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LSF’s Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard - Formand 
Søvej 14, 8870 Langå 
Tlf.: 61411010 
E-mail: larskielsgaard@adr.dk 

 

Lars Spey Christensen - Næstformand 
Villavej 66, 8870 Langå 
Tlf.: 86462117 
E-mail: speyhs@yahoo.com 

 

Bjarne Bach - Kasserer 
Væthvej 51, 8870 Langå 
Tlf.: 21699200 
E-mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

 

 Morten Andersen 
 Østergade 29, 1., 8450 Hammel 
 Tlf.: 26163104 
E-mail: morten-gudenaa@webspeed.dk 

 

Søren H Mogensen 
Skovbakken 4, 8870 Langå   
Tlf.: 86445904 
E-mail: shm@vestas.com 

 

Torben Andersen 
Urtevangen 19C, 8920 Randers NV 
Tlf.: 86418027, 51861543 
ltandersen@elromail.dk 

 

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: 

 

Martin Dalgaard Knudsen 
Esben Snarres Vej 3, 8960 Randers SØ 
Tlf.: 86412960 
E-mail: m.ms@mail.dk 

 

Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st. th, 8870 Langå 
Tlf.: 20728825 
E-mail: j.nielsen@gudenaa.com 
 

Udvalg: 
 
Vandpleje: 

Søren Mogensen – Formand 
Morten Andersen 
Martin Dalgaard Knudsen 
 
Bredpleje: 

Torben Andersen – Formand 
Jørgen Nielsen 
Martin Dalgaard Knudsen 
Erik Tind Christensen 

PR-Optimisten: 

Lars Christensen 
Bjarne Bach 

Lodsejerudvalg: 

Lars Kielsgaard 
Bjarne Bach 
Erik Tind Christensen 

Juniorafdelingen: 

Bjarne Bach - Formand 
Jørgen Nielsen 
Lars Kielsgaard 
Martin D Knudsen 
Poul Erik Jensen 
Ole Pilgaard - Kasserer 

Ørredfonden: 

Morten Andersen 
Holger Mosberg 
 
Gudenåsammenslutningen: 

Martin Knudsen 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen: 
Bjarne Bach 

Web- Side: 

Ole Pilgaard 
Søren Holm Mogensen 
Ole Welling Hansen 
 

Fiskeribetjente: 

Kaj Nielsen   Tlf.: 29627737 
Niels J. Hansen  Tlf.: 29430508 
Bjarne Bach   Tlf.: 21699200 
Erik H. Schøler  Tlf.: 22631424 
 



Gudenåens fremtid 
 

Som de fleste nok har bemærket så raser 
debatten omkring Tange sø og en fri Gu-
denå atter i lokal og regional pressen. 
 
Jeg kan desværre konstatere at det er me-
get få lystfiskere fra vores forening der 
deltager i denne debat. Det er simpelthen 
ikke godt nok. 
 
Det undrer mig når jeg tænker på hvor 
vigtig en fremtidig løsning er for laksens 
fremtid i åen og dermed også vores for-
enings fremtid. LSF vil ikke være den 
samme forening uden laks i Gudenåen. 
 
Det er ikke en selvfølge at udsætning af 
laks forsætter som de har gjort de sidste 
år. Meget tyder på, at vi fra 2012 bliver 
ramt af bruger betaling, således at vi får 
det antal smolt som vi betaler for. Det vil 
betyde en betragtelig nedgang i udsætnin-
gerne og dermed også i genfangsterne! 
 
Senest har Viborg kommune vendt på en 
tallerken 2 gange.  
Først kom der en meget positiv udmel-
ding, hvor Viborg kommune sammen med 
de andre 6 Gudenå kommuner lavede en 
fælles indsigelse til vandmiljøplanerne, 
hvor alle kommuner anbefalede et langt 
omløbsstryg. 
Derefter gik der desværre lokal politik og 
snævertsynethed i den, hvorefter denne 
anbefaling blev slettet. Ligeledes blev det 
økonomiske tilsagn om 100.000 kr. i støt-
te til Gudenå laksen også lagt i bero indtil 
der var enighed i sagen! 
 
Konklusionen er, at Viborg kommune 
igen snyder sig uden om at betale til ud-
sætningerne og det er de andre kommuner 
ved at være godt trætte af (forståeligt 
nok). 
 
Det betyder at de fremtidige midler til 
udsætninger af laks i Gudenåen hænger i 
en tynd tråd. 

 
Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at deltage 
i debatten og ikke mindst i de borgermøder der 
vil blive afholdt inden sommerferien. 
Der burde der være mødepligt for forenin-

gens medlemmer til disse møder. 
Alle er velkomne til at have deres egen mening 
men lad den blive hørt. 
 
Bak op omkring de politikere der tør stikke 
næsen frem og vise mod og fremadsynethed. 
De skal kunne høre, se og mærke, at der er  
bred opbakning til at finde den rigtige løsning 
for Gudenåens fremtid. Lad os nu sammen 
arbejde for et langt omløbsstryg der sikrer en 
fri Gudenå. 
  

Deltag i løsningen eller bliv en 

del af problemet. 
 

Lars Spey 
 

Om få år kan forårs laks som de fantastiske 
fisk, vi har set de seneste år være en saga blot 
– IGEN.  

 

 



Referat af ordinær generalforsamling i Langå 
Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 
kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, der blev valgt. Han 
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 
vedtægterne. 
 

2. Formandens beretning 
Afdøde medlemmer 
Bendt Madsen Grenå 71 år 
Carsten Borre Randers 46 år 
Carlo Iversen 
 
 Vores tidligere formand Carlo Iversen er efter nogen 
tids sygdom død. Carlo har gjort et kæmpestort stykke 
arbejde for foreningen gennem de sidste tyve år. Han 
var med til at få foreningen og lodsejerne til at finde 
sammen igen, efter den splid der var, da lakseprojektet 
startede. Carlo var arkitekten bag vores afregningssy-
stem med lodsejerne, og vi har altid, når der var brug 
for assistance omkring det, kunnet trække på hans 
viden. Carlo var meget aktiv i vores andre forenings-
sammenhænge. Han var i flere år i bestyrelsen i Gude-
nåsammenslutningen lakseprojektet, hvor han har gjort 
et stort stykke arbejde. De sidste år har Carlo været en 
af vores revisorer, ligesom han har været dirigent ved 
generalforsamlingerne. Ved fiskevandet var det hygge-
ligt at møde Carlo, specielt husker jeg en maj for en del 
år siden, hvor han havde fanget en flot blank ørred på 
en af hans rørfluer. Da fangsten var kommet på land, 
blev der ringet til Kirsten, som kom på sin elscooter 
med kolde øl i kurven. Ære være hans minde. 
Arbejdet i bestyrelsen 
Emner som har fyldt. 
Arbejdet omkring sommerhuset og fiskeretten har været 
et langt sejt træk. Det er tydeligt, at der er forskellige 
interesser omkring Gudenåen. Jeg synes, vi har opnået 
en god aftale med Randers kommune. 30 års leje af 
sommerhusgrunden, og en kontrakt på fiskeretten på de 
bredder, som vi havde aftale med Langå kommune på 
10 år. Vi forpligter os så til at indgå et samarbejde om 
drift af en ny natur lejrplads nedenfor Elbækken. Og 
nogle 100 meter ovenfor pladsen bliver offentlig. Det 
bliver efter vores regulativ og regler for fiskeri. Og vi 
har fiskekontrollen over området. 
Vi har etableret et samarbejde med kommunen om at få 
lagt el og vand ud til huset, og vi afventer et tilbud fra 
William Laursen, vores lokale entreprenør. 
Vores ønske er, at huset skal få en højere standard og 
laves i stand, så alle kan få mere fornøjelse af det. 
Samtidig skal der nedsættes en ansvarsgruppe, der skal 
stå for drift og udlejning. 
Vi har fået etableret fangstregistrering, også så man kan 
registrere på vores hjemmeside. Vi har arbejdet på at få 
et mere smart system, hvor hver medlem kan have din 

egen side og fører sin egen registrering. Det skulle gerne 
være klar til næste gang. 
Vi har haft et godt samarbejde både med kommunen og 
turistforeningen. Det er nødvendigt. Det er jo Randers, der 
holder lakseprojektet oven vande. 
Vores 2 både har været mindre udlejet de sidste år. Vi har 
snakket meget om, hvad det kan skyldes. Er de for ringe, 
skal vi have noget andet at tilbyde. 
Optimisten er udkommet 2 gange sidste år. Vi har bestræbt 
os på at lave 2 numre med et godt indhold. Det er et stort 
arbejde at lave optimisten. 
Foreningen. Forretning eller foreningsliv, det nye kultur-
hus. 
Foreningen har alle betingelser for at have et godt for-
eningsliv, kulturhuset med gode faciliteter, som også 
bliver brugt rigtigt meget. En god økonomi så jeg har 
svært ved at se nogle begrænsninger. Alligevel synes jeg, 
et tættere foreningsliv kan styrkes. Er vi en forretning eller 
en forening. Kan vi lave nogle tiltag med nogle aktiviteter, 
der kan samle nogle flere af vores medlemmer. F.eks. en 
havfiskeklub?  
 
 Fiskeriet 
Havørredfiskeriet har været ringere end sædvanligt. Måske 
skyldes det den kolde vinter. Fiskene var lang tid om at 
trække ud, helt hen i april blev der fanget mange nedgæn-
gere. Blanke og endda med løse skæl. Måske vil det give 
en stor opgang af store blanke fisk i juni. 
Laksefiskeriet har holdt sig på et stabilt niveau, på trods af 
grøde. 
 
 
Miljøet 
Det er min oplevelse at vandmiljøet er blevet mere forar-
met de seneste år. Der er ikke den samme fokus på det 
længere. Vand og naturplanerne er kommet i offentlig 
høring. Og det er nogle meget reducerede planer. Den 
økonomiske krise har sikkert sin del af skylden. 
Vi er flere i bestyrelsen, som har kigget på planerne, det er 
kompliceret og et stort arbejde. Jeg vil satse på, at vi kan 
få hjælp og støtte fra forbundet og miljøkonsulenten. 
Specielt opvækstområdet for ørreden i Lilleå systemet ser 
ud til skal forblive status quo, selvom der både er spærrin-
ger og andre problemer. 
Forhøjet vandstand og grødeskæring i Gudenåen har været 
diskuteret meget. Bare at slå grøde tror jeg ikke vil være 
løsningen, det vil være at gå tilbage til Hedeselskabets 
planer i 60´erne. Grøden er et problem, men kommunerne 
langs åen har et samarbejde omkring det med nogle kom-
petente personer. Der har været perioder med meget 
nedbør, som også har en indvirkning. De sidste år har vi 
også set de laveste vandstande i åen. Samtidig er der hele 
problematikken om proppen i Gudenåen, som også har en 
indvirkning på vandstanden. Det vil også være svært at 
bevare troværdigheden, når vi i årevis har kæmpet for et 



bedre vandmiljø, og de nye planer indeholder mindre 
skæring af grøde og 10 m bræmmer, hvis målet for 
skæring af grøde skal være at det bliver lettere at fiske. 
 
 
Eksterne 
DSF 
I april arrangerede vi sammen med en instruktør fra 
forbundet et kursus i spindefiskeri efter laks. Det blev 
en stor succes, og var fuldtegnet i løbet af kort tid. 
Fiskemæssigt blev det også en succes, da næsten alle 
fangede fisk. 
På lystfiskeriets dag havde vi et arrangement, som også 
var velbesøgt. Familier og andre kunne komme og 
prøve fiskeriet i Gudenåen, låne grej og få instruktion. 
Og der var grillpølser til frokost. Det gav nogle nye 
medlemmer til ventelisten. 
- 
Ørredfonden. 
Ørredfonden havde 2010 40 års jubilæum, det blev 
markeret med en meget flot og succesrig konkurrence. 
Det har været svært i år at skaffe den nødvendige 
mængde rogn. Fældefangsterne ved tangeværket har 
svigtet. Og fiskene fra tangeværket er sværere at holde 
sygdomsfri i dammene i Skibelund. Om det skyldes den 
højere temperatur i Gudenåen på grund af opvarmnin-
gen i Tange sø, eller en dårligere vandkvalitet i Guden-
åen er gisninger. Det var nødvendigt at elfiske i Lil-
leåen for at indsamle de nødvendige 14 l rogn for at 
kunne opretholde udsætningerne. 
Til slut vil jeg sige, at bestyrelsesarbejdet også i år har 
været en fornøjelse. Der er et stort engagement, god 
mødedisciplin. Vi supplerer hinanden godt, praktikere, 
teoretikere med gode ideer. 
 
Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen, der blev 
taget til efterretning med applaus. 
 
 
3. Orientering fra juniorafdelingen (herunder af-
læggelse af regnskab), udvalg og eksterne sammen-
slutninger 
Bjarne Bach orienterede om juniorafdelingens aktivite-
ter. Der har været isfisketur på Hald sø, put & take ture. 
Der er 47 juniormedlemmer i foreningen. Der møder 
mellem 5 og 12 juniorer op til klubaftenerne. 
Der var ingen Norgestur i det forgangne år. Turen 
gennemføres hvert andet år. Næste gang i indeværende 
år. Deltagerbetaling 250 kr. 
Bjarne Bach redegjorde for juniorregnskabet. 
 
Morten Andersen fortalte om arbejdet i Gudenåens 
Ørredfond. 
   
2010 har været mærket af sygdomsproblemerne med 
fiskene i 2009.  
I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde 
udsætningsplanen med hensyn til 1-års, smolt og type 
store i Gudenå, Lilleå, Alling Å, Viborg Søerne, Silke-
borg Søerne og Knudsø.  
Ser vi fremad til udsætningerne for 2011 har vi derimod 
tilstrækkeligt mange fisk gående på anlægget til at vi 

kan opfylde årets udsætningsplan for Gudenåen. Pas-
ningsordningen fungerer fortsat rigtigt fint, og takket være 
deres store indsats, er vi nu igen på vej fremad.  
DTU Aqua er i gang med at revidere udsætningsplanen for 
nedre Gudenåsystem, og det betød at udsætning af yngel 
blev aflyst i 2010 og konverteret til 25%-halvårsfisk. Dette 
er nødvendigt for at biologerne kan elfiske og fastlægge 
størrelsen af den naturlige gydning ud fra antallet af yngel 
i vandløbene.  
   
MODERFISK  
Fiskeriet efter moderfisk i efteråret 2010 har igen været 
lagt an på fældefangst for Gudenåen og elfiskeri i Lilleå 
og Alling Å. Fældefiskeriet ved Tangeværket var i 2010 
præget af problemer med svamp, hvorfor det blev nødven-
digt at elfiske i Lilleåen.  
Elfiskeriet fandt sted midt i december måned i Lilleåpar-
ken i Hadsten og gav i alt 44 havørreder. Disse blev 
strøget og 14 liter rogn er således indlagt i Skibelund. Med 
hensyn til elfiskeriet i Alling Åen slog dette fejl grundet 
problemer med elfiskeudstyret, så der bliver ikke indlagt 
rogn fra Alling Å i år.  
   
GUDENÅKONKURRENCEN  
Gudenåkonkurrencen 2010 blev afviklet for 40. gang med 
rekord mange fisk.  
32 havørreder med den største på 6,44 kg - 79 cm  
60 laks med den største på 7,51 kg – 89 cm  
2 gedder med den største på 2,75 kg – 73 cm.  
   
Overskuddet fra konkurrencen er anvendt til et nyt rislefil-
ter på dambruget. Alt i alt et flot og hyggeligt arrange-
ment, som konkurrenceudvalget skal have stor ros og tak 
for.  
Mere har jeg ikke at sige med hensyn til Ørredfonden. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet: Regnskabet blev god-
kendt af generalforsamlingen. 
Der var ingen spørgsmål til kassereren  
 
5. Orientering om budget og regulativ for fiskeriet 
Bjarne Bach orienterede. Regulativet er optrykt i Optimi-
sten og tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Der budgetteres med et større beløb til renovering af 
sommerhuset. Dette beløb afskrives efterfølgende de 
kommende år. Eller ligner budgettet årsregnskabet for 
2010. 
 
6. Fastsættelse af kontingent for 2012 
Kontingentet blev fastsat til: 
Senior  795 kr. 
Pensionister  500 kr. 
Juniorer  210 kr. 
 
Kontingenter for seniorer og pensionister med 15 kr. pr år. 
Kassereren varslede en eventuel stigning af pensionistkon-
tingentet så det udlignes med seniorkontingentet. 
 



Bestyrelsens forslag til tilskud til kontorhold for for-
mand kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlem-
mer blev godkendt. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg:  
Lars Kielsgaard ---- Modtager genvalg. 
Bjarne Bach ---- Modtager genvalg. 
Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 
 
Alle blev genvalgt 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
På valg:  
Martin D. Knudsen ---- Modtager genvalg. 
Jørgen Nielsen ---- Modtager genvalg 
 
Begge blev genvalgt 
 
9. Valg af 1 revisor 
Bestyrelsen foreslog Otto Pedersen, der blev valgt. 
 
Pause 
Oplæg i pausen ved Lars Brink Thygesen, miljøkonsu-
lent i Sportsfiskerforbundet om vandplanerne. 
Udgangspunktet er et EU direktiv – et vandramme 
direktiv pålagt af EU. 
Staten har lavet et udkast til vandplaner. Danmark er 
inddelt i 23 hovedvandløbsområder. 
Rundt i landet sidder der miljøkoordinatorer der skal 
fungere som bindeled mellem forbund og foreninger. 
Vandplanerne er til høring til 6. april. Alle kan indgive 
høringssvar til planerne. 
Niels Brink opfordrede til en lokal fokusering på områ-
dets vandløb i forbindelse med f.eks spærringer, forure-
ninger osv. 
Landbruget er for øjeblikket meget aktive for at påvirke 
planernes endelige udformning. 
Processen med at få planerne implementeret går des-
værre for langsomt og Danmark er da også bag efter 
tidsplanen. 
Under høringsprocessen sidder der underligt nok en 
lang række udvalg og arbejder videre med planerne. 
Miljøorganisationerne er ikke repræsenteret. Det er 
derimod de tunge interesser f. eks landbruget. 
Det positive er fjernelse af opstemninger - dog ikke 
vandmøller og turbiner. Derfor er Tangeværket ikke 
nævnt. Tangeværket har i øvrigt sin egen lov. Forbun-
det forsøger dog at påvirke processen ved at tale med 
miljøministeren. 
www.nst.dk på denne hjemmeside kan man finde 
vandplaner og kort over de forskellige vandområder. I 
vores område skal vælges Randers fjord. 
Spærringer der ikke er registreret skal indberettes i 
forbindelse med høringssvaret. Så det er vigtigt at vi 
undersøger vores lokalområde. 
Spærringerne skal væk. 
 
 
 
 

Uddeling af pokaler 
9. maj 2010: Jens Erik O. Jensen, Laks 106 cm, 11.92 kg 
30. juni 2010: Jørgen Nielsen, Havørred 90 cm, 8.88 kg 
9. marts 2010: Viggo Mogensen, Gedde 104 cm, 9.89 kg 
13. maj 2010: Magnus Pedersen, Laks 90 cm, 7.04 kg  
   
10. Forslag til vedtægtsændringer 
Ingen indkomne 
 
11. Indkomne forslag i øvrigt 
1. Tillæg på 50 kr. årligt pr. medlem, junior dog undtaget, 
med virkning i 2012, og i årerne fremadrettet indtil gene-
ralforsamlingen beslutter noget andet. Beløbet skal gå 
ubegrænset til støtte for lakseudsætningerne i Gudenåen. 
Tillægget bliver lagt oveni kontingentindbetalingen for 
2012 og i årerne fremadrettet, indtil generalforsamlingen 
beslutter noget andet. 
2. Tillæg på 10 kr. pr. dagkort med virkning i 2012 og 
fremadrettet indtil generalforsamlingen beslutter noget 
andet, som ubegrænset støtter lakseudsætningerne i Gu-
denåen. 
 
Forslagsstiller. 
Morten Andersen 
Østergade 29. 1. sal. Nr 2 
8450 Hammel  
 
Forslaget blev vedtaget 
 
12. Eventuelt 
Foreningen har 75 års jubilæum. Jubilæet fejres i forbin-
delse med medlemskonkurrencen den sidste weekend i 
august. 
Medlemmerne opfordres til at videregive billeder, video-
optagelser og andre materialer videre til det udvalg der 
forbereder jubilæet. Udvalget består af Bjarne Bach, 
Martin Knudsen og Morten Andersen. 
 
En eventuel forhøjelse af pensionistkontingentet blev 
drøftet. Stemningen i salen var overvejende imod en 
forhøjelse. Der blev dog udtrykt tilfredshed med, at besty-
relsen trods sin interne uenighed om pensionistkontingen-
tet havde valgt at spørge generalforsamlingen på demokra-
tisk vis. 
 
Der var ca. 75 fremmødte til generalforsamlingen. 
 
Referent: Ole Pilgaard 
 



Junior siderne 
(Tekst & billeder: Bjarne Bach) 

Gjerrild 2011 

Som altid slutter vi sæsonen af med en 

weekend tur til Gjerrild. Der bliver 

den 13-14-15. maj. Den sidste junior 

klub aften bliver således den 12. maj, 

hvor vi klargør grejet til Gjerrild. 

(Husk fiskegrej). 

Husk sovepose eller dyne/lagen og 

madpakke til fredag aften. Vi mødes 

ved kulturhuset fredag kl. 16
00

. Vi 

regner med at være hjemme igen 

søndag kl.:15. Eller I må gerne selv 

hente i Gjerrild senest kl.:12. 

Tilmelding senest til klubaftenen 12. 

maj sms på 21 69 92 00 eller på mail: 

bjarne.bach@langaa-sf.dk, brug helst 

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk det er gratis at deltage. I 

behøver ikke at havde deltaget i klub 

aftnerne for at komme med på vores 

fisketure. Alle junior medlemmer kan 

deltage. 

 

 

 

 

 

 

 

Norge 2011 

Vi laver igen med at lave en dejlig en 

tur til syd Norge, for at fiske laks. 

Det bliver fra den 4. til den 7. august 

2011. 

Der bliver en egenbetaling på 250 kr. 

til denne tur. Som betales ved til-

meldingen ved at overfører de 250 kr. 

til vores juniorkonto:  reg.: 9283 konto: 

3900242890. 

Resten af turen betaler LSF, færge, 

overnatning, mad fiskekort mv. 

Aldersgrænse på min 13 år. 

Husk de af jer der er fyldt 16 skal huske 

at købe det norske stats fisketegn og 

fiskekort (max 500 kr. ellers betaler vi 

resten). 

Tilmeld jer nu eller snarrest så vi kan 

bestille færge overnatning mv. 

Tilmelding sms på 21 69 92 00 eller på 

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

helst mail.  

Vi holder et orienteringsmøde for alle 

tilmeldte inden turen. 

Tilmelding senest den 31. maj. 

 

 

 

Gratis fiskesæt 

 

Husk der er et gratis fiskesæt (værdi 

6-700 kr.), til alle nye junior der bliver 

meldt ind i klubben i år. Så få dit barn 

meldt ind. Få gaven og deltag i vores 

turer. 



  
 

Vibrax, overset spinner til åen 

Str. 1 og 2:  4 for 100,‐ 
str. 3 og 4:  3 for 100,‐ 
 

Kom og se det store ud‐
valg i Rapala. 
Stadig rester til halv pris. 
 

Mimas XR3000 fint hjul til prisen 

Køb det med stang for 249,‐

Køb et fiskehjul til din datter, 

få 20% rabat på Calynn i 
maj måned. 



Høringssvar fra Langå Sportsfisker Forening: 
Indsigelse til ”Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord”. (Tekst Lars Spey) 

Vi har på foreningens vegne udfærdiget en indsigelse til de nyligt offentlig gjorte vandplaner. Dette er gjort med 
henblik på at skaffe opmærksomhed på tiltag, vi mener der mangler i vores nærområde. LSF’s indsigelse retter 
sig primært på Lilleåen, da en særskilt indsigelse omkring Gudenåen er lavet sammen med de andre foreninger i 
Gudenå Sammenslutningen. 
Det er med stor undren, at vi har læst udkastet til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers fjord. Vi gør hermed 
indsigelse imod 4 punkter der hidrører Lilleåen 
 
Langå Sportsfisker Forening giver indsigelse imod 

1. At der ikke indsatsområder for tilførsel af sand til Lilleåen 
• at der ikke er en samlet plan for indsatser, der kan minimere udvaskningen af 

sand til Lilleåen 
2. At der ikke er indsatsområder til fjernelse af sand i Lilleåen 

• manglende indsatser for etablering af sandfang 
• manglende indsatser for tømning af eksisterende sandfang ved Løgstrup Dam-

brug 
3. At der ikke indsatsområde for etablering af gydepladser i Lilleåens hovedløb 

• manglende indsatsområde for oprensning/genetablering af gydeområderne 
ved Sløjfen i Hadsten 

• manglende indsatsområder for etablering af nye gydepladser i Lilleåens 
hovedløb 

4. At der ikke indsatsområder for afklaring af årsager til uklart vand i sommerperio-
den i Lilleåen tilført fra Granslev å og Voer Mølle bæk 
• at der ikke er indsatsområde for afklaring, hvad der er årsagen til at vandet i 

Granslev å er ler/spildevandsfarvet i sommerperioden også uden større ned-
børsmængder 

• at der ikke er indsatsområde for afklaring, hvad der er årsagen til at vandet i 
Voer Mølle bæk å er ler/spildevandsfarvet i sommerperioden også uden større 
nedbørsmængder 

5. At der ikke er indsatsområder til fjernelse af tilførsel af husspildevand til Garver 
bæk, der er et tilløb til Lilleåen 
• manglende indsatser for fjernelse af tilførsel af spildevand til Garver bæk 

Indsigelsen begrundes med: 
1,2+3. Sand i Lilleåen 
Vi oplever et stort problem med meget sand i Lilleåens hovedløb. Dette har naturligvis stor negativ 
indvirken på ørredbestanden mulighed for naturlige gydninger, da gydegrubberne ofte sander til 
inden ynglen kommer ud af æggene. 
Vi oplever at eksisterende sandfang ikke tømmes i tide og at det ikke er tilstrækkeligt med et sand-
fang på Lilleåen placeret meget langt nede i åløbet. 
Vi oplever, at der ikke bliver gjort nok for at forhindre udvaskning af sand til Lilleåen fra mindre 
tilløb og dræn. 
4. Uklart vand 
Vi har i de seneste år oplevet et stigende problem med uklart vand, der viser sig at stamme fra pri-
mært Granslev å men også til dels fra Voer Mølle bæk. 
Vi har snakket med lokale langs Granslev å, der har den samme opfattelse. 
Udvaskningen af det beskidte vand sker også i perioder med meget lidt regn. 
Om det beskidte vand skyldes udvaskning af ler eller om det er tilførsel af spildevand ved vi ikke. 
Vi har blot konstateret, at vandet fra de 2 tilløb til Lilleåen har en grå tone. 
5. Garver bæk 
Vi har tydeligt kunnet konstatere, når der er gang i vaskemaskinen eller når der bliver vasket hår 
eller hvad det nu er, som skummer så fint i bækken. Det forandrer sig fra dag til dag, men er på 
bestemte tider meget voldsomt. 
Der er for ca. 30 år siden blev godkendt, at udlede spildvand fra gulvafløb og vaske direkte i bæk-
ken. Det kan ikke være rimeligt, at dette ikke udbedres snarest. 
(Vi kender adresser på de pågældende ejendomme og har billeder der dokumenterer ovenstående.). 
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75 års Jubilæumsfest  

Lørdag den 27. August   

Afholder Langå sportsfiskerforening sit 75 års jubilæumsfest. 

Arrangementet afholdes i forbindelse med medlemskonkurrencen på Langå camping. 

For at fastholde de tilmeldte ser vi os nødsaget til at tage en mindre betaling for arrangementet som 
inkluderer mad og drikkevare og god stemning til hele aftenen. 
Prisen for aftenarrangementet er for voksne 150 Kr. pr person, for Juniorer under 15 år er prisen 75Kr. 
Arrangementet afholdes for medlemmer og ledsager 
Tilmelding skal ske til Bjarne Bach lsf@langaa-sf.dk eller telefon nr. 2169 9200    
Senest d. 15. juni 2011      

LSF bestyrelse 

Rekorderne fanget på klubbens fiskevand 
dags dato 

 

Program 
 

Fredag den 26. august 

18.00                    Medlemskonkurrence starter  
                            Pris senior 50 Kr. Junior 30 Kr. 

 
Lørdag den 27. august 

15.00                    indvejning slutter til medlemskonkurrencen 
15.30                    Præmieoverrækkelse 
16.00- 17.30         Officiel reception ”alle er velkomne” 
18.00- ?                Arrangement for medlemmer og ledsager 

Havørred 12,6 Kg   

fanget den 31-5-01  

af Martin Jacobsen 

Laks 16,5 Kg 

fanget den 10-04-11 

af Jacob Søgaard Haun 



Høringsvar fra Gudenåsammenslutningen:  
Indsigelse til ”Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord”.  

(Tekst Lars Spey) 
 
Det er med stor skuffelse, at vi har læst udkastet til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Ran-
ders fjord. Vi gør hermed indsigelse imod 2 punkter der hidrører den nederste del af Gu-
denåen 
 

Gudenåsammenslutningen giver indsigelse imod 
1. At forbedring af passageforhold ved Tangeværket ikke er medtaget 

• at en plan for løsning af passage forholdene ved Tangesø ikke er en del 

af Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randersfjord. 

• at der ikke beskrives konkrete tiltag for opstart af passage forbedring 

ved Tangsø i indeværende planlægningsperiode 

 

2. At den nedre del af Gudenåen ikke er medtaget i vandplanerne som en hel-

hed 

• Manglende helhed i forvaltningsplan for grøden i den nederste del af 

Gudenåen 

• Manglende stillingstagen til fremtidige forhold omkring Tange sø som 

har store negative konsekvenser for den nedre del af Gudenåen. Både 

med hensyn til kontinuitet og opfyldelse af målsætning. 

• Manglende vandløbsforbedrende tiltag for den nedre del af Gudenåen 

fra Tangsø til Randers fjord 

 

Note: 
Gudenåsammenslutningen består bl.a. af lokale lystfiskerforeninger langs Gudenåens 
nedre strækning. Gudenåsammenslutningen samarbejder med Randers kommune og 
Dansk Center for Vildlaks om udsætning af laks i Gudenåen. 

• Bjerringbro Sportsfiskerforening (750 medlemmer) 

• Langå Sportsfisker Forening (700 medlemmer) 

• Randers Sportsfisker Klub (250 medlemmer) 

• Hadsten Sportsfisker Forening (150 medlemmer) 

• Silkeborg Fiskeriforening (2100 medlemmer) 
Gudenåsammenslutningens hovedformål er, at skabe en fri passage i Gudenåsystemet. 
 
 
Hele høringssvaret og de andre høringssvar kan ses på  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 



Gudenåkonkurrencen 2011 
Fredag den 16/9 til lørdag 17/9 

Forsalget starter d. 1. juli 2010 hos: 
Grejbiksen Trige/Silkeborg, Langå Camping, Bamsebo Camping 
Statoil Bjerringbro, Randers Jagt og Fiskeri, Dagkort.dk 
 
 
Konkurrencen i 2010 blev en stor succes. Det største antal fisk nogensinde og 
hele 32 laks over 3,0 kg, hvilket aldrig er sket før. 
Book weekenden allerede nu og vær med til at sikre at konkurrencen i 2011 
bliver en ligeså stor succes. 

 



Rundvisning 2011 
(Tekst og billeder: Bjarne Bach) 

Som vi har gjort de sidste 3 år holdt vi 

orienteringsmøde og rundvisning af vores 

for nye medlemmer. Vi startede med 

morgenmad og lystfiskerhistorier i vores 

klublokale. Fiskemetoder, klubbens 

historie mv. 

 
Morgenmad og lystfiskerhistorier. 

Efter rundstykkerne og diverse debatter, 

kørte vi rundt til diverse fiskesteder. 

 
Ved husmandsbrinkerne. 

Efter endt rundvisning, sluttede vi af med 

et ”hjemmelavet” pitabrød fra den lokale 

Winner 

Burger.

 
Indtagelse af pitabrød (Ikke alle spiste op). 

Medlemskort 2011 
(Tekst: Bjarne Bach) 

Som de fleste har læst i Sportsfiskeren, 

skal man selv udskrive sit medlemskort via 

forbundets hjemmeside. 

Har man ikke adgang til dette, kan i 

kontakte DSF og få dem til at sende det til 

jer. 

Ønsker I ikke al lave et login kan i sende 

mig en mail, så kan jeg sende det som en 

PDF til jer. 

 

 
 

Tur til Grejbiksen 
(Tekst & billeder: Bjarne Bach) 

Som vi efter hånden har gjort de sidste 

årrække holdt Grejbiksen, aftenåben med 

gode tilbud, inden vi måtte starte fiske- 

sæsonen.  

 
 

 



Tangesø – en skræmme kampagne! 

 
Nu må det simpelthen ophøre. Uge efter uge er der det ene usande indlæg omkring Tange 
sø efter det andet i de lokale medier. Det lader til at taktikken for visse enkelt personer er, 
at hvis vi fortæller hinanden de samme usandheder igen og igen så bliver de nok sande. 
Hold nu op med denne skræmme kampagne. Det er helt forståeligt, at der er forskellige 
meninger, holdninger og interesser omkring Tange sø, Tangeværket og en fri Gudenå. 
Debatten bør foregå sandfærdig og med en konstruktiv indgangsvinkel. 
 
Fakta på den eksisterende passage ved Tangeværket. Her er 2 dilemmaer. 
1. Passageforholdene ned igennem Tange sø og forbi Tangeværket. Til denne passage vej 
er der udarbejdet masser af rapporter. Konklusionen i dem alle er den samme, at tæt på 
100% af de vandrefisk, der forsøger sig med passagen ikke lykkedes og dør/bliver ædt i 
Tange sø. 
2. Passageforholdene fra Tange værket op i Tange sø. Her er passage forholdene om ikke 
umulige så meget ringe. Det illustreres meget godt af dette års indfangning af moderfisk 
til avl. Disse anvendes til at opfylde Tange værkets pligtudsætninger af smolt i Gudenåen. 
Med en indbygget fælde, der indfanger alle de fisk, der bevæger sig op igennem fiske-
trappen i en periode på 2 måneder i efteråret 2010, lykkedes det kun at indfange moder-
fisk til 1 liter rogn! Til sammenligning så brugte man efterfølgende 2 timer på, at indfange 
moderfisk til 14 liter rogn på en strækning på bare 200m af Lilleåen ved Hadsten for at 
kunne opfylde Tange værkets pligtudsætning. Konklusionen er klar, den eksisterende 
passage fungerer ikke, hverken opstrøms eller nedstrøms. 
 
Der har været skrevet mange forskellige tal for, hvad en permanent passage løsning om-
kring Tange værket vil koste. Det løsningsforslag som de 7 Gudenå kommuners miljøud-
valg (Gudenå komiteen) har indstillet, er det der hedder Løsningsforslag 7 fra rapporten 
Gudenåens Passage ved Tangeværket udarbejdet i 2002 for Miljøministeriet og Skov- og 
Naturstyrelsen. Prisen for dette løsningsforslag er beregnet til 122 mio., hvoraf langt den 
største udgift går til deponering af jord. Denne udgift kunne mindskes væsentligt ved at 
anvende jorden lokalt, f.eks. til et flot og naturrigt bakket landskab omkring en ny passage 
løsning.  
 
I samme løsningsforslag 7 beskrives konsekvenserne for Tange sø ved at lede alt Guden-
åens vand uden om søen. Jeg citerer ”Vandkvaliteten i Tange sø vil forbedres væsentlig”. 
Dette skyldes en reduktion af belastningen af næringsstoffer, der tilføjes og aflejres i 
Tange sø i dag. Her er altså tale om en win-win situation for et langt omløbsstryg og en 
bevarelse af søen, som oven i købet får en bedre vandkvalitet. Ikke det mygge helvede 
som beskrives i skræmme kampagnerne, tværtimod.  
 
Politisk havde Viborg kommune endeligt fået øjnene op og kommet på linie med de reste-
rende 6 Gudenå kommuner i spørgsmålet omkring en passage ved Tange værket. Det har 
krævet mod og fremadsynethed, at se sandheden i øjnene og skifte kurs. Flot og stort 
hurra for det. Desværre har jeg efterfølgende været vidne til at se vaklen og politisk for-
plumring uden lige. Et økonomi udvalg, der har legaliseret sig selv til at ændre en indstil-
ling fra et samlet miljøudvalget i et høringssvar til en Vand Miljø plan. For mig ser det 
desværre ud til, at de ligger under for de usande skræmme kampagner, der har præget de 
lokale medier. 
 
 



Tangeværkets drift bliver desværre taberen i dette spil. Vi må acceptere, at en passage 
løsning ikke er forenelig med et vandkraftværk. Dette vandkraftværk har haft en betyden-
de rolle, da det blev bygget for snart 100 år siden, men det har den ikke længere. Dette er 
ikke ensbetydende med en nedlukning af museet og andre fine aktiviteter, der allerede er i 
gang eller på tegnebrættet i området, tværtimod. De pragtfuldt beliggende bygninger skal 
da bruges til nye rekreative anvendelser. I dag betaler vi skatteydere hvert år 3 mio. kr. i 
tilskud til Tange værkets drift, disse penge kunne passende anvendes til at investere i en 
løsning for fremtiden, således aktiviteter i området bevares og nye rekreative tiltag kan 
komme til. 
 
Med håbet om et stop af skræmme kampagner og usandheder. Lad os få en sandfærdig, 
faktuel og konstruktiv debat fremadrettet således, vi får implementeret den rigtige løsning 
for området til gavn for lokale, regionale og turister. Vi har alle sammen en forpligtelse til 
at sikre, at de beslutninger, der måtte blive taget sker på en sandfærdig og fyldestgørende 
baggrund. 
 

Lars Spey 
 

 
 



 
 



Fangstskema 
 

Dato Art Sted (zone) Længde vægt 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



   

Nyttige oplysninger 
 

Mindstemål og fredningstider                       
 cm Fra Til 

Havørred 40 31/10 1/3 

Bækørred 40 31/10 1/3 

Laks 60 31/10 1/3 

Sandart 50 30/4 1/6 

Helt 36 31/10 1/2 

Gedde 40 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:  

Båden i Udbyhøj kan lejes for 
50 kr. pr. dag + benzin. 
 
Henvendelse til: 
Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st.th. – Langå 
Tlf. 20728825 
 
Alu-jollen på trailer kan lejes 
For 150 kr. pr. dag + benzin 
Alu-jollen må ikke bruges i 
vores eget fiskevand. 
 
 
Henvendelse til: 
Bjarne Bach 
Væthvej 51, 8870 Langå 
Tlf. 21699200 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
 

LSF’s Adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 4, 1. sal 
8870 Langå 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
Web: www.langaa-sf.dk 

Hytten: 
Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i 
et naturskønt område mellem Langå og 
Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan lejes 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: 

Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 
sovepladser, mulighed for at slå telt op. 
Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og 
ved leje af generator også el. Der forefindes 
tørkloset. Der er mulighed for at få fisk frosset 
ned hos Kaj Nielsen. 
Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. 
 

Henvendelse om leje: 

Kaj Nielsen   
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf.: 29627737  

Priser: Døgn:       Weekend:       Uge: 

Hytten 250 kr.        400 kr.          800 kr. 
Annekset 100 kr.        200 kr.          400 kr. 

Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. 
 

Vigtige datoer 
26-27/8 Medlemskonkurrence 
16-17/9 Gudenå konkurrence 
 

Forsidebilledet: 

Første blanke laks fra de danske åer i 

2011. Mads Knudsen med sin flotte 

laks på 15,9 kg og 115 cm taget i Gul 

zone i Gudenåen. 



    
Afsender: 

LSF, Væthvej 51 
8870 Langå 

 
 
 




