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Siden sidst 
Tekst: Lars Kielsgaard     Billeder: Bjarne Bach 

 

Sæsonen 2016 har haft en rigtig god start. 

Her den 23. maj er antallet af fangede laks 

100, så det tyder på det bliver en rigtig 

god sæson. De fleste af fangsterne er 

fanget på Bjerringbro Sportsfiskerfor-

enings fiskevand, om det skyldes, at lak-

sen hurtigt trækker langt op i åen, eller der 

fiskes mere deroppe er svært at sige, men 

jeg oplever ikke, at der er trængsel ved 

vores fiskevand.  

Jeg har hørt om fisk, der er fanget i vores 

fiskevand, som ikke er indberettet. Jeg vil 

opfordre til at alle, der fanger fisk indbe-

retter disse. Det er godt for lakseprojektet 

og for foreningen. Det fungere nu rigtig 

fint, at indberettede laks samles på Gu-

denåsammenslutningens hjemmeside. Så 

man får et samlet billede af fangsterne.  

Der er også allerede fra sæsonstart fanget 

flere fine blanke og store havørreder, 

overspringere eller tidlige opgangsfisk, 

det er svært at sige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Birger’s primære havørred. 

 

På generalforsamlingen blev der som 

sædvanlig diskuteret det ulovlige garnfi-

skeri i fjorden. Et medlem viste mig et 

billede af en båd, med bunden fuld af 

store blanke laks og havørreder, som an-

giveligt skulle være fanget ulovligt.  Det 

lykkedes efter noget tid at få billedet til-

sendt.  Pludselig en dag poppede et opslag 

om båden op på Langå Sportsfiskerfor-

enings Facebook side, opslaget viste flere 

billeder af båden, hvor den lå, hvem eje-

ren var, og hvor og hvornår han fiskede, 

og at venner og bekendte var godt trætte af 

hans fiskeri.  Vi fjernede opslaget, da vi ikke 

vil hænge nogen offentlig ud, og jeg blev da 

også ringet op af den pågældende et par gange. 

Jeg har selvfølgelig kontaktet Fiskerikontrol-

len angående opslaget, og det viste sig, han var 

godt kendt af dem.  

Efterfølgende har vi oprettet en Facebookside 

”Randers Fjord fri for ulovlige garn”. Den har 

der været rigtig stor interesse for, og det har 

resulteret i, at der er kommet mange henven-

delser og tip om ulovlige garnfiskere. Det er 

givet videre til Fiskerikontrollen, som er glade 

for oplysningerne. De fleste gange er det fiske-

re, de kender. Også fra pressen har der været 

interesse for vores kampagne. Randers Amts-

avis havde en dag hele forsiden samt side 2 og 

3 om problemet, og redaktøren skrev en leder 

om problemet. 

Det der skal til, for at vi kan komme videre er, 

at vi kan få oplysninger om, hvem der aftager 

fiskene. Ved Kolding å, hvor der også foregik 

ulovligt fiskeri, viste det sig, at restauranter 

var aftagere. Det tror jeg også er tilfældet i 

Randers Fjord. Så jeg opfordre til, hvis der er 

nogen der ved noget, at give et tip, så Fødeva-

rekontrollen kan komme på banen. 

Der er ved at blive lavet et nyt regulativ for 

Gudenåen. Grøden er de sidste år blevet et 

større og større problem for fiskeriet i Guden-

åen. Vi vil foreslå en ændring af grødeskærin-

gen, til selektiv eller intelligent grødeskæring. 

Det er en metode, hvor der klippes en stræk-

ning ved den ene bred og derefter ved den 

anden bred. Dette vil give et mere varieret 

vandløb og måske endda begrænse grøden?  

 

 

Alle ønskes en rigtig god sæson  

 

 

K&B  

 

 

Lars Kielsgaard  

 



25 år siden de første laks blev fanget i Gudenåen. 
Tekst: B. Bach og red.    Billeder: B. Bach 

 

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet 

– Hvorfor og hvordan? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet 

blev oprettet i 1998. Organisationen byg-

gede videre på en styregruppe, der blev 

etableret i 1987 med henblik på at reetab-

lere laksebestanden i Gudenåen samt 

etablere en bæredygtig lysfiskerturisme.  

 

Den oprettede styregruppe tilbage i 1987 

var ikke en organisation, som kommuner, 

foreninger og privatpersoner kunne sam-

les om. Derfor tog nogle af folkene bag 

styregruppen fra 1987 initiativ til dannel-

sen af Gudenåsammenslutningen Lakse-

projektet. Intentionen var (og er) at skabe 

bred opbakning til målet om, at gøre Gu-

denåen selvreproducerende for ørreder og 

laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laksen tiltrækker opmærksomhed. 

 

Lakseprojektet i Gudenåen blev i sin tid 

startet af Randers Kommune på initiativ 

fra lokale lystfiskere og politikere. På 

Brusgård Produktionshøjskole blev der 

bygget et recirkuleret opdrætsanlæg som 

en del af produktionshøjskolen. Dengang var 

lakseprojektet bl.a. et aktiveringsprojekt for 

unge i Randers Kommune, hvorfor kommunen 

finansierede driften og dermed udsætningerne.  

 

I 1990 begyndte de første lakseudsætninger i 

Gudenåen. Lakseprojektet var fra starten pri-

mært baseret på smoltudsætningerne. I 1997 

blev Produktionshøjskolen flyttet ind til Ran-

ders og opdrætsanlægget på Brusgård overgik 

til den nystiftede fond FOS-Laks i dag Dan-

marks Center for Vildlaks, DCV.  

 

For at kunne nå det overordnede mål om at 

gøre Gudenåen selvreproducerende for ørreder 

og laks, arbejder Gudenåsammenslutningen 

Lakseprojektet også for frie passageforhold for 

fiskenes vandring fra Kattegat til Silkeborg. 

Herunder også fri passage ved Tangeværket, 

som efterhånden er den eneste spærring tilbage 

i Gudenåen.  

 

Et kvart århundrede senere og muren er der 

stadig… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tangeværket tiltrækker stadig både negativ og positiv, 

opmærksomhed. 

 

Det er nu ca. 25 år siden, at de første laks blev 

sat ud i Gudenåen med henblik på at etablere 

en ny selvreproducerende laksestamme i åen. 

Dette sat i værk af nogle ildsjæle, der turde 

tænke visionært og så muligheden for at skabe 

værdi på mange forskellige måder både på kort 

og på langt sigt.  

Håbet om, at etablere en selvreproducerende 

laksestamme i åen igen, lever stadig til trods 



for, at Tangeværket stadig fungerer som 

en mur, der effektivt skærer Gudenåen 

over i to dele. Hvorfor den stadig gør det, 

er faktisk lidt af en gåde.  

Alene ud fra en etisk betragtning: ”om at 

hvad man på et tidspunkt har lånt, leverer 

man tilbage i den forfatning, som man i 

sin tid lånte det”, så burde moralske og 

ansvarlige beslutningstagere allerede have 

sørget for at befri Gudenåen, da Tange-

værkets tidsbegrænsedes tilladelse udløb 

kort efter årtusindeskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sådan kunne Gudenåen se ud, hvor Tangeværket 

ligger i dag. 

 

Der er endvidere blevet brugt utallige 

skattekroner på et sagligt og fagligt be-

slutningsgrundlag og høringer, som politi-

kerne på Christiansborg kunne tage ud-

gangspunkt i, da de skulle beslutte fremti-

den for Gudenåens forløb ved Tange for 

snart 15 år siden. Af en eller anden grund 

turde vores folkevalgte politikere ikke 

træffe en reel beslutning om Gudenåens 

fremtidige forløb ved Tange - og det end-

da selvom en reel naturgenopretning af 

Gudenåen allerede var udeladt i det udar-

bejdede beslutningsgrundlag (Skal læses: 

Droppe opstemningen af Gudenåen og 

reetablere Gudenåen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ikke mange fisk der kommer forbi her. 

På en eller anden måde fik folketingspolitiker-

ne besluttet, at det måtte politikere i lokalom-

rådet tage endelig stilling til med henvisning 

til, at det var og er en lokal problemstilling. 

Men hvor ”lokal” er denne problemstilling 

egentlig? Er det blot et anliggende for den 

enkelte kommune, som Gudenåen tilfældigvis 

lige løber igennem på det sted, hvor muren 

deler Gudenåen? Eller er det alle kommuner, 

som Gudenåen gennemløber? Eller burde det 

være et nationalt anliggende med tanke på 

naturgenopretningen af Skjern Å (som dog 

ikke er så langt et vandløb)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Børne hygge, ved Gudenåen. Det rekreative fiskeri, har 

mange værdier.  
 

Sket er sket og nu må alle, der kan se perspek-

tiverne i en ”Gudenå fri for spærringer” gøre 

det til deres ”lokale” problemstilling og arbej-

de for en fri Gudenå. Det handler om at få de 

beslutningstagere, der i sidste ende skal træffe 

en endelig beslutning om Gudenåens fremtidi-

ge forløb ved Tange, informeret grundigt om 

de mange muligheder en fri Gudenå giver i 

hele Gudenåsystemet.  

 

Knæk og bræk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laksedrømmen for os alle. 





HJÆLP SØGES! 
Tekst: Peter Fosgerau & Lars Kielsgaard    Billeder: Peter Fosgerau 

 

                                                    

Der er mange opgaver, der skal løses i 

Langå SF, nogle er af praktisk karakter, an-

dre kan løses via møder og fra computeren! 

Vi, det vil sige bestyrelsen i Langå SF, 

kunne godt tænke os, at få hjælp til noget 

af det praktiske arbejde der er. Det vil sige 

vandløbspleje, klipning af kanter, stier og 

andre gøremål ved vandløbene. Derudover 

er der flere tiltag henover året, der er f.eks. 

konkurrencer, hvor der også sagtens kunne 

bruges en praktisk hånd med!  

Så derfor kunne vi godt tænke os at danne 

et arbejdshold. Ikke at man skal stille op, 

hver gang der er noget, men således, at vi 

har en mulighed for at få den fornødne 

hjælp henover året! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandløbsrestaurering. 

 

Derfor et dette et opråb til alle vores fanta-

stiske medlemmer af foreningen om at 

melde jer til arbejdsgruppen/holdet. Ud-

over at arbejde kan vi også mødes i almin-

delighed for at fiske eller blot hygge med 

en kop kaffe eller hvad, der kan falde for 

dagen og hjertet. 

Vi vil alle have et dejligt fiskevand at be-

søge og værne om, så derfor kunne det 

være dejligt, om der var flere skuldre med 

til at løfte den praktiske del af arbejdet! 

Foreningen vil naturligvis være vært for 

vådt og tørt til disse, lad os kalde dem for-

eningsdage. 

 

 

Så for at få det hele sat i system, så er I meget 

velkomne til at ringe eller skrive til Peter Fos-

gerau: Mobil 26371904 e-mail pe-

ter196@live.dk 

 

På bestyrelsens vegne! 

 

Peter Fosgerau 

 

Frivillige til Vandpleje  

Andre opgaver som LSF laver i samarbejde 

med  de kommuner, som vi har fiskevand ved. 

Nogle gange er det svært at skaffe folk nok, 

når der er opgaver, der skal løses. Det kan 

være gennemgang af vores gydebække. Give 

en hånd med restaurering af gydebække når 

kommunerne beder om vores hjælp. Og andre 

praktiske opgaver. 

Jeg oplever, når jeg snakker med medlemmer 

rundt ved fiskevandet, at der er mange som 

gerne vil deltage, så derfor denne opfordring. 

Kontakt mig på telefon eller mail, hvis du er 

interesseret i at komme på en liste, hvor vi kan 

kontakte jer.  Det er både socialt samvær, 

spændende og lærerigt at deltage, og vi sørger 

at der er forplejning i forbindelse med opga-

verne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vandløbsrestaurering 

 

 



Senioraktiviteter 
Tekst: Lars Kielsgaard   

 

Vi bliver flere seniorer i foreningen, og vi 

oplever også, at mange af vores nye med-

lemmer er seniorer, der genoptager fiske-

riet i forbindelse med efterløn / pension. 

Derfor tror jeg, det vil være en god ide at 

lave nogle aktiviteter, der handler om, at 

vi kan mødes omkring vores interesse.  

Det kunne være at mødes og give erfaring 

videre i forbindelse med fiskeri i Lilleåen 

og Gudenåen. Det kunne være fiskemeto-

derne og hjælp til dem, der er nye og 

gerne vil have vejledning omkring fiske-

riet. 

Det sociale samvær skal selvfølgelig også 

være en vigtig del al af det, og det kunne 

måske udvikle sig til fælles ture som hav-

turer. Måske en senior lakse tur til Syd-

norge? 

Der vil også være mulighed for at lave 

nogle aktiviteter uden for fiskesæsonen: 

Vi har et rigtig godt klublokale i Langå 

Kulturhus, hvor der kan bindes fluer, la-

ves spinnere mv. 

Slå græs på vores parkeringspladser, ved-

ligeholdelse af vores sommerhus, eller 

bare mødes i sommerhuset til kaffe og 

rundstykker. 

Frisk luft kunne vi få ved at tælle gyde-

banker i vores gydebække. Dette foregår i 

februar måned og assistance efterlyses af 

biologer i kommunerne og DTU Aqua. 

Har det interesse så ring eller send en mail 

til mig 

K&B 

Lars Kielsgaard 

 

Husk sæsons afslutning 
Tekst: Bjarne Bach 

 

29/10-16 Afslutning på fiskeriet med gu-

leærter, eller suppe, på Langå Camping. 

 

Husk den sidste lørdag i fiskesæsonen, 

hvor vi. i fællesskab med Langå Camping, 

afslutter med spisning. Her vil der også 

være en øl og en snaps til maden. Mød op 

til en hyggelig afslutning på fiskesæsonen.  

Pramdragerfest 
Tekst & billeder: Bjarne Bach 

 

Lørdag den 21. maj, blev Erik Heides nye Lan-

gåskulptur ”Pramdrageren” afsløret. Den står 

på Borger- og Håndværkerforeningens jord ved 

Langå Bådelaug.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pramdrageren. 

 

De forskellige foreninger i Langå fik tilbudt en 

stand på pladsen, for at gøre lidt reklame for sig 

selv. Dette benyttede vi os også af i LSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LSF’s stand på pladsen. 

 

Morten Nielsen, bandt fluer på standen. Det er 

fluerne han kreerede på pladsen, der er dette 

blads forside. Jeg blev den lykkelige ejer af 

dem, tak Morten.  

Desværre havde vores ”nye” lokalavis ikke 

gjort meget reklame for dette. Det kunne ses på 

antal borgere, der kom. Det skal en lokalavis 

gøre bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kågesejlads, på åen. 



- lokal gennem 140 år…

Velkommen i 
Langå Sparekasse

Vi er aktive midt i lokalsamfundet…

Som lokalt pengeinstitut kender vi 
vores lokalsamfund helt til bunds.

Derfor kan vi tilbyde gode løsninger,
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



 

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

 

Lørdag den 19. marts havde vi inviteret de 

nye medlemmer til rundvisning og lidt 

orientering om vores forening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgenkaffe og snak i klublokalet. 

 

Det var 16 deltagere i år. Det er et passen-

de antal, for 2 år siden var der næsten 

også for mange til, at vi kunne være i 

klublokalet og efterfølgende køre rundt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra rundturen ved Jernbanesvinget. 

 

Vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi 

håber også, at  de nye, som var med, lærte 

foreningen bedre at kende. 

Vi kom godt rundt på vores fiskevand. Vi 

så også nogle af de små gydebække. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her ved Rød Zone, Lilleåen. 

 

 

 

Vi sluttede dagen af med de store lækre pita-

brød fra Winner Burger. Lidt madkultur fra 

Langå, må vi jo også have med. Ikke alle kun-

ne spise op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bespisning i Pavillonen. 

 

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

 

Som sidste år den 1. marts, havde Langå Cam-

ping, inviteret os medlemmer på morgenkaffe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra den hyggelige morgen. 

 

Selv om dagen den 1. faldt på en tirsdag, var 

der rigtig mange, som mødte op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endnu fra den hyggelige morgen. 

 

Det var en dejlig hyggelig morgen. 

Tak til Langå Camping, det var rigtig godt. 



Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfisker-

forening tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 19.00 i byrådssalen, 

Langå Kulturhus. 
Referent: Ole Pilgaard.   Billeder: Bjarne Bach. 

 

Ligesom tidligere år var der inviteret en gæ-

steforedragsholder. Dette år var det Torben 

Ankjærø, Favrskov kommune, som fortalte 

om potentialet og udfordringerne i vandlø-

bene i Favrskov kommune. 

Torben arbejder til dagligt med vandløbs-

pleje, og de områder der hører med hertil, for 

Favrskov kommune. 

Han kom bl.a. ind på Lilleåen og den aktuelle 

status med fiskebestand, planter mv. 

Ørredbestanden er vokset eksplosivt op-

strøms Løjstrup dambrug siden 1984. Der er 

et potentiale på 12000 gydefisk i Lilleåsyste-

met. Fisketætheden for ½ års ørreder er des-

uden vokset markant fra 2001 og til 2010. Til 

gengæld er mængden af større fisk (standfisk 

- bækørreder) faldet siden 2001. 

Det kan muligvis tænkes, at standfisken er 

fortrængt af havørrederne, der er vandrefisk. 

 

De kommende vandområdeplaner vil inde-

holde mål for såvel planter som fisk og små-

dyr. Derfor har Favrskov Kommune kvali-

tetsparametre for deres vandløb. Hvis de gen-

nemføres, kan det medvirke til at genslynge 

områder i Lilleåen. 

Vandløbene i kommunen har en blandet til-

stand, hvad angår smådyr, men generelt er til-

standen god. 

 

Det ser tilsyneladende ud til, at en større del 

af vandløbene ikke vil kunne opfylde målene 

i 2021, hvad angår fiskebestand. Der en god 

bestand i Lilleåen, men mange af de mindre 

tilløb holder ikke tilstrækkelig med ørreder, 

hvis aktuelle tal fremskrives til 2021. 

Kommunen har lavet prioriteringsliste med 

hensyn til fjernelse af spærringer, etablering 

af gydebanker og genslynge vandløbene. 

 

Der er gode betingelser for en god ørredbe-

stand bl.a. på grund af et godt fald i terrænet 

i kommunen. Betingelserne er dog udfordret 

af erosion, sandflugt, spærringer. 

Torben efterlyste viden om fiskefangster for at 

kunne bruge den viden til pleje af vandløbet, så 

han opfordrede til øget indrapportering af fang-

ster. 

 

Hvad angår Tjærbækken og Brandstrup Bæk er 

der et markant fald i ørredtætheden i de senere 

år. Det er bekymrende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Billede fra salen. 

 

Referat 
1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, der blev 

valgt. 

 

2) Formandens beretning 

Beretning 2016 

Velkommen til alle. 

Jeg skal som formand redegøre for året, der er 

gået. 

Afdøde medlemmer: 

Chresten Sivertsen, Tage Storgaard Madsen 

Bjerringbro, Preben Dalkær Andersen Århus, 

Orla Laursen Laurbjerg, Erik skov Bertelsen 

Harboøre. 

 

Fiskeriet 

Der var store forventninger til forårsfiskeriet ef-

ter laks. Der var også en del medlemmer ude i 

begyndelsen af marts. Men det tidlige fiskeri 

svigtede fuldstændigt. Der gik ikke lang tid, in-

den fiskerne opgav fiskeriet, og alle gode plad-



ser var blæst for fiskere. Det bider sig selv i 

halen, ingen fisk på nettet, ingen fiskere ude. 

Det er åbenbart en vigtig faktor, og det der 

styrer, om folk tager ud at fiske. Jeg tror, der 

har været fisk, og det er da også lykkedes 

nogle at få fisk. Vi skulle helt hen i april, før 

den første laks blev fanget. Det endte dog 

med at blive en god efterårssæson. I alt blev 

der indvejet 124 laks. Dette er ca. det dob-

belte af sidste år. 

Havørredfiskeriet har haft en rigtig god sæ-

son. Det startede med rigtig godt fiskeri alle-

rede i maj Vi har dog savnet de helt store fisk 

omkring de 10 kilo. Gudenåen har også leve-

ret nogle fine fisk. I alt blev der indberettet 

641 havørreder. 

Selvom vi har indført tvungen indberetning, 

er der stadig en dårlig kultur i forhold til ind-

beretning. Vi kan se på indberetningerne, at 

medlemmer, som vi ved, har fanget en del 

fisk, vælger at indberette som 0-fangst. Det 

syntes vi ikke er i orden, og vi vil finde en 

metode for at undgå dette. Hvis man syntes, 

det er besværligt at indberette sine fangster på 

en gang, må man jo gøre det løbende. Mit 

eget skud på havørredfangsterne er nærmere 

1000 i vores fiskevand. 

Da sæsonen var slut opdagede jeg, at der var 

slået 2 galvaniserede rør i bredden oppe ved 

det øverste spang i Lilleåen, Favrskov Kom-

mune har meldt tilbage, at de ikke har noget 

at gøre med disse. Så sandsynligvis er der tale 

om ulovligt garn. Det skal vi være opmærk-

somme på, og fiskerikontrollen bliver kon-

taktet. 

Elfiskeriet efter laks var rigtig godt, der blev 

sejlet færre ture end planlagt, og der blev 

også fanget nok havørreder til ørredfonden. 

Der blev ikke fanget fisk med garn- eller bid-

skader. 

 

Jeg er nogle gange blevet ringet op af med-

lemmer, der er utilfredse med fiskekulturen i 

Lilleåen Rød Zone, når mørket har sænket 

sig. Hvis dem der går der hører, der er en fi-

sker på vej op til toppen, haster man tilbage 

til toppen, så den nytilkomne kommer helt 

bagest i køen. Vi har jo bestemt, at vi ikke vil 

have et firkantet regelsæt, da vi har så mange 

forskellige fiskemåder. Men vi har overvejet, 

om man kunne lave et pindesystem til natfiske-

riet? 

 

 

Vandpleje 

Vi har sammen med Favrskov Kommune lavet 

noget restaurering i Houlbjerg Skovbæk. Der er 

fjernet spærringer og lavet gydebanker. Ran-

ders Kommune har med nogle unge lagt grus ud 

i Farbækken.  

I efteråret blev jeg kontaktet af Favrskov, om at 

der var problemer i Tjærbækken, der manglede 

en hel årgang af yngel. Vi fik lavet en hurtig ak-

tion og hele bækken blev gået igennem for 

spærringer. Jeg fik at vide, at vi skal være meget 

opmærksomme på spærring med garn i udløbet 

til Gudenåen. 

 

Det er blevet sværere at samle folk til at lave 

praktisk arbejde, Vi prøver på at annoncere ak-

tiviteterne i god tid, både på hjemmesiden og på 

Facebook. 

 

Bestyrelsen 

Vi har i efteråret fået en del kritik fra et af vores 

medlemmer, vi har selvfølgelig taget kritikken 

til os og diskuteret den. Jeg kan ikke genkende 

kritikken, og har det sådant, at vi har arbejdet 

godt og konstruktivt. Vi er med alle de steder, 

hvor der er mulighed for indflydelse, og skaber 

så gode forhold for vores medlemmer som mu-

ligt. 

Arbejdet i bestyrelsen er jo frivilligt arbejde, og 

der vil naturligvis være forskel på, hvor meget 

tid vi hver især kan bruge på arbejdet. Arbejds-

forhold, familieforhold og har man børn i sko-

lepligtig alder, er der meget, der skal passes, så 

det er ok med en forskellig indsats. Samtidig 

oplever vi jo ikke, at der er kø for at komme i 

bestyrelsen! 

  

Jeg blev i efteråret kontaktet af Jon fra BSF 

(BSF formanden). Han ville gerne indkalde til 

formandsmøder for foreninger ved Gudenåen. 

Bjerringbro var blevet enige om en udtalelse 

om en løsning ved Tangeværket. Der var op-

bakning til deres forslag, da det er det forslag, 

vi altid har arbejdet på.  Jeg håber, samarbejdet 

kan udvikle sig, så mange foreninger langs åen 



kan komme med. Jeg har på møderne været 

fortaler for, at det skal foregå i GSL-regi, da 

det vil være det rigtigste. 

 

Vi har lavet en aftale med Nordjysk Lystfi-

skeriforening om udveksling af 4 kort. Det 

drejer sig om Lindenborg Å og Ryå, som 

begge havde en fantastisk sæson sidste år. Vi 

håber, vi kan finde en let elektronisk løsning 

på kort. 

Vi har i år arrangeret et 2-hånds fluefiske kur-

sus, da det har været foreslået af flere med-

lemmer. Det arrangeres sammen med Peder 

fra grejbiksen. De 10 pladser vi regnede med 

blev hurtigt optaget, så vi valgte at udvide til 

20, som også er besat. Kurser ved vores fiske-

vand vil vi gøre til en tradition, hvis der er 

opbakning til det. DSF har også dygtige in-

struktører, som vi kan trække på. 

 

Miljøet 

Den nye miljø- og landbrugsminister har jo 

som ventet sat mange ting i gang, som kan 

belaste miljøet. Landbrugspakken har heldig-

vis været udsat fra meget kritik og debatteret 

i medierne. Udvidelse af havdambrug vil 

også være en belastning. Man kan jo lave 

landbaserede anlæg, som ikke forurener.  Det 

svarer lidt til hvis man i 70’erne havde valgt 

at fyre med kul i stedet for at satse på vind-

energi og lignende. Jeg håber ikke at hasard-

spillet ødelægger 30 års miljøarbejde. 

De gode tiltag, den sidste regering havde sat 

i gang, er tilbagerullet: Naturplan Danmark, 

garnfri i nogle fjorde, osv. osv. 

 

DSF 

Har lavet en strategiplan for 2015-2020 - et 

flot stykke arbejde, som kan ses på Sportsfi-

skerens hjemmeside. De har været meget ak-

tive og har haft travlt i forbindelsen med den 

nye regerings tiltag. Der har været et tæt sam-

arbejde med de andre grønne organisationer. 

 

Miljøstyrelsen føler sig ikke, indtil videre, 

forpligtet af Notatet, der blev lavet i forbin-

delse med etableringen af de våde enge og 

den klage, vi lavede sammen med DSF, om-

handlende smolt-monitorering og udlægning 

af sten, Det er under al kritik, hvis de frasiger 

sig den aftale, der blev lavet og ført til referat. 

 

GSL 

Der er blevet lavet fælles indberetning på laks, 

så alle indberetninger bliver overført til 

GSL hjemmesiden. Bestyrelsen består stadig 

hovedsagelig af Langå og Randers. Jeg håber på 

næste generalforsamling at det lykkedes at få 

Bjerringbro repræsenteret. 

Der er lavet tiltag om at få flere foreninger til 

generalforsamlingen. Alle foreninger langs Gu-

denåen bliver inviteret, og der bliver et forskel-

ligt medlemskontingent, så også fattige forenin-

ger har råd til at være medlem. 

Til slut en tak til alle dem, der gør et arbejde i 

foreningen, i juniorarbejdet, og andre steder. 

Hermed overgiver jeg ordet til generalforsam-

lingen. 

 

 

Der blev forespurgt på ulovligt garnfiskeri i 

Randers Fjord. Der blev opfordret til at rette 

henvendelse til Peter Fosgerau fra bestyrelsen, 

hvis man ser eller oplever noget, så vil han rette 

henvendelse til Fiskerikontrollen. 

Derudover blev der forslået, at etablere en mail-

liste over frivillige til vandløbsrestaurering. 

Der blev forespurgt til tilkørselsforhold til Jern-

banesvinget og Husmandsbrinkerne.  

Der er etableret P-plads i nærheden af Jernba-

nesvinget, og der er tilkørselsmuligheder til 

sommerhuset via Stevnstrup. 

 

 

 

3) Orientering fra juniorafdelingen (herun-

der aflæggelse af regnskab), udvalg og eks-

terne sammenslutninger 

Bjarne Bach orienterede.  

Det store forbrug på regnskabet skyldes en nor-

gestur med god tilslutning. 

Der var desuden en ekstraordinær høj udgift til 

kørsel. Dette skyldes at foreningen ikke har haft 

retningslinjer vedr. kørsel til foreningsarbejde. 

Der er begrænset tilslutning til junioraftenerne. 

På den baggrund er der etableret fællesar-arran-

gementer mellem juniorafdelingerne i Langå, 

Hadsten og Bjerringbro. 

 



Udvalg og eksterne sammenslutninger 

Der er ikke elfisket efter havørreder i 2015. 

Gudenåens ørredfond er blevet opsplittet i 2 

selskaber. Et dambrug og en fond. Ministeri-

erne har glemt at pålægge Tangeværket ud-

sætningspligt.  Der er en tvist imellem mini-

sterierne. Tangeværket mener ikke de har be-

talingspligt i forhold til udsætningerne. Dette 

skyldes Tangelovens ophævelse. 

 

4) Fremlæggelse af regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet, der blev 

godkendt. 

 

 

5) Orientering om budget og regulativ for 

fiskeriet 

Bestyrelsen orienterede om budgettet for 

kommende år. 

Der er ingen betydende ændringer i regulati-

vet. Dog er indberetningspligten for fangster 

flyttet til 15. november 2016.  

Der blev opfordret til mere intensiv kontrol. 

Desuden blev indberetningen af fangster og 

undladelse af dette drøftet. 

 

 

6) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet og taksterne blev fastsat uæn-

dret i forhold til 2017. 

 

Der blev derefter uddelt pokaler. 

Havørred:  

Torben Hansen: 88 cm og 8,42 kg. 

Laks:  

Lars L Kristensen. 96 cm og 6,96 kg 

Gedde:  

Magnus Basse. 101 cm og 6,9 kg 

Junior:  

Laks 73 cm og 3,93 kg 

 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg:  Torben Andersen 

 Søren Holm Mogensen 

 Peter Hegelund Fosgerau 

 Ole Welling Hansen 

 

Alle modtager genvalg. Der var genvalg til 

alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede fra salen. 

 

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Karsten Bodum Olesen (genvalgt) 

Jan Richter (ikke genvalgt)  

Morten Nielsen blev valgt som ny bestyrelses-

suppleant. 

 

 

 

9) Valg af 1 revisor 

På valg: Steen Nørgaard (modtager genvalg). 

Genvalgt 

 

 

10) Forslag til vedtægtsændringer 

Der var ingen fremsendte forslag til vedtægts-

ændringer. 

 

 

11) Indkomne forslag i øvrigt 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

12) Eventuelt 

Søren Mogensen orienterede om muligheden 

for udflådning af smolt. BSF og LSF har disku-

teret emnet med Gert Holdensgaard og blevet 

enige om, at vi venter et år mere. 

 

Faskiner i toppen af rød zone ser ud til at være 

skyllet helt fri så pælene står ude midt i åen. Ud-

bedring skal foretages af Favrskov Kommune, 

alternativt kan pælene forsøges trukket op. 
 



LSF’s Medlemskonkurrence 2016 
Tekst: Bjarne Bach.  

 

 

 Fra fredag den 26/8 kl. 1700 til lørdag 27/8 2016 kl. 1700 
 

Præmier for over 15.000 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 22-8-2016 
 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




Projekt Randers fjord fri for ulovlige garn! 
Tekst: Peter Fosgerau   Billeder: Peter Fosgerau & Ukendt 

 

Projekt Randers fjord fri for ulovlige garn! 

Der har længe været et ønske om at få fjer-

net de ulovlige garn i Randers Fjord! For-

året 2016 blev der for alvor sat gang i pro-

jektet da Langå SF startede facebooksiden 

”Randers Fjord fri for ulovlige garn” Her-

fra har projektet fået en god medvind. For-

målet med siden er at indsamle viden om, 

hvor og hvornår det ulovlige fiskeri fore-

går, for herefter at videregive oplysnin-

gerne til Fiskerikontrollen. Lad os bare 

med det samme sige, at vi har fået en hel 

del oplysninger, nogle var kendte, andre 

ukendte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi skal have det ulovlige fiskeri stoppet i Fjorden! 

Dette billede stammer desværre fra en omgang  

ulovligt fiskeri i fjorden! 

 

Vi ved, at meget af det ulovlige fiskeri er 

sat i system, og at der er store penge i det! 

Afsætningen af de ulovlige fisk har vi også 

fået en del viden om, så desværre er der 

gode penge i denne lyssky forretning. Dette 

til skade for de rekreative fiskere, herunder 

lystfiskere og mange erhvervsdrivende i 

oplandet til fjorden og Gudenåen. Der er 

lavet beregninger, der fortæller, at en 

stangfanget havørred/laks kan generere ca. 

5000 kr. omsat i overnatninger på cam-

pingpladser eller lign, indkøb af grej mm. 

Langå SF har deltaget i et landsdækkende møde 

i Kolding, hvor flere organisationer fra det re-

kreative fiskeri deltog - bla. Danmarks Sports-

fiskerforbund og Fiskerikontrollen. Her fik 

Lars Kielsgaard mulighed for at fremlægge den 

problematik, vi står overfor i Randers Fjord, 

samt en fremvisning af facebooksiden ”Randers 

Fjord fri for ulovlige garn”. Alt dette blev posi-

tivt modtaget på mødet.  

Så derfor fortsætter arbejdet med at få fjernet de 

ulovlige garn i fjorden, og der er flere tiltag i 

støbeskeen, blandt andet et borgermøde i en af 

byerne ved fjorden! Dette vil der komme mere 

nyt om i løbet af efteråret/vinteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Som man kan se på kortet er der ikke mange steder hvor 

man må sætte garn i fjorden! Det er faktisk først fra "Pig-

gen" ved Grund fjords begyndelse/afslutning og udefter i 
fjorden at garnfiskeriet er tilladt! 

 

Tag jer tid til at besøge facebooksiden, og skriv 

endelig en kommentar eller kom med oplysnin-

ger! 



Kastekursus med 2-hånds fluestang 
Tekst: Peter Fosgerau    Billeder: Peter Fosgerau og Bjarne Bach 

 

Kastekursus med 2-hånds fluestang! 

Langå SF havde i samarbejde med Grejbik-

sen i Trige arrangeret et kastekursus for 

forenings medlemmer. Kurset var delt op i 

to runder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første del af kurset blev afholdt ved 

Grejbiksen i Trige, og den anden halvdel 

ved Gudenåen i Rød Zone!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset blev ledet af Peder og hans meget 

kompetente hjælper Jonas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev delt ud af deres viden og guldkorn 

i forhold til kasteteknik og fiskeriet i åen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i alt en rigtig god oplevelse, der tåler en gen-

tagelse, hvilket vi arbejder på i fremtiden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle 

involverede deltagere og til Grejbiksen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Lars for opvartning under kurset. Dejlige 

pølser ☺ 



Juniorforeningen, (klubaftner mv.) 
Tekst: Bjarne Bach     Billeder: Bjarne Bach 

 

Som de fleste nok har lagt mærke til, har vi 

indledt en samarbejde med HLF og BSF på 

junior siden. 

Vi har fået en fælles Facebookside, 

https://www.face-

book.com/groups/874861755967003/ 

samt været med i nogle fælles arrangemen-

ter. 

Det første var en fælles fluebindingsaften i 

Bjerringbro med Kim Sørensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kim Sørensen. 

 

Det blev til en god aften, med to spændene 

fluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kim underviser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BSF’s lokale, med undervisning. 

 

Kim, binder med rigtig meget perfektionisme, 

så man skal virkelig brænde for det, hvis man 

skal følge med. 

Der var nok et par enkelte, der faldt lidt af i 

svinget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af Kim’s favoritter, til laks i Gudenåen. 

 

Kim bruger næste kun gule og røde farver i sine 

fluer, men flotte er de bestemt. 

Det blev en meget lærerig aften, og jeg blev den 

lykkelige ejer af den flotte flue på billedet. 

 

Tak, til BSF for den gode aften. 

https://www.facebook.com/groups/874861755967003/
https://www.facebook.com/groups/874861755967003/


Det næste fælles arrangement stod HLF 

for. Det var et foredrag med Henrik Mor-

tensen i Sløjfen i Hadsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morten Andersen i snak med Henrik. 

 

Juniorerne, fra de tre foreninger, havde 

gratis adgang.  

Henrik er en rigtig god fortæller. Et rigtig 

hyggeligt foredrag, med mange fantastiske 

fiskehistorier, fra Henriks lange fiskeliv.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik fortalte om hans fiskeliv på Island 

og det østlige Canada, hvor han stadig er 

guide. 

Har du ikke hørt Henrik før, kan det klart 

anbefales. Langt bedre end Søren Ervig. 

Efter at havde været ansat som udvikler hos 

Sierra og senere Zpey, er Henrik begyndt 

lidt for sig selv. Det kan ses her:  

http://www.salmologic.com/ 

 

Næste fælles arrangement, var en fælles 

Put & Take-konkurrence, som foregik i 

Gudenådalens Put & Take. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver klub, skulle skaffe præmier til vinderne. 

Det blev nogle fine præmier. Fiskestænger, ta-

sker, flotte flueæsker mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vejret var fint, som det ses. 

 

Det blev en rigtig fin konkurrence. Peder fra 

Grejbiksen var der med nogle af præmierne. Og 

han var sikkert blevet vinder, hvis han kunne 

havde været med. Han er giftig med hans flues-

tang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lidt forvirring omkring grillen og Mortens brændte pølser. 

 

Der var pølser og brød til alle. Der var også 

nogle af Mortens specielle ristede.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ovenfor er det spisning. Nedenfor ses fangsterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salmologic.com/


 

Her i Pinsen, var vi så på det årlige besøg, 

hos vores venskabsklub, Refsvindinge 

Lystfiskerlaug.  

Kan ses her: http://www.refsvindinge-lyst-

fiskerlaug.dk/ 

Her er mange gode billeder mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Så er der linet op til fiskeri. 

 

Vi blev indkvarteret i deres nye klubloka-

ler. Det er nogle rigtige fine lokaler, med 

masser af plads. Lokalerne har de sammen 

med Nyborgs Naturskole. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
       Morgenmaden indtages, før afsejling. 

 

Det er nogle super lækre både de har, som 

det også fremgår af de forskellige billeder. 

Vi fiskede på Storebælt omkring broen. 

 

  

 

 

 

 

 
                    Bådene søsættes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vejret var fint lørdag trods lidt vind. 

 

Lørdag var vejret fint, der var dog så meget 

vind, at vi ikke kunne fiske på nordsiden af 

broen. Vinden kom fra nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  En lystfisker kan også blive træt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En mand og hans bro  

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


Vi blev rigtig forkælede med frisk morgen-

brød frit leveret hver morgen af Kim, vi 

skulle bare have osten og smørret.  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lørdagens fangst fra en af bådene. 

 

Lørdag var den bedste dag med fiskeriet. 

Søndag blæste det lidt for meget, og det 

blev ikke til meget denne dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endnu en fangstkasse. 

 

Vi var jo en del, der håbede på, at sejen 

ville være der, som den var sidste år. Men 

den var der desværre ikke, hverken lørdag 

eller søndag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De vokse fik tjansen, med at rense fisken. 

Fredag aften, stod den på pizza. Lørdag lavede 

undertegnede mad og slap dermed for at rense 

fisk. 

Tak til Jan. Den stod på hakkebøffer, til 10 

mand. Stegt på en lille Le Creuset pande. Det 

var, hvad der var. Det lykkes; bøfferne blev 

bagt færdig i ovnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bøfferne indtages, af sultne fiskere. 

 

Søndag aften, var der fælles spisning, med ven-

skabsklubben. De stod for maden. Desserten 

var pandekager med is, som blev lavet af de 

unge over udekøkkenet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fællesspisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pandekagerne tilberedes. 

 

En stor tak til Refsvindinge, for en super be-

handling og god forlænget weekend. 

Det bliver noget til os at leve op til, når I kom-

mer op til os den første weekend i september. 

En stor tak her fra Langå. 



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. 

Forsidebille:  

Bjarne Bach 

Morten Nielsen fluer. 

Vigtige datoer: 

26-27/8: LSF’s Medlemskonkurrence 

16-17/9:  Gudenåkonkurrence 

29/10: Gule ærter på Campingplads  

 

Torsdage i ulige uger, Junior aften, kl 19-21 

Sommerhalvåret ved åen fra kl 18 

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


