺ ….  

 

God jul Søren 



Gudenåkonkurrencen 2017 
Tekst: Jan Hyllested red B. Bach Billeder: Jan Hyllested og Bjarne Bach 

 

Gudenåkonkurrencen 2017 er nu vel over-

stået, og det er tid til at sammenfatte de 24 

timer ved Gudenåen. 

 
Der gøres klar, til indvejning. 

 

Gudenåen viste virkeligt sit potentiale 

som fiskevand; og det vil jeg først og 

fremmest rose alle jer deltagere for, som 

trodsede de van(d)skelige forhold. 

Det var sgu godt klaret. 👍 👍 👍 

Lige så imponerende var de store fangster. 

At hive 41 laks, 26 havørreder, 2 ged-

der(og 1 rimte) op under de forhold af-

tvinger respekt. 

 
Maden forbreddes af 2 smukke kvinder. (Er lidt køn-

nere end Ole) 

 

De 10 største laks lå mellem 8,58 kg og 

5,18 kg hos seniorerne. Søren Chr. Olesen 

fangede vinderfisken Juniorerne kunne 

også med en vinderfisk på 5,38 kg, og her 

var det Rasmus Frøstrup, der var bedst. 

Havørrederne lå mellem 5,43 og 2,41 kg 

hos de 10 største. Som nævnt tidligere var 

det Søren Aagaard, der vandt klassen. 

Detaljeret oversigt over fangsterne kan ses 

her:http://www.gudenaalak-

sen.dk/tekstfi…/statistikudskriftOF.php 

 

 
Fotografen til Facebook på arbejde. 

 

Alt i alt må fiskeriet betegnes som rigtigt godt.

😎 😋 

Som sædvanligt var der god tilslutning til spis-

ningen fredag aften, og det amerikanske lotteri 

gik også godt. Det er faktisk vigtigt for os, da 

hele formålet med konkurrencen jo er at lave 

et overskud som Gudenåens Ørrefond kan 

bruge til fremme af fiskebestanden i Guden-

åsystemet. 
 

 
Ole grisemester skal også med. (Der er grisen der er på 
bordet, eller rester af den). 

 

Årets resultat blev 53.570 kr. Det er lidt min-

dre end sidste år. 

 

 
Billeder fra spisningen, fredag aften. 

 

http://www.gudenaalaksen.dk/tekstfiler/statistikudskriftOF.php
http://www.gudenaalaksen.dk/tekstfiler/statistikudskriftOF.php


 
Billeder fra spisningen, fredag aften. 

 
Billeder fra spisningen, fredag aften. 

 

Så alt i alt stor tak til alle deltagerne og 

ikke mindst vores mange sponsorer – i 

særdeleshed Grejbiksen. Uden jer ville vi 

ikke have en konkurrence. 

 
Fra præmie overrækkelsen lørdag. 

 
Fra præmie overrækkelsen lørdag 

 

 
De 3 junior vindere. 

 

 
Flere vindere. 

 

 
Konkurrencens 3 vindere. 

 
Ronnie overrækker præmier. 

 

Vi ses igen næste år langs Gudenåens bredder 

– med forhåbentligt lidt mindre vand i åen(og 

på markerne 😊) 

På konkurrenceudvalget vegne(GØF) 

Jan Hyllested. 

 



Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

tirsdag den 27. februar 2018 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. Jan Milling Madsen -- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

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

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



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. 
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. 

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. 



Kontingenter mv. 2018 
Tekst af Bjarne Bach 

 

Modtager du dette blad for 

første gang? 
 

Nyt medlem. 
Så er du blevet optaget i Langå Sportsfi-

skerforening fra 2018. Du vil midt i januar, 

modtage en kontingentopkrævning fra 

DSF. Vær opmærksom på, at denne op-

krævning ligner en fra betalingsservice.   

Er du allerede medlem af en anden klub un-

der DSF, kommer opkrævningen samlet. 

Har du allerede tilmeldt den til betalings-

service, vil betalingen kunne ses på din fe-

bruar-betalingsserviceoversigt. 

Som nyt medlem er du underlagt samme 

betalingsbetingelser som gamle medlem-

mer. Det er omtalt andet sted op denne 

side. Du vil ikke være omfattet af fangstre-

gistreringsgebyret før næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivning af  

medlemskort: 
Som noget nyt i forbindelse med forbun-

dets ny digitale platform kan du, hvis du 

betaler med dit dankort fra DSF’s hjem-

meside, straks udskrive dit medlemskort. 

Du behøver ikke vente på, at betalingen 

når gennem systemet. Samtidig skulle det 

også, med det nye system, gå hurtigere. 

Til Jer, der ikke har en mail eller en 

printer, vil jeg tilbyde at udskrive kor-

tet. Jeg kan også udskrive det ved gene-

ralforsamlingen (kom i god tid) eller på 

vores besøg hos Grejbiksen torsdag den 

08. marts eller hos lystfisk.dk torsdag 

den 15. marts.  

Ellers til senior klubaftenerne torsdage 

i lige uger. 

Kontingenter 2018. 
 

I modtager kontingent-opkrævning fra DSF, 

gennem PBS. Så pas på ikke at overse det. For 

de af jer, der har tilmeldt betalingen til PBS, 

skulle det fremgå af jeres PBS oversigt for fe-

bruar. De af jer, der ikke har tilmeldt sig PBS, 

vil modtage opkrævning sidst i januar. Der er 

en kort betalingsfrist den 1. februar. Det er 

ikke praktisk muligt, at sende opkrævnin-

ger ud tidligere end dette, da PBS ikke kan 

danne opkrævninger før i januar. Så er I 

ikke hjemme sidst i januar, så få jeres kontin-

gent tilmeldt PBS, eller kontakt DSF for evt. at 

overføre pengene efter at lave en aftale med 

dem.   

Kontingenterne for 2018 ser sådant ud incl. 

DSF kontingentet: 
 

Senior/Pensionist: (Fra 26år+)  1.295 kr.  
   
Ungdom: (Fra 18 t.o.m 25år) 1.160 kr. 
 

Junior: (Fra ?år t.o.m 17år)    250 kr. 
 

Dertil evt. 200 kr. hvis du ikke har indgivet din 

fangstrapport for 2017 til tiden. I år var det se-

nest 15. november. 

 I 2018 er det ligeledes senest den 15. no-

vember. Indberetning både for fangst og 0-

fangst (i hele sæsonen). Alle der fanger no-

get, også selv om fisken bliver genudsat, 

skal indrapportere senest 5 dage efter 

fangst. 
  
Kontingenterne er inkluderet DSF kontingen-

ter. 

Hvis du betaler DSF-kontingent gennem andre 

klubber, slipper du billigere. 
 

Husk at betale til tiden. Betaler du ikke til 

tiden, kan du ikke udskrive dit medlems-

kort til sæsonstarten. 

 

Ønsker du ikke at være medlem i 2018 så ring 

eller send en mail til mig snarest. Dette sparer 

alle for arbejde og penge. 



 



LSFs medlemskonkurrence 2017 
Tekst: Bjarne Bach      Billeder: Bjarne Bach 

 

Traditionen tro holdt vi vores medlems-

konkurrence den sidste fredag / lørdag i 

august.  
 

 
 

 

  
 

 

 
 

Der ventes på de sidste fangster. 

 
Der ventes på de sidste fangster. 

 

Fangsterne af laks blev det bedste i flere 

år. Vejret: regnen var overstået, og det gav 

en god vandstand. Deltagerantallet var lidt 

mindre, end det plejer. Af 68 deltagere var 

der 64, der købte seniorkort og 4, der 

købte juniorkort. 

Det vil vi gerne takke jer alle for. Over-

skuddet går jo ubeskåret til vores Junior-

forening.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kenneth og Otto får en fadøl, inden præmieoverræk-

kelsen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ervin i festtøjet. 

Fredag aften blev der solgt pølser og kar-

toffelsalat fra vores pavillon. Der var gang 

i salget - helt til kl. 22:30.  

Konkurrencen gav et nettooverskud til junio-

rerne på 4.000 kr. Det var fint. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Der blev indvejet 18 fisk i alt. 13 stk. Laks. 3 stk. Havørre-

der. 1 stk. Gedde. 1 stk. Skalle. 

  

Laks: 

1 Jørgen Nielsen 5,77 kg 80 cm 

2 Kim Karup 5,12 kg 85 cm 

3 Jonas Schøler 3,36 kg 73 cm 

  

Havørred: 

1 Kenneth Tindahl 1,79 kg 53 cm 

2 Jens Erik Bæk 1,48 kg 52 cm 

3 Martin Velling 1,31 kg 50 cm 

 

Junior: (Gedde) 

1 Christopher Madsen 3,4kg 80 cm 

 

 
 
 

   

 

 
 

 

 
 

 

 
Præmie til Jørgen Nielsen Laks (Stella hjul). 

 

Et lille, men stort opråb til vores medlemmer! 

Der mangler opbakning til de to sociale arran-

gementer, som vi laver i fællesskab med Cam-

pingpladsen. Det er spisningen efter Medlems-

konkurrencen og Sæsonafslutningen. Så bak 

bedre op om disse. Lidt klub- og fællesskabs-

ånd burde der være plads til i det ellers travle 

liv. Så bak op, ellers dør dette ud!  



Randers Fjord. 
Tekst: Peter Fosgerau 

Det er nu over et år siden, LSF indkaldte til 

og afholdte et møde om det ulovlige fiskeri 

på Randers fjord! Hvad er status pt? Og 

hvad skal der ske fremadrettet? 

Mødet har skabt en øget opmærksomhed 

internt, både hos lyst- og fritidsfiskerne. 

Selvjustitsen er blevet meget bedre, og man 

vil ikke finde sig i ligegyldig opførsel 

mere! Så det er jo alt i alt en positiv trend, 

der er startet, og det er et godt signal at 

sende til omverdenen. 

Til mødet var der flere lokalpolitikere fra 

Randers kommune, som tilkendegav deres 

støtte til projektet og den dialog, der er 

nødvendig for at få udryddet en syg kultur, 

hvor man alt for længe har set højt og flot 

på lovgivningen. 

Det har desværre været så som så med ind-

sparkene fra Randers kommune. Man har 

simpelthen været underdrejet i den afde-

ling, der skulle varetage en del af kommu-

nikationen omkring det ulovlige fiskeri og 

de tiltag, der trods alt er gjort på området. 

Altså, der er kommet gang i dialogen imel-

lem stang- og fritidsfiskerne – se det er ve-

jen frem! 

Så der er håb for fremtiden derude på fjor-

den. Nu må det være ved tiden, hvor skæl-

let imellem stang- og garnfiskere kan blive 

udjævnet, og vi ved, at en fælles indsats 

kan fortsætte den positive udvikling ud i 

fremtiden. 

Der er desværre stadigvæk brodne kar. Det 

gælder både for stang- og garnfiskerne. 

Måske er det ikke alle, der lige har styr på 

fredningszoner og de særregler, der netop 

er på Randers Fjord. Og så er der dem, der 

bare er fuldstændig ligeglade med alt, og 

de findes derude – men til forskel fra tidli-

gere er vi nu 100 % klar over, hvem der 

ikke vil rette ind, så det gør det noget let-

tere at holde øje med dem! 

 

 

 

 

 

 

 
Vindere ved medlemskonkurrencen 2017. 

Sæsonstart onsdag den 1. 

marts 2018 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach 

 

Til vores sæsonstart i Gudenåen, vil Langå 

Camping gerne inviterer på morgenkaffe 

med tilbehør, onsdag den 1. marts kl. 08:00. 

Mød op til en varm og hyggelig morgenstund 

inden fiskeriet påbegyndes.  

LSF vil også give en lille en til at varme sig 

på. Det er rigtigt hyggeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der var mange til morgenkaffe i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ervin måtte hente mere brød. 

 

Tak til Langå Camping, for denne hyggelige 

stund. 
 

 

Dagkortstart skærstorsdag 

den 29. marts 2018 
Tekst: Bjarne Bach. 

 

Skærtorsdag den 29. marts, lukker LSF op for 

dagkortsalget i 2018. 

På denne dag er LTS Flyfishing til stede ved 

Langå Camping. De vil lave en stor grejdemo. 

Så kom og se på noget nyt legetøj til voksne 

drenge. Husk, at forskellen mellem en dreng 

og en mand, er prisen på hans legetøj. 

  



Gennemgang af bække 2017 
Tekst: Søren H Mogensen Billeder: Søren H. Mogensen 

 

Lørdag den 11/11 (bagerens fødselsdag) 

var der bæk-gennemgang for at sikre, at ør-

rederne kunne komme frem til de mange 

lækre gydepladser, der ligger rundt om-

kring Langå. 

Vi er nu endelig ved at have vis mængde 

navne på ”LSF frivilliglisten”, så det er 

nemt at planlægge noget og få nok folk til 

at komme. Så med meget kort planlæg-

ningstid fik vi samlet 5 folk, og så var vi 

klar til at gå i gang. 

 

Tjærbækken 

Hovedmålet var som de sidste 2 år en fuld 

gennemgang af Tjærbækken, som løber i 

Gudenåen ca 200m nedstrøms Åbro. Bæk-

ken har tidligere været meget rig på ørred-

yngel, men de sidste åringer har det haltet 

gevaldigt, formodentlig pga totalspærrin-

ger 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 spærringer, men 

pga. de sidste 2 års gennemgang fandtes ingen 

totalspærringer. 

Herunder et før og efter billede. Det er så lidt 

der skal til for at spærre, samt åbne op igen. 

FØR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herunder endnu et par billeder fra turen. 

Pludselig fandt vi en ny ”målestation” op-

stillet af ”Miljø- og Fødevareministeriet”. 

Hmm, gad vide hvad de måler?? Den har 4 

forskellige forankringer nede i bækken, så 

jeg behøver vel ikke sige, at der var mange 

grene samlet heromkring, før vi kom??  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellers ser det jo rigtig godt ud, når man kig-

ger ned over hurtigt rindende vand ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houlbjerg Skovbæk 

Jeg selv gik en tur i Houlbjerg Skovbæk. Der 

fandt jeg også forskelligt. Bla en 100% spær-

ring ved siden af DSB skinnerne. De havde 

klippet hegn i sommers og ladet grenene falde 

ned i bækken. De var så drevet sammen og fået 

lavet en prop, hvor der var 1 meters fald. Jeg 

trak nogle grene op og pludselig forsvandt 

vand/grene/kviste nedad bækken og ud i Lille-

åen. 

Der var også en lodsejer, som havde lavet en ny 

overkørsel oppe i skoven, om det er lovligt ved 

jeg ikke, men jeg har taget billeder. 

    

Elbækken 

Vi var alle godt trætte efter 4 timers strabadser, 

og jeg foreslog, at vi stoppede for den dag, men 

ildsjælene ville også have Elbækken med, så det 

gjorde vi. Der var ingen problemer, udover en 

masse sand (gad vide om Randers kommune får 

passet sandfanget ved Randersvej??). Her så vi 

så til gengæld dagens eneste fisk, en stor en, 

måske 5-6 kg. 

Jeg var taget lidt i forvejen og havde fyret op i 

pejsen i sommerhuset, så der var dejlig varmt 

da de 4 andre troppede op ved Elbækkens ud-

løb. Vi sluttede dagen af med kaffe, kage og øl. 

Herfra skal lyde en kæmpe tak for hjælpen til  

Kurt Axelsen, Finn Søgaard, Torben Andersen 

og Kenneth Hvass. 

 

Vi har allerede udtænkt flere planer for hvad der 

kan/skal gøre i 2018. 
• Gennemgang af broer i Rød Zone, april. 

• Stikning af bjørneklo Lilleåen, maj. 

• Opsavning af træ indkørsel til Rød Zone fra 

dambruget. (tje) 

• 15stk 1x2m paller langs Gudenåen fra som-

merhus og ned til Elbækken (Marts/april). 

• Gennemgang af bække (maj og november). 

• Gydegravning tællinger, februar. 

• Græsslåning i Lilleå Rød Zone, juni 

• Udlægning af muslingeskaller fra Smedens 

Eng. 

 

Hvis noget af dette har vagt interesse så meld 

jer på frivilliglisten til mig. 

MVH Søren / 52157644 



                       Pokaler Langå SF 2017 
Tekst :Peter Fosgerau Billeder: Langå Camping 

 

Som traditionen tro foreskriver vi igen i 

år indsamlet data over de største fisk, 

der er fanget på Langå-sf fiskevand!  

Laks, Havørred og Gedde samt den største 

junior-fangede fisk inden for de 3 oven-

nævnte fiskearter. Fiskene skal været ind-

vejet på Langå Camping og være vist på 

både Langå-sf- og Campingpladsens hjem-

mesider. 

I indeværende fiskesæson skulle vi et 

stykke hen, førend afgørelsen på den stør-

ste laks kom. At det er laks på denne stør-

relse bevidner, hvor god en sæson vi alle 

har været vidne til.  

I Havørred feltet var der ikke langt imellem 

nummer 1 og 2, faktisk kun godt 200 gram, 

men begge fisk lige på den anden side af de 

8 kg, rigtig flotte fisk begge 2. 

Så herfra skal der lyde et stor tillykke til 

vinderne af storfangerpokalerne, og listen 

ser således ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største Laks senior, fanget af Thomas Ur-

bæk fra Randers. Laksen målte 115 cm og 

havde en kampvægt på 12.64 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største Havørred senior, fanget af Birger 

Pank fra Brabrand. En rigtig grov Havørred 

der målte 88 cm og havde en kampvægt på 

8.31 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Største Gedde senior, ligeledes fanget af Birger 

Pank. Gedden målte 104 cm og vejede 6.06 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største junior-fangede fisk. Denne gang en rig-

tig flot Laks fanget af Emil Nyekjær fra Langå 

- Laksen målte 94 cm og havde en vægt på 7.91 

kg.  

 

 

Her under et billede, fra præmieoverrækkelsen, 

ved medlemskonkurrencen. (Foto: B.Bach) 

 

 

 



    
Torsdag den 8. marts 2018 

Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 08. marts, kl. 19:00 holder Grejbiksen 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 spon-

sorerer. Tag bare jeres venner med, alle er velkommen. Mulighed for udskrivning af medlems-

kort. 

Her under et par billeder fra sidste år. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Torsdag den 15. marts 2018 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 15. marts, 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. 

Husk der er her og den anden aftenbesøgsaften, hos Grejbiksen, jeg kan udskrive Jeres med-

lemskort, hvis I ikke selv har den mulighed. 

 



Proppen i åen! 
Tekst: Peter Fosgerau & Bjarne Bach Billede: Bjarne Bach 

 

 

I snart 100 år har Danmarks mest ikoniske vand-

løb været spærret af, en prekær sag der syntes 

uden ende?  

Tangeværket har tilsyneladende monopol på 

Gudenåens vand, dette med stor skade på mil-

jøet og biodiversiteten i vandløbet både oven og 

neden for værket. Der er gjort mange forsøg på, 

at finde en løsning på, at få åen sluppet fri, dette 

uden held indtil videre.  

Som vi alle kan huske fik Tangeværket ørerne i 

maskinen omkring årsskiftet 2016/17. Endnu en 

gang kunne man opleve laksefisk fanget på in-

dersiden af gitteret. Dette satte for en stund fo-

kus på emnet nationalt – idet flere landsdæk-

kende medier dækkede sagen. Men igen er det 

lykkedes Gudenåcentralen (Tangeværket) at 

sno sig ud af problemerne, ved som altid at be-

nægte fakta og udtalelser fra diverse eksperter. 

Ja, man mener endda, at den seneste rapport fra 

Rambøll ikke har sin gang på jord! 

 

Bevidst chikane eller uvidenhed? 

Til årets Gudenåkonkurrence kunne man den 

fredag, hvor konkurrencen startede opleve, 

hvorledes Gudenåcentralens grødeskærer lige 

skulle klippe lidt grøde, det til trods for en klar 

aftale om, at dette skulle have været overstået 

inden konkurrencen? Så her må man spørge sig 

selv, om det er bevidst chikane eller uvidenhed? 

 

Gudenåens Ørredfond (GØF) taget som gid-

sel. 

Ørredfonden er et frivilligt drevet dambrug, og 

dette har siden 1972 leveret til den pligtudsæt-

ning, som Gudenåcentralen skal gennemføre. 

Dambruget ved Skibelund er drevet af fantasti-

ske frivillige ildsjæle, som sikrer at der er fisk 

til Tangeværkets pligtudsætninger, en ordning 

der indtil i år har fungeret, upåklageligt. ”Tan-

geværkets pligtudsætninger blev i 1922, fastlagt 

til prisen for 500.000 stk. ørredyngel. I dag efter 

Tangeloven er afskaffet ligger pligtudsætnin-

gerne under vandløbsloven. I 2017 priser har 

DTU fastlagt prisen på yngel til 0,35 kr. pr. stk. 

Hertil kommer der et tillæg på 40 %, da der er 

tale om vildfisk – beløbet tillægges moms. Belø-

bet, Tangeværket maksimum skal betale i 2017 

priser, er altså 306.250 kr.”  

Da GØF i foråret 2017 sender en regning på 

226.613 kr. (reelt kunne man kræve ca. 80.000 

kr. mere), nægter Gudenåcentralen at betale denne!  

GØF forsøgte flere gange at rykke for regningen - 

dog uden held, og GØF modtog endda en hilsen fra 

Gudenåcentralens advokat med ordlyden – ”I skal 

ikke forvente en betaling af regningen”, derfor så 

GØF sig nødsaget til at starte en inkassosag imod 

Gudenåcentralen. 

Grunden er at Gudenåcentralen, havde og har den op-

fattelse at de max kan afkræves 165.000 kr. for smolt 

og yngeludsætninger. Gudenåcentralen har tydelig 

glemt det nævnte vildtfisketillæg på 40%, som skal 

dække udgifterne for elfiskeriet. 

Efter flere samtaler og rykkere betalte Gudenåcentra-

len beløbet, men nævnte samtideligt, at de ikke ville 

betale for ½ års udsætningerne her i oktober.    

Det der egentlig ligger til baggrund for Gudenåcen-

tralens forsøg på at slippe for at betale pligtudsætnin-

gerne er, at Viborg kommune og NaturErhvervsty-

relsen, ikke gjorde det klart over for Gudenåcentra-

len, hvad den nye vandindvindings tilladelse indebar. 

Nu har DTU, fiskerikontrollen og NaturErhvervsty-

relsen meddelt Ørredfonden, at de vil holde ørredfon-

den skadesfri, indtil den lidt grumsede aftale finder 

sit leje. 

Så ½ års udsætningerne er blevet betalt af fiske-

tegnsmidelerne, hvilket betyder, at det blandt andet 

er os som aktive lystfiskere, der har betalt for Gu-

denåcentralens pligtudsætninger… 
 

Der skal findes en løsning! 

Problemet skal løftes op på et nationalt plan, derfor 

er det vigtigt med fortsat fokus på de problemer, Tan-

geværket forvolder på HELE Danmarks Gudenå, så 

derfor skal det lyder her fra: 
 

 SLIP GUDENÅEN FRI!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gøres klar til elfiskeri. For GØF. 



 

Forsidebille: Thomas Urbak Nielsen. 

Thomas Urbak Nielsen, med en flot 

efterårslaks på 12,64 kg. Fra den 30. 

oktober, i Grøn Zone, spinflue. 

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: 

10/12-17: Junior besøg Skibelund. 

22/02-18: LSF’s aftenbesøg Grejbiksen. 

27/02-18: LSF’s generalforsamling. 

01/03-18 Sæson premierer 2018.  

15/03-18 LSF’s aftenbesøg Lystfisk.dk. 

29/03-18 Dagkort start med grej demo.  

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 

 


