
 

 

 

  

 

  

 

 



LSF’s Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard - 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 

Urtevangen 19C, 8920 Randers NV 

Tlf.: 86418027, 30666073 

torbena.randers@gmail.com 

 

Ole Pilgaard - Sekretær 

Malerkrogen 33, 8450 Hammel 

Tlf.: 87579090 

E-mail: vonsildpilgaard@email.dk 

 

Erik Tind Christensen – Lodsejer  

Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå 

Tlf.: 86467665 

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

Suppleanter: 

 

 

 

Karsten Boddum-Olesen 

Fasanvej 6, 8930 Randers NØ 

Tlf.: 22929368 

E-mail : karstenole@gmail.com 

 

 

Jan Richter 

Jebjergvej 21, 8870 Langå 

Tlf: 53540609 

Email: jan62richter@hotmail.com 

 

Udvalg: 
 

Vandpleje: 

Peter H Fosgerau – Formand 

Karsten Boddum-Olesen 

Jørgen Nielsen 

 

Bredpleje: 

Torben Andersen – Formand 

Erik Tind Christensen 

Søren Holm Mogensen 

 

PR-Optimisten: 

Bjarne Bach 

Peter H Fosgerau 

Karsten Boddum-Olesen 

Lars Kielsgaard 

Ole Welling Hansen 

 

Lodsejerudvalg: 

Erik Tind Christensen 

Lars Kielsgaard 

Bjarne Bach 

 

Juniorafdelingen: 

Bjarne Bach - Formand 

Ole Pilgaard – Kasserer 

Jørgen Nielsen 

Martin D Knudsen 

Peter H Fosgerau 

Jan Milling Madsen 

 

Ørredfonden: 

Morten Andersen 

Bjarne Bach 

 

Sportsfiskerforbundet: 

Lars Kielsgaard 

Peter H Fosgerau 

 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Lars Kielsgaard 

Morten Andersen  

 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

 

Web- Side: 

Ole Welling Hansen - Formand 

Søren Holm Mogensen 

Ole Pilgaard  

 

Fiskeribetjente: 

Niels J. Hansen           Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach           Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler             Tlf.: 22631424 

Martin D. Knudsen                   Tlf.: 61306799 

Peter Hegelund Fosgerau        Tlf.: 26371904 

 

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:karstenole@gmail.com
mailto:jan62richter@hotmail.com


Siden sidst Maj 2015 
Tekst: Lars Kielsgaard Billeder: B. Bach 

 

Jeg har set frem til at skulle skrive denne 

side dette forår. Berette om et laksefiskeri 

der var kommet godt i gang, med mange 

store blanke laks fra 1. marts og frem til nu. 

Og et havørredfiskeri på vej. 

Det er desværre ikke sådan det ser ud, indtil 

videre er der fanget en enkelt blank laks, og 

jeg har kendskab til 6 mistede, som selvføl-

gelig ikke tæller med. Vi spekulerer alle 

over, hvad grunden til det svigtende fiskeri 

er, og om der er en nogle konkrete årsager. 

Der er mange teorier oppe at vende, garn-

fiskeri i fjorden, Fiskerikontrollen har væ-

ret kontaktet og har intensiveret kontrollen, 

dog uden resultat. Jeg tror heller ikke det er 

muligt at spærre så grundigt, at der næsten 

ingen fisk går op. Er smolten, blevet skarv- 

føde, da de er svømmet til havs. Er det til- 

vækst problemer i havet, som gør at laksen 

bliver et år eller to mere i havet kan måske 

også være en forklaring. Hvis det er tilfæl-

det, er de fisk der kommer tilbage nu ikke 

fra et år, hvor der blev udsat mange smolt 

men derimod fra et år, hvor der ikke blev 

udsat mange. Jeg håber, at DCV´s undersø-

gelser kan give nogle svar. 

Der er åbenbart ikke mange fisk, men der 

er heller ikke mange fiskere der er ude med 

snøren. Den sidste måned, har jeg jævnligt 

været rundt ved vores pladser.  Det vil være 

synd at sige at der har været trængsel, en-

kelte gange, fisker ved Åbro, få gange en 

ved Østergaard. Sådan er det langs hele 

åen. Det hele bider sig selv lidt i halen, in-

gen fisk, få fiskere, få fiskere, ingen fisk. 

 

I foråret blev alle sportsfiskerforeninger 

med vand i Favrskov kommune indbudt til 

et møde med teknikerne fra kommunen. Et 

rigtig godt initiativ hvor der var mulighed 

for at udveksle informationer, foreningerne 

og kommunen imellem. Hvor vi kunne 

samarbejde om vandløbsrestaurering mv. 

Der blev orienteret om vandløbenes til-

stand i kommunen, der er stor sandvan-

dring, som er et problem for gydepladserne. Ør-

redyngel tætheden er undersøgt, og det var 

overraskende at tætheden i eksempelvis Tjær-

bækken ikke er så høj som man skulle forvente. 

Det vil være en god ide, hvis vi som forening 

laver en oprensning, af bækkens gydebanker da 

de tilsyneladende kitter sammen. Det vil kræve, 

et godt arbejdshold, så derfor har vi på anden 

side i bladet en opfordring til at melde sig til 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra konferencen med Dan Jørgensen i Vejle. 

 

Både miljøministeren og fødevareministeren 

har fået sat fokus på det rekreative fiskeri i løbet 

af det sidste års tid, jeg håber denne politik også 

vil fortsætte i den nye regering, der kommer i 

år, uanset om farven bliver rød eller blå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra konferencen med Dan Jørgensen i Vejle. 

 

Jeg håber alle vil få en rigtig god sæson, og der 

kommer rigtig god opgang i fiskene, så alle kan 

blive lokket ud til en god dag i naturen. 

K&B 

Lars Kielsgaard. 



Opråb 
Tekst: Søren H Mogensen 

 

Vi har i bestyrelsen flere gange 

diskuteret, om vi har en god og 

velfungerende forening. Det 

synes vi selv vi har, MEN på 

den anden side kan man jo al-

tid blive endnu bedre. 

1) Kan vi gøre foreningen 

endnu bedre?  

2) Hvordan inkluderer vi 

nye medlemmer så de 

ikke møder en ”lukket” 

indspist klub? 

3) Hvad skal der til for at 

have en aktiv forening? 

4) Skal vi lave arrange-

menter?  

5) Hvilke? Mange? Få? 

osv osv. 

 

DERFOR kære medlem, hvis 

du enten sidder med: 

a) Ideer, store som små. 

b) Kunne tænke dig noget 

mere aktivitet, så kom 

ud af busken, uanset 

hvad du ser/hører/fø-

ler/mangler.  

 

Hvis du ikke selv mag-

ter/tør/har tid til at arrangere, 

er jeg sikker på, at andre kan 

bidrage med dette, og jeg er 

sikker på at LSF-foreningen/be-

styrelsen, kan være behjælpelige 

både med fysisk og finansiel 

støtte.  

Hvis noget af ovenstående har 

vakt din interesse, eller du har ge-

nerelle kommentarer, hører jeg 

gerne fra dig, helst på e-mail: 

SHM@langaa-sf.dk 

 

Ellers tager jeg oftest telefonen, 

dog kun udenfor arbejdstid 8-16. 

TLF: 24663376 

 

Med forventningsfulde hilsener 

Søren H Mogensen 

(Blyblinker) 

 

  
 

 

mailto:SHM@langaa-sf.dk


Houlbjerg skovbæk! 
Tekst: Peter Fosgerau   Billeder: Peter Fosgerau 

 

En gennemgang af den ny restaurerede 

Houlbjerg skovbæk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                     

 

                  Houlbjerg skovbæk. 

 

Når man fisker på rød zone i Lilleåen, be-

mærker man så næsten det lille udløb der 

er ved brohullet? Det kan være meget let at 

overse ved lav vandføring! At dette er et 1. 

klasses gydevandløb, det skulle man næ-

sten ikke tro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   Houlbjerg skovbæk.  
 

Favrskov kommune har lavet et fantastisk 

stykke arbejde, og har udlagt en del gyde-

grus! 

Så tænk på det næste gang du fisker ved brohul-

let, et tilsyneladende lille og ubetydeligt udløb 

kan rumme fantastiske overraskelser! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Fosgerau, LSF 

 

 

 

 

 

 

Tangeværket. 
Tekst: Bjarne Bach 

 

Viborg kommune, har på baggrund af de ind-

sendte klager over deres tilladelse til Gu-

denåcentralen, om uendelig tilladelse til at 

bruge Gudenåens vand, heldigvis ændres den til 

følgende ordlyd, citat: 

 

”Klima- og Miljøudvalget besluttede på deres 

møde den 30. april 2015, at det i overensstem-

melse med forvaltningens bemærkninger. og 

idet der henvises til bilag 9, foreslås, at Natur- 

og Miljøklagenævnet ændrer vilkår 6 

i vandindvindingstilladelsen fra ”tilladelsen er 

tidsubegrænset” til ”tilladelsen udløber den 5. 

februar 2045” samt, at der til vilkår 6 i tilladel-

sen, i henhold til praksis i nævnet (NMK-42-

00419) tilføjes 



”Tilladelsen bortfalder dog tidligere, så-

fremt der efter gældende regler herom ta-

ges skridt til etablering eller ændring af 

faunapassage ved Tangeværkets opstem-

ningsanlæg. Tilladelsen bortfalder således, 

når tilladelsesmyndigheden på dette tids-

punkt på ny har truffet afgørelse vedrø-

rende spørgsmålet om tilladelse til vand-

indvinding”. 

Klima- og Miljøudvalget besluttede desu-

den at orientere Natur- og Miljøklagenæv-

net om at det er en grundlæggende forud-

sætning for Viborg Kommune, at Tange Sø 

bevares i sin nuværende form og omfang. ” 

 

  Citat Slut. 

 

Nu har Viborg kommune sikret sig, at de 

ikke risikerer et stort erstatningskrav fra 

Tangeværket, når der forhåbentlig snarest 

laves en holdbar passage løsning. 

Der er stadig håb for vores kære å, endnu.    

 

Her under en ”Gudenå, en laksefisks erin-

dring”, skrevet af K.B.O.  

 

 

 

Gudenå, en laksefisks erindring. 
Tekst: K. B. O. 

 

De er godt nok underlige de mennesker, 

der har sat sig for at bestemme over Gu-

denå, inddele vandløbet i myndighedsom-

råde, der gør det umuligt for mig og mine 

at komme til at gyde, så vi kan bidrage med 

gode oplevelser og fineste ren mad til 

selvsamme mennesker. Vi kender ikke til 

menneskeskabte grænser, men smagen af 

Randers Fjord og Gudenå. 

Mine forfædre var her, indtil mennesker 

fandt på pramfart, vore gydebanker blev 

fjernet af ham statens vandbygningsvæsen. 

Da mine forfædres gydepladser forsvandt, 

blev vi på få menneskeår færre, ja ganske 

få. 

Så fandt de på at spærre Gudenåens vand, 

et sted i en dal, hvor gårde og huse blev 

fjernet, nu kaldes dalen Tange Sø, nogle af 

vore gydebanker her, blev sat under 

mange, mange meter vand, for nu skal Guden-

åens energi omdannes til el til mennesker fra 

Århus til Skive. 

Få af mine forfædre, der havde overlevet til 

spærringen kom, forsøgte og forsøgte at finde 

en vej forbi, men fandt ingen, mine forfædre 

forsvandt og ingen har set dem siden. 

De mennesker aftalte så at udsætte fætter Ørred, 

Laks, sagde de, var forsvundet, ja nærmest af 

sig selv. 

De mennesker fandt på nye ting, nogle der øn-

skede Ørred og Laks der, selv kunne komme 

forbi spærringen, fik langt om længe en fiske-

trappe, der kom enkelte Ørred op og gyde, til 

hvilken nytte, deres afkom, mine fætre, kan 

ikke finde gennem Tange Sø eller lider en grum 

skæbne og bliver ædt af rovfisk og fugle. 

Årene gik, og retten til vandets brug i vandtur-

biner ophørte, men ingen af menneskene der el-

lers vil bestemme, ville have andre til at be-

stemme. De blev enige om at vente, så kan 

vandturbinerne levere strøm til el nettet og få 

tilskud ligesom vindmøller. I medens kan op-

stemning og vandturbine og elmuseum ses som 

et historisk sted. 

Jo menneskene er gode til at finde på og har 

fundet ud af, at hvis der kan laves en fripassage 

forbi Tange sø, vil vi fisk igen kunne færdes frit 

i hele Gudenå og helt naturligt vil vi, Laks og 

Ørred igen have en mulighed for at bidrage til 

samfundet med et overskud af gode rene spise-

fisk og oplevelser til alle, der færdes i og ved 

Randers Fjord og Gudenå. 

Tiden går, og der findes ud af, at jeg Laks har 

forfædrenes gener tilfælles med Laks, der bru-

ger vestjyske vandløb som gydevandløb. Lak-

sene i Vestjylland har fået hjælp og er nu på få 

menneskeår næsten i stand til at klare sig selv. 

Jeg er afkom fra Vestjylland, men trives vældig 

godt i Randers Fjord og Gudenå, og hvis jeg får 

lov, vil jeg gerne op til gydebanker længere 

oppe i Gudenå, men kan ikke komme forbi 

spærringen af Gudenå ved Tange Sø  

Har hørt at mennesker der bestemmer, har be-

sluttet at næsten al Gudenåens vand, uden tids-

begrænsning, kan bruges i vandturbinerne. Så 

trods ihærdige menneskers forsøg, fås nok al-

drig fri passage, så vi som art kan bidrage til 

samfundets udvikling. Jo menneskene bestem-

mer om naturens flora, fauna, fugle og fisk skal 

bruges klogt. 



 

Rundvisning af nye medlemmer. 
Tekst: Bjarne Bach    Billeder: Bjarne Bach 

 

Lørdag den 14. marts havde vi inviteret de 

nye medlemmer, til rundvisning og lidt ori-

entering om vores forening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgenkaffe og snak i klublokalet. 

 

Det var ikke helt så mange deltagere som 

sidste år, men der var vi næsten også for 

mange, til at vi kunne være i klublokalet, 

og køre rundt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra rundturen ved fiskevandet. 

 

Vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi hå-

ber også, at også  at de nye, som var med, 

lærte foreningen bedre at kende. 

Vi slutte dage af med der store lækre pita-

brød fra Winner Burger. Lidt madkultur 

fra Langå, må vi jo også have med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pavillonen blev også inspiceret. 

 

Morgenkaffe på Langå C. 
Tekst: Bjarne Bach    Billeder: Bjarne Bach 

 

Til vores premiere lørdag den 1. marts, havde 

Langå Camping, inviteret os medlemmer på 

morgenkaffe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra den hyggelige morgen. 

 

Det var første gang, at Langå Camping invite-

rede LSF medlemmer til premierer morgen-

kaffe. Det plejer først, at være til salgsstart af 

dagkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endnu fra den hyggelige morgen. 

 

Det var en dejlig hyggelig morgen, hvor fi-

skesnakken rigtig gik. Nok også de store 

drømme om den nye foranstående sæson. 

Der kom vist også flere en Ervin havde regnet 

med. Han måtte hente flere rundstykker . 

Tak til Langå Camping, det var rigtig flot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Gammel Dansk og Cola var også på bordet.  



- lokal gennem 140 år…

Velkommen i 
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Som lokalt pengeinstitut kender vi 
vores lokalsamfund helt til bunds.
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der matcher dine ønsker og forventninger.

Hos os får du bid - hver gang!

Bredgade 10 ∙ Langå – Stationsvej 10 ∙ Stevnstrup
Tlf. 86 46 13 22 - www.langspar.dk



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

 

Herunder billeder fra aftenbesøget i Grej-

biksen i Trige, tirsdag den 24. februar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der handles med Peder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der hamstres grej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der diskuteres også lidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mon Niels har råd? 

Herunder billeder fra aftenbesøget hos Lyst-

fisk.dk i Randers. Torsdag den 5. marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rene viser waders frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulrik kikker på hjul, måske til Bornholm  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Hov han dukker sig, måtte måske ikke for konen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jørgen og Lars nyder forplejningen. 



 

 



Referat af den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00  
Referent: Ole Pilegaard Billeder: B. Bach 

 

Før generalforsamlingen: 

Orientering fra Dansk Center for Vildlaks 

(DCV) ved/ Gert Holdensgaard 

 

Fiskeriet i 2014 var dårligt ligesom året før. 

Undersøgelser har vist at der i 2013 kun gik 

800 – 900 laks op i Gudenåen. Så set i for-

hold til antal opgængere er der tale om en 

opfiskning på ca. 50%. Så fra denne vinkel 

kan man måske ikke tale om dårligt fiskeri. 

Dette skyldes at, Gudenåen er et lukket sy-

stem. Laksene kan ikke sprede sig længere 

end til Tangeværket.  

Elfiskeriet i 2014 viste en markant vækst i 

antal af laks med bidesår. Årsagen hertil er 

indtil videre ukendt.  

Der er sammenhæng mellem udsætnin-

gerne og antal fangede fisk. Siden 2012 er 

der kun udsat vestjyske laks. 

Smolt udsætningen i 2012 var kun halvde-

len af de efterfølgende år. Denne udsæt-

ning har derfor indflydelse på fiskeriet i de 

sidste 2 år. Vi kan derfor forvente en øget 

opgang i 2015, dog ikke af de helt store 

fisk. 

Udsætningsplanen angiver, at der udsættes 

ca. 100.000 smolt. 

I 2014 er der udsat 140.000 1 års fisk. Der 

er en forventning om en overlevelse på ca. 

20%. Set over en 10 års periode er der i 

gennemsnit udsat 100000 smolt om året. 

Efter at Randers kommune, har reduceret 

tilskuddet, er økonomien kommet til at 

spille en væsentlig større rolle. Prisen for et 

stk. smolt er 12,50 kr. 

Der udsættes således for 1,25 mio. kr. om 

året. Heraf er foreningerne tilskud af stor 

betydning. Samlet set er foreningernes bi-

drag på 378.000 kr. Randers, Viborg og 

Favrskov yder 600.000 kr. til udsætnin-

gerne. Fiskeplejemidlerne ca. 250.000 kr. 

Samlet set hænger udgifter og indtægter 

nogenlunde sammen. 

 

Der er ingen sikre indikationer på, hvordan 

skarven har indflydelse på overlevelsesraten. 

Der er dog ikke tvivl om, at der er en vis indfly-

delse på overlevelsesraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Troels Miltoft & Gert Holdensgaard spejder forgæves ef-

ter de manglende laks i Gudenåen. 

 

Foreningernes fangstrapportering er vigtig for 

at kunne skønne hvor mange laks, der forventes 

at være i åen. 

Der elfiskes og i forbindelse med Elfiskeriet, er 

der fanget nogle få udlegede laks. Der er dog 

ikke sikre beviser på, at gydningen giver resul-

tater. 

 

Generalforsamlingen: 

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, der blev 

valgt. 

 

2.Formandens beretning. 

Beretning 2015: 

Velkommen til alle! 

Jeg skal som formand redegøre for året, der er 

gået. 

Vi har i år mistet et af vores medlemmer Arne 

Borup, som mange kender, mangeårigt medlem 

og fastligger på Langå camping. Æret være 

hans minde. 

 



Fiskeriet: 

Vi har for andet år i træk haft et utroligt 

dårligt fiskeri. Laks 73 og havørred 444.  

Dette tal ud fra de 77 procent, der har regi-

streret deres fangst. Dette er langt under, 

hvad der normalt fanges i vores fiskevand.  

En del af forklaringen skal nok findes i det 

ekstreme vejr. Forrige vinter var en af de 

mildeste nogensinde og den efterfølgende 

sommer en af de varmeste, hvor tempera-

turen i Gudenåen i lange perioder har været 

langt over 20 grader, som laksefisk ikke 

bryder sig om. Der er også andre bekym-

rende ting, de første laks der blev fanget, 

var fedtfinneklippede. Det holdt man med 

for 4 år siden, det betyder, at de laks skulle 

veje godt over 10 kg. Det var der ikke 

nogle, der gjorde, det er forhåbentlig ikke  

Tilvækst mulighederne i Nordatlanten, der 

er problemet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Formanden i gang med sin beretning. 

 

Der var i foråret pålidelige rygter om, at der 

foregik ulovligt garnfiskeri efter laks i fjor-

den. Vi har prøvet at undersøge sagen, og 

det lyder rigtigt. Det er sådan, at vi vistnok 

har styr på hvorfra og i hvilken båd, der fi-

skes, og hvor fisken opbevares. Vi har selv-

følgelig kontaktet fiskerikontrollen, som 

har intensiveret overvågningen i perioder 

uden resultat. Vi har talt om selv at lave no-

get overvågning, tage billeder og video, for 

tyvfiskerne skal tages med bukserne nede, 

for at de kan stoppes. 

Der er ikke fanget laks med garnskader, 

men DCV har under deres elfiskeri, fanget 

mange med bidskader, sikkert af sæl. 

Jeg har lavet en aftale med Randers kom-

mune om parkering tæt på Jernbanesvin-

get, 4 min. gang. Den skal først etableres, 

det kommer til at foregå sammen med et 

nytteaktiverings hold af kontantmodtagere.  

Yderligere bliver der en P plads ved stien i bun-

den af Husmandsbrinkerne. 

 

Bestyrelsen: 

Jeg synes, vi i år har haft et godt arbejde i be-

styrelsen. Vi er repræsenteret i mange af de or-

ganisationer, som er vores interesseområde, 

Bjarne sidder i FFD, vi sidder 4 i GSL, Morten 

og Bjarne i ørredfonden.  

Jeg sidder i det grønne råd, Friluftrådet, og 

Langå byudvikling, samt Gudenå gruppen.  

Vi er jo en bredt sammensat bestyrelse, og har 

vores forskellige interesser, og holdninger til de 

ting, vi skal forholde os til.  

Vi har heller ikke i år brugt afstemninger for at 

nå en holdning. 

 

Miljøet: 

Grøden i Gudenåen er et stort problem. De 

varme somre og vintre har ikke gjort problemet 

mindre. Sammen med mange næringsstoffer, 

og at vandet i åen er klaret op, har grøden taget 

overhånd og er til stor gene, for fiskeriet. Jeg 

tror ikke, at løsningen er, at Tangeværkets  

Grødemaskine klipper åen, og det signal at grø-

den skal klippes, for at lystfiskere skal fange 

fisk. Jeg er helt klar over, at vi er nødt til at gøre 

noget.  

Projektet, med at sten skal udlægges i Guden-

åen, går sikkert i gang. En grødeslåning om-

kring de steder, hvor de bliver udlagt kan måske 

være med til på en naturlig måde at holde grø-

den nede på en naturlig måde. 

Vi har tit snakket om at lave en Lilleåsammen-

slutning. Jeg har foreslået Torben Ankjærø som 

er miljøkoordinator i forbundet det. Han har 

været hurtig, og der er allerede indkaldt til et 

møde med miljø og teknik i kommunen, hvor 

alle Lilleå foreningerne er repræsenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den næsten fyldet sal. 



Jeg fik mulighed for at sidde som repræ-

sentant i vandrådet for Randers Fjord og 

opland. Der skulle kommes med forslag til 

indsats og virkemidler til vandplanerne 

2015 til 2021. Af de 53 mil kr. er en stor 

del gået til at slippe Gudenåen fri ved Vest-

birk kraftværk. Favrskov har fået 9 mil kr. 

til de 90 km vandløb, der er i kommunen. 

 

DSF: 

Sidste år var et rigtig godt år forbundet, i 

forbindelse med en høring, som Fødevare-

minister Dan Jørgensen har afholdt. Han 

hurtigt udmeldt tiltag, som er helt i tråd 

med de ønsker, som forbundet har fremsat.  

Garnfri zoner for at beskytte havørreden, 

øget kontrol, selvom det ikke er helt tyde-

ligt, gør forbundet et stort arbejde eks om-

kring spærringen ved Tange. Og arbejdet i 

de netop overståede vandråd. 

 

GSL: 

Der har været arbejdet på en ny organise-

ring, en fusion af Gudenålaksen og Guden-

åsammenslutningen. Der er ved at være 

styr på en fælles indberetning af laks. 

Et problem er, at bestyrelsen hovedsagelig 

består af Langå, og bestyrelsen fra Bjer-

ringbro ønsker desværre ikke at repræsen-

teret. 

 

Til slut vil jeg rette en tak til alle de, der gør 

et arbejde for foreningen, i junior arbejdet, 

og alle andre steder. 

Hermed overgiver jeg ordet til generalfor-

samlingen. 

Generalforsamlingen havde ingen be-

mærkninger til beretningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Se hvad et par gratis smørrebrød gør ved humøret. 

3. Orientering fra juniorafdelingen, (herun-

der aflæggelse af regnskab), udvalg og eks-

terne sammenslutninger. 

Bjarne Bach orienterede om arbejdet og aktivi-

teterne. Der er desværre ikke mange juniorer til 

arrangementer. Der er pt. 25 juniormedlemmer. 

Der arbejdes for at skabe interesse på Langå 

skole for juniorklubben. 

Regnskabet viser et overskud på 7000 kr. Dette 

skyldes at der ikke blev afviklet Norgestur i 

2014. Norgesturen foregår hvert andet år. 

 

Elfiskeriet i Ørredfondens regi var ikke særlig 

godt. Der var ikke mange fisk i Lilleåsystemet 

og der måtte elfiskes af to omgange før der var 

indsamlet tilstrækkelig mængde rogn. 

 

Bjarne Bach orienterede om arbejdet i Fersk-

vandsfiskeriforeningen og de udfordringer der 

er i at være medlem af en forening af denne 

type, idet Ferskvandsfiskeriforeningen er en pa-

raplyorganisation med repræsentanter for lyst-

fiskere, erhvervsfiskere i ferskvand, lodsejere 

og dambrugere. 

 

4.Fremlæggelse af regnskab. 

 

Bjarne Bach fremlagde regnskabet. Der er ikke 

så mange penge til overskudsdeling til lods-

ejerne. Dette skyldes et markant fald i dagkort-

salget. Dette fald er et resultat at det dårlige fi-

skeri i de senere år. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher K. Madsen, med junior pokalen. 

 



5. Orientering om budget og regulativ 

for fiskeriet. 

Bjarne Bach orienterede. Der er en forvent-

ning om en stigning i dagkortsalget for det 

kommende fiske år. 

Regulativet er uændret i forhold til 2014. 

Regulativet er trykt i Optimisten. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Der skete ingen ændringer i kontingentsat-

sen, der er sammensat af foreningskontin-

gent, forbundskontingent og laksetilskud 

til Gudenålaksen. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg:        

Lars Kielsgaard ---- Modtager genvalg.        

Bjarne Bach ---- Modtager genvalg.  

Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 

 

Morten Andersen meddelte at han trækker 

sig fra bestyrelsen. 

 

Der var genvalg til Lars Kielsgaard, Bjarne 

Bach og Ole Pilgaard. 

I stedet for Morten Andersen indtrådte sup-

pleant Peter Fosgerau i bestyrelsen. Peter 

Fosgeraus bestyrelsespost er for 1 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morten, en glad mand bag alle pokalerne. 

 

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Peter Hegelund Fosgerau ---- Modtager 

genvalg. 

Karsten Boddum-Olesen ---- Modtager 

genvalg. 

Da Peter Fosgerau indtrådte i bestyrelsen 

blev Jan Richter valg som ny suppleant. 

 

 

 

9. Valg af 1 revisor. 

På valg: Otto Pedersen ------ Modtager genvalg. 

Otto Pedersen blev valgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemning fra salen. 

 

10. Forslag til vedtægtsændringer. 

(Ingen indkommet). 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

12. Eventuelt. 

Generalforsamlingen hyldede Morten Ander-

sen for det fine arbejde, han har ydet i forenin-

gens bestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endnu et bille fra salen. 

 

 

Der blev uddelt flg. pokaler: 

Laks:  

Niels Jørgen Mogensen 109 cm og 12,04 kg. 

Havørred: 

Preben Haugaard 89 cm og 8,32 kg. 

Gedde:  

Kenneth Tindahl 93 cm og 5,33 kg. 

Junior: 

Christopher K. Madsen. Laks 99 cm og 10,62 

kg. 

 



LSF’s Medlemskonkurrence 2015 
Tekst: Bjarne Bach.  

 

 

 Fra fredag den 28/8 kl. 1700 til lørdag 29/8 2010 kl. 1700 
 

Præmier for over 13.000 kr. 
 

Husk at overskuddet går ubeskåret til LSF’s juniorer. 

 
 

Kortsalg fredag fra 16-20.00 ved Smedens eng. 

Senior 50 Kr. Junior 30 Kr. 

OBS kun kortsalg fredag. 
 

Konkurrencen starter fredag kl.17.00 til lørdag kl. 17.00  

Alle fisk skal være indvejet inden lørdag kl. 17.00 
 

Salg af pølser ved Smedens eng fredag aften. 

Der sælges ikke pølser lørdag ved indvejningen. 

Der vil i stedet for være fællesspisning straks efter ind-

vejningen og præmieoverrækkelsen er slut. 

 
Deltag i det hyggelige aftenarrangement med spisning på cam-

pingpladsen umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. 
 

Pris 100 kr. inklusiv 1 fadøl. (Det er da billigt for et godt sel-

skab ligesindede) 

Tilmelding til spisning senest den 24-8-2015 
 Til Langå Camping 

8646 1302 eller mail: info@langaa-camping.dk 
 
 

Der vil være indvejning på campingpladsen fredag til 

kl.22.00 og lørdag fra kl.07.00 
 

Der er mulighed for opbevaring af fisk på køl. 

Præmieoverrækkelse på campingpladsen. 
 

 

 

mailto:info@langaa-camping.dk


 

 



Junior fisketur til Norge, den 30 juli 2015 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach

 

Junior fisketur til Bjerkreimselven i 

Norge, 2015. 
 

Dette er jo noget, vi kun gør hvert andet 

år. 

Vi tager igen til den skønne Sydnorge, for 

at fiske laks. 

Det bliver fra den 30 juli. til den 02. 

august 2015. 

Der bliver en egenbetaling på 300 kr. til 

denne tur. Som betales ved tilmeldingen 

ved at overfører de 300 kr. til vores juni-

orkonto:  reg.: 9283 konto: 3900242890. 

Resten af turen betaler LSF: færge, over-

natning, mad fiskekort mv. 

 

Aldersgrænse på min 12 år. Du skal 

være fylde 12, i år, altså årgang 2003 

eller ældre. 

Forældre kan deltage efter aftale. 

 

Husk man skal ikke længere betale 

fiskeravgift i Norge, før man er fyldt 18. 

Til de voksne er linket her. Det kan købes 

billigst her: 

http://www.dirnat.no/fiskeravgift/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doven lystfisker fra 2013 i Norge. 

 

Tilmeld jer nu eller snarest så vi kan be-

stille færge overnatning mv. 

Tilmelding sms på 21 69 92 00 eller på 

mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk, brug 

helst mail. 

HUSK NU AT FÅ JER TILMELDT. 

Gør det allerede nu. 

Der er begrænset pladser, så det er efter 

først til mølle princippet. 

Tilmeldingen er først gyldig og bekræftet 

når I har indsat de 300 kr. på vores konto. 

 

 
Flotte Bjerkreimselven 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejeren i 2013. 

 

I 2013 var vi 11, der var afsted, og der blev 

fanget 11 laks. Desværre var det ikke fordelt 

på en til hver, men godt alligevel. 

Vi skal nok informer mere præcist om detaljer 

mv. om turen til dem som tilmelder sig. Er der 

nogen der har spørgsmål inden tilmeldingen er 

de velkommen til at ringe til mig. (21699200).  

 
Her under: Middagen indtages. 

 

 

 

http://www.dirnat.no/fiskeravgift/


På tur med juniorklubben! 
Tekst: Peter Fosgerau    Billeder: Peter Fosgerau og Bjarne Bach

        

Lørdag d. 7/3 drog en gruppe juniorer og 

voksne til Grenå, formålet med denne tur 

var at prøve fiskeriet i Kolindsund! Vi har 

været så heldige at lave en ”udveksling” af 

fiskevand, således at juniorerne fra Langå 

kunne komme på besøg, og omvendt se-

nere vil Grenå-foreningen komme på besøg 

i Langå! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grenåen midt i byen. 

 

Det var en kold og blæsende lørdag, men 

dette tog ikke modet fra nogle af delta-

gerne, og troen på at der nok skulle blive 

fanget fisk var stor! Formiddagen gik, og 

desværre kom der endnu ikke fisk på land, 

det til trods for en ihærdig indsats! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grejet bliver fundet frem. 

 

Derfor blev det besluttet at fiskeriet blev 

”rykket” længere opstrøms. Velankommet 

til det øvre stykke (stadig i Grenå by) blev 

der tændt op i en medbragt grill, og der  

 

 

blev spist ristede pølser og brød! Det gav energi 

til eftermiddagens fiskeri!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Der fiskes midt i byen. 

 

Det skulle nu vise sig, at der kom lidt fisk på 

land, der blev fanget en mindre, men meget tyk 

gedde og et par mindre havørreder, alle fisk 

blev dog nænsomt genudsat.  

Der blev fisket med alt fra spin, flue og mede-

fiskeri, så det var bestemt ikke derfor fiskene 

ikke kom på land, for indsatsen var som tidli-

gere nævnt meget koncentreret! De unge men-

nesker skal have stor ros for at være så vedhol-

dende under fiskeriet, det er en fornøjelse at 

være vidne til! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der grilles pølser i kulden. 

 

Man skal huske, at der ikke kan udstedes 

fangstgaranti på nogen måde, men man kom-

mer altid hjem med en oplevelse, og flere erfa-

ringer omkring fiskeriet. 

Tak for en hyggelig dag i selskab med nogle 

fantastiske unger og voksne! 

 

Peter Fosgerau 

Langå-SF 



Junior sildetur. 
Tekst & Billeder: Bjarne Bach 

 

Lørdag den 18. april var vi på silde fisketur 

til Randers fjord. 

Vi havde tre joller, så vi alle kunne fiske 

fra båd. Det var super lækkert. 

Foreningen, Jørgen og Jonas lagde både til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Junior båd på fjorden. 

 

Som det kan ses på billedet her over, var 

der også andre, der havde fået samme ge-

niale ide. Det første på timer var vejret 

varmt, og ”Ørredsunds habitten” måtte ta-

ges af.  

Den måtte dog på senere igen, da det blev 

en del køligere op af dagen. 

(Ørredsunds habit = Flydedragt) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der spejdes efter sildene. 

 

Det var set fra lederes side, heldigvis ikke 

en af de dage, hvor man kom hjem med 

flere hundred sild hver. Alle fangede sild.  

Nogle flere end andre, men alle fik vist de 

sild, de kunne overkomme og rense. 

Der deltog også et par forældre. 

I den jolle jeg var kaptajn for startede et lille 

vædemål mellem moren, søn og kammeraten. 

Moren havde lånt min fiskestang, og hun lo-

vede de to unger en stor Grønvang is, hvis hun 

kunne fange noget. 

Det kostede mindst to store is på hjemturen. 

For hun endte med at fange 16 sild. Så der er 

født en ny lystfisker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Landgang på Kanaløen. 

 

Vi satte bådene i ved Voer færgested, og sej-

lede så lidt længere ud ved Kanaløens slutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rensning af fangsten på Kanaløen. 

 

Vi lagde til på Kanaløen, for at spise madpak-

ker, samt at rense fangsten. 

Efter fangsten var renset og fyldt i de med-

bragte fryseposer, madpakkerne var tomme, 

var det tid til at sejle tilbage. Få bådene op på 

trailerne, og vende hjemad igen. 

Nogle skulle vist nok omkring Grønvang på 

vejen. 

Jeg blev desværre ikke inviteret med. Jeg el-

sker ellers gratis is ☺. 



Junior tur til Nyborg. 
Tekst: Bjarne Bach    Billeder: Bjarne Bach & Jan Madsen 

 

I bededagsferien var vi på junior tur til Ref-

svindinge ved Nyborg. 

Det er vores venskabsklub Refsvindinge 

lystfiskerlaug der forkæler os på denne tur. 

Deres forening kan ses her: 

http://www.refsvindinge-lystfisker-

laug.dk/ 

Vi blev indkvarteret i SFO på Refsvindinge 

Friskole. For nogle af os ”gamle” var det 

nok første gang, at vi prøvede at sove i 

SFO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Morgenmaden i SFO’en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er nogle super lækre både de har. 

 

Vejeret viste sig fra den skønne side, bå-

der fredag og lørdag. Som var vores fiske-

dage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen så også tilfreds ud med 100 hk i røven. 

Vi fiskede udelukkende fra de tre både som det 

havde. Store flotte både. 

Vi fiskede i Storebæltet, ved broen og Sprogø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgen mønstring på kajen. 

 

Det er jo noget helt andet fiskeri i vi er vant til 

i åen. Også mange flere slags fisk. 

Sej, torsk, hornfisk, skrubber, rødspætter, is-

ninger, slethvar mv. Ikke så ringe et udvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En blandet køleboks. 

 

Man kan jo ikke sige, at det at fange fladfisk er 

helt gratis. Vi brugte for 900 kr. børsteorm, på 

de to dage. Med det var sjovt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En fin slethvar i boksen. 

http://www.refsvindinge-lystfiskerlaug.dk/
http://www.refsvindinge-lystfiskerlaug.dk/


De flade fangede vi omkring Sprogø, ved 

at drive med strømmen, og så orm på bun-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En kasse fine sej. 

 

Det fleste sej blev fanget lige for bropil-

lerne på Storbæltsbroen.  

Nogle på kaste pirk, andre blev dørglet på 

wobler efter bådene. Det var en rigtig sjov 

måde at fange dem på. 

Når vi kunne se sejen på ekkoloddet, gig 

der lige nogle sekunder inden de tog wob-

lerne, når vi sejlede hen over dem. Så blev 

der flex på alle tre stænger på en gang.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den store ulempe ved at fange så mange fisk, 

var jo, at det tog over en time at rense dem, in-

den vi kunne spise. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Der renses fisk. 

 

Fredag aftes spiste vi burger med Pulled pork, 

som var sat i ovnen kl 7 om morgenen, og som 

så klar, når vi havde renset fangsten.  

Lørdag aften var der fællesspisning med Ref-

svindinge lystfiskerlaug. (De gav maden). 

Der var også lækkert, usund dessert. Se her un-

der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desserten. 

 

En rigtig god tur, som vi gerne gentager. Og vi 

glæder os til at se jer hos os i september. 

Men lige så mange fisk, kan vi ikke love Jer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
It’s hard to be a Fisherman. 



LSF udstilling på Langå biblotek. 
Tekst: Bjarne Bach     Billeder: Bjarne Bach 

 

Vi blev kontaktet af Langå bibliotek, om vi 

havde lyst til at fylde 3 udstillingsmontre, 

om hvad vi går og laver til klubaftenerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takkede ja, og håber derved, at nå ud til 

de børnefamilier, der ikke kender os. 

Det var en super spændene opgave, at 

bruge lidt tid på. 

Det var jo også en anderledes klubaften, at 

skulle opstille hvad vi går og laver, over for 

andre. 

Vi fyldet udstillingen med hjemmelavede 

knive (Ikke de ulovlige foldeknive), hjem-

melavede spinnere, samt fiskegrej og lidt 

skriftlig reklame for os selv. Så håber vi, at 

der kommer nye til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: lsf@langaa-sf.dk 

LSF’s Postadresse: 

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. 

Forsidebilleder:  

Baggrund: Foto: Kai Heimes Laks 

9,88 kg. Samme nederst til højre Foto 

Langå Camping. Øverst til venstre: 

Jørgen Nielsen Laks 6,1 kg. Øverst til 

højre: Preben Haugaard Laks 5,7 kg. 

Vigtige datoer: 

28-29/8: Medlemskonkurrence 

18-19/9:  Gudenåkonkurrence 

31/10: Gule ærter på Campingplads 

 

Torsdage i ulige uger, hygge ved Smedens eng, 

kl 19-22, Der vil være gang i grillen, kom glad.  

05. mar. 2015 Aftenbesøg Lystfisk.dk  

 

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


