
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LSFs Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard Rasmussen - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@live.dk 

 Peter H Fosgerau- Næstformand 

Nedergårdsvej 4, 8881 Thorsø 

Tlf.: 26371904 

E-mail: peter196@live.dk 

 

Bjarne Bach – Kasserer 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf.: 21699200 

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

 

Søren Holm Mogensen 

Skovbakken 4, 8870 Langå 

Tlf.: 52157644 

E-mail: shm@langaa-sf.dk 

 

Ole Welling Hansen - Webmaster 

Hammelvej 291, 8870 Langå 

Tlf.: 41347664 

E-mail: owh@langaa-sf.dk 

 

Torben Andersen 

Vældgaardsvej 3B 8831 Løgstrup 

Tlf.: 30666073 

torbena.randers@gmail.com 

 

Ole Pilgaard - Sekretær 

Malerkrogen 33, 8450 Hammel 

Tlf.: 26169089 

E-mail: vonsildpilgaard@email.dk 

 

Jan Bisbo– Lodsejer  

Skovkrogen 27, 8870 Langå 

Tlf.: 20252262 

E-mail: janbisbo@gmail.com 
 

Suppleanter: 

 

 

 

Jan Milling Kjeldmann Madsen 

Gungdyvej 59, 8382 Hørning 

Tlf.: 29610895 

E-mail : janmmadsen@live.dk 
 

 
 

 

Morten Nielsen 

Bistrupvej 3 B, 8870 Langå 

Tlf: 52404195 

Email: mortplant@yahoo.dk 

 

 

Udvalg: 
 

Vandpleje & Bredpleje: 

Peter H Fosgerau – Formand 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Torben Andersen 

Morten Nielsen 

Jan Bisbo  

Søren Holm Mogensen 
 

Hytteudvalg: 

Søren Holm Mogensen 

Torben Andersen 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

PR-Optimisten: 

Bjarne Bach 

Peter H Fosgerau 

Lars Kielsgaard Rasmussen 
Morten Nielsen 
 

Lodsejerudvalg: 

Jan Bisbo  

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

Juniorafdelingen: 

Morten Nielsen - Formand 

Ole Pilgaard – Kasserer 

Jørgen Nielsen 

Bjarne Bach 

Jan Milling Madsen 
 

Ørredfonden: 

Morten Nielsen 

Bjarne Bach 
 

Sportsfiskerforbundet: 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Morten Nielsen 
 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Karsten Boddum-Olesen 
 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

Morten Nielsen (suppleant) 
 

Web- Side & Facebook: 

Ole Welling Hansen - Formand 

Søren Holm Mogensen 

Ole Pilgaard  

Peter H Fosgerau - Facebook 
 

Fiskeribetjente: 

Niels J. Hansen     Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach         Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler              Tlf.: 22631424 

Morten Nielsen                    Tlf.: 52404195 

Peter Hegelund Fosgerau         Tlf.: 26371904 

Lars Kielsgaard Rasmussen            Tlf.: 61411010

   

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


Siden sidst, december 2018 
Tekst: Lars Kielsgaard. Billeder: Bjarne Bach 

 

Sæsonen 2018 blev på mange måder en 

meget anderledes sæson. Sæsonstart med 

bidende kulde som gjorde, at der ikke var 

mange fiskere ude den første tid. Det gik 

så over i varme og tørke, som bare blev 

ved og ved. Der blev fanget havørreder i 

Lilleåen, selv ved meget varmt vejr, og 

vandtemperaturen holdt sig omkring de 15 

grader. Fiskeriet efter laks gik næsten i 

stå. Sikkert på grund af den høje varme-

temperatur i åen, gik nogle laks til. Først 

da der kom vand fra oven, og temperatu-

ren faldt, kom der gang i fiskeriet igen. 

Det hele endte med en rimelig sæson 

fangstmæssigt: laks 513 stk., havørred 452 

stk. og gedde 48 stk. 

Grøn Zone havde en fangst på 30 havør-

red, hvoraf det halve var nedgangsfisk. 

Det er noget flere end de foregående år. 

Alle undersøgelser viser dog, at der stadig 

er meget dårlig gydning i tilløbene op-

strøms Lilleåen. Tjærbækken er blevet 

tjekket for gydning, og antallet af yngel 

tyder på, at der højst har været et par gyd-

ninger. Dette er meget lidt i forhold til 

nogle år tilbage. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående 

at biologer fra de 3 kommuner nedstrøms 

tangeværket:  DTU Aqua, og repræsentan-

ter fra foreningerne. Målet er at skaffe 

penge til en undersøgelse af smoltudtræk-

ket for at se, hvor der eventuelt er proble-

mer: for eksempel skarv?, våde enge?. Det 

er en undersøgelse til godt en million kr. 

 I juni måned bestemte en enig Gudenåko-

mite at anbefale to af de længste omløb 

uden om søen, som er beskrevet i rappor-

ten fra Rambøll. Denne rapport blev be-

stilt af Randers- Faurskov- Viborg- Silke-

borg kommuner. I oktober kom der så en 

udmelding fra Ulrik Vilbæk, borgmester i 

Viborg kommune, at dette kunne de ikke 

tilslutte sig. Nu går sagen nok til staten. 

Varmepumpeprojektet, med varmepumper 

i turbinekamrene, bliver ikke til noget, si-

ger de rygter, der cirkulerer. 

Der er ingen tvivl om, at skarven er et meget 

stort problem for smolt, der trækker ud. Vi vil 

også i år lave skarvregulering på de steder, vi 

kan få mulighed for det. Flere lodsejere har 

meldt sig sammen med de jægere, de lejer jagt 

ud til. Vi vil også i år lave et samarbejde med 

Langå Jagtforening. Peter Fosgerau er ansvar-

lig for skarvreguleringen 

Vi havde sæsonafslutning med gule ærter, på 

Langå Camping. Som sædvanlig et rigtig hyg-

geligt arrangement, hvor maden var perfekt, og 

der var en rigtig god tilslutning.  

Mød op til vores arrangementer, de er faktisk 

hyggelige. 

Det er vigtigt, for en forening som LSF, at vi 

har frivillige, der kan hjælpe til med de prakti-

ske opgaver: bækgennemgang, gydebanketæl-

ling, vedligeholdelse af stier, broer med vi-

dere. Så rigtig stor tak til dem, der giver en 

hånd. Der kommer også flere opgaver. Den ar-

bejdsgruppe, der arbejder med den pressede 

havørredbestand, har aftalt, at vi vil stille fri-

villige hjælpere til kommunalt elfiskeri i gyde-

vandløb til både Gudenåen og Lilleåen. Det fo-

regår på den måde, at kommunen laver en plan 

med dato og sted for elfiskeri. Kommunen be-

høver så kun at stille med en mand, og vi stil-

ler med en hjælper. Formålet er at give et 

bedre overblik over, hvordan bestanden er, 

både i forhold til Gudenåen og til Lilleåen. Sø-

ren Holm Mogensen er ansvarlig for pleje og 

frivillige. 

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår 

K&B 

Lars Kielsgaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fra årets elfiskeri i Lilleåen. 



         Igen problemer med Gudenaacentralen 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Bjarne Bach 

 

Igen negativ omtale til Tangeværket! 

Ingen tvivl om, at Tangeværket eller Gu-

denaacentralen fylder meget i debatten i 

lystfiskerkredse. Der er flere årsager til det 

noget anstrengte forhold til værket, som i 

dag for størstedelen ejes af energiselskabet 

Eniig. Der er alle de kendte faktorer med 

den negative påvirkning, søen og værket 

har på miljøet i Gudenåen. Særligt er nedre 

Gudenå hårdt ramt af disse påvirkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gummibåden som hyttefad, gøres klar til det årlige 

elfiskeri for Tangeværket. 

 

Man nægter at betale 

Man har fra Gudenaacentralens side med-

delt fiskeristyrelsen, at man ikke ønsker at 

modtage ½ års yngel af havørred til de år-

lige udsætninger af havørredyngel, som 

Gudenåcentralen er forpligtiget til at over-

holde. Dette betyder med andre ord, at man 

ikke ønsker at betale for det, man er for-

pligtiget til at betale for? Endnu engang er 

Gudenåens Ørredfond fanget i dødvandet. 

Man har fiskene parat til udsætning, men 

hvem skal betale for gildet? Gudenåcentra-

len har tilsyneladende tænkt sig at vende 

ryggen til det hele og bare ”glide af” på 

regningen. 

Gudenaacentralen mener ikke, at de er for-

pligtiget til at betale udsætninger, der over-

stiger 165.000 kr. pr. år. Man vil kun betale 

0,33 kr. pr. stk. yngel. Dette er en grave-

rende fejl, idet pligtudsætningerne påpe-

ger, at det skal være yngel fra vildfisk, og 

her prisen 40 % højere. Så for de 165.000 

kr. vil man kunne købe ca. 357.000 stk. yngel 

for et stykke fra de 500.000 stk. yngel, som man 

er forpligtiget til at udsætte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiskene bæres til transporttanken, endnu en gang hel fri-

villigt arbejde for Tangeværket. 

 

Hvem skal så betale? 

Gudenåens Ørredfond har afholdt omkostnin-

ger til produktion af ½ års ynglen. Det har man 

gjort i henhold til de gældende udsætningspla-

ner. Det drejer sig om ca. 10.000 stykker ½ års 

fisk, man har faktureret Gudenåcentralen for. 

Men som tidligere skrevet, så nægter man altså 

at betale for dette. Men hvor havner regningen 

så henne? Sidste gang var det fiskeplejemid-

lerne, der måtte betale for Gudenåcentralens 

manglende vilje til at betale. Men det kan vel 

ikke være rigtigt, at det er lystfiskerne selv, der 

skal betale for noget, andre er forpligtiget til? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der stryges fisk for Tangeværket 

 

En presset havørred. 

Det er ingen hemmelighed, at havørreden er 

presset i hele Gudenåsystemet. Derfor er be-

standen meget sårbar, på især de øvre stræk af 



nedre Gudenå. Denne situation ikke gang-

bar i længden. Der skal findes en gangbar 

løsning, så Gudenåens Ørredfond kan få 

vished for de omkostninger, der er med 

produktionen af yngel. En ting, der kan un-

dre en her, er at ynglet bliver udsat i Gu-

denåens hovedløb og ikke i en egnet gyde-

bæk. Dette kunne måske på sigt styrke be-

standen på de øvre stræk? 

 

Status på situationen 

Lige nu ligger sagen om betaling for udsæt-

ningen hos miljøministeriet. Hvor længe 

den skal være her, vides endnu ikke, men 

var det ukrudt, så havde den sikkert gode 

vækstbetingelser? Sagen er paragraf 7 ud-

valget bekendt og er vendt her – så nu må 

vi håbe på, at der snart kommer en afgø-

relse, så Gudenåens Ørredfond kan blive 

rigtig kompenseret for det store frivillige 

arbejde, der gøres på stedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der stryges videre for Tangeværket 

 

Man kan håbe på en lysere fremtid 

Måske kommer dagen, hvor disse pligtud-

sætninger ikke længere er nødvendige? Det 

vil være en glædens dag, den dag hvor der 

er helt fri passage forbi Tange sø og vær-

ket, det vel og mærke i strømmende vand – 

og ikke igennem søen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fra Lilleåen i 2017 (Gammel gummibåd) 
 

 

Det kan ikke være mange år ude i fremtiden, før 

der skal igen skal tages stilling til  

Gudenåens fremtid, og her kan vi håbe på en lys 

fremtid for naturen både under og over vandet. 

 
 

 

 

 

Lodsejergeneralforsamling d. 

20. November 2018 
Tekst: Ole Pielgaard       Billeder: Bjarne Bach 

 

D. 20. november mødtes bestyrelsen med en 

række af foreningens lodsejere, for at afholde 

lodsejergeneralforsamling – noget foreningen 

er forpligtet til efter lovene, hvert andet år. Der 

var mødt lodsejere fra 16 matrikler op. 

Lars Kielsgaard fortalte om foreningens ar-

bejde, de forløbne to år.  

Herefter var der en generel drøftelse af forhold 

omkring Gudenåen. Hans Jørgen Broge luftede 

sine synspunkter om vandstanden i Gudenåen, 

som han mener skyldes ”proppen” ved motor-

vejsbroen, som han kaldte den. Det førte til en 

livlig debat om vand, faldhøjde og vandstand i 

og uden for Gudenåen.  

Efter smørrebrød og lidt til ganen skulle lods-

ejernes repræsentant til bestyrelsen vælges for 

de kommende to år. Der var to kandidater – 

Hans Jørgen Broge og Jan Bisbo. 

En afstemning viste, at Jan Bisbo fik flest 

stemmer og derfor overtager den ledige plads 

efter Erik Tind Christensen, der ikke ønskede 

at genopstille. 

En stor tak til Erik for det gode samarbejde 

gennem årene og velkommen til Jan Bisbo, til 

samarbejdet i de kommende år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Bisbo, til sit første bestyrelsesmøde. 



Ved stikket. 
Tekst: Ole Pilgaard.  Billeder: B. Bach 

 

Jeg sidder ved mit fluefiskebord.  

Stikket er tomt, og der er ikke en eneste fjer 

eller hårstrå på bordet. Det er ligeså tomt, 

som det var efter den lange sommer. 

Ikke en flue er blevet bundet siden sidste 

forår 

Jeg mangler fantasi – ikke en tanke om en 

flue, der vil bindes – kan bindes eller bliver 

bundet, dukker op i mit hoved. 

Det har været en allerhelvedes sæson. Jeg 

fik ikke set det, jeg ville, og jeg fik heller 

ikke hørt min melodi.  

”Som den eneste”, tænker jeg, da jeg ind-

beretter 0 fangst på min fangstrapport.  

At det skulle overgå mig!! Måske man skal 

gå over til at samle frimærker. Selvtilliden 

er helt i bund. 

 I hvert fald melder spørgsmålet sig: Hvad 

gør vi nu - lille du? 

Du havde dem på krogen i vand, så hvorfor 

ikke også på land.  

Man står med følelsen af, at evigt ejes kun 

det tabte. 

Hold nu op med den selvynk – gå op og kig 

på din ældste fluestang, hvor du engang i 

ungdommelig optimisme skrev APSI – a 

prøver sgu igen. 

Som sagt så gjort – med energi og engage-

ment bindes den første uldsok til den kom-

mende sæson – den første i lang tid -  den 

har jo altid fanget fisk, også når alt andet 

ikke ville. 

Jeg tænker: ”hold dig nu til det sikre”, og 

hurtigt kreeres de sikre fluer. 

”Nu ikke mere end fem sikre” siger jeg til 

mig selv - så hellere i forskellige størrelser 

og dressing. 

Snart ligger 5 prototyper foran mig. Det er 

fluer, der altid har hjulpet fiskere med at 

komme af med depressionen, efter et år 

med nulfangst. De er smukke og kan i deres 

enkelhed ligne mange forskellige fisk og 

insekter, der lever i vandet. Eller også er 

farvekombinationen en provokatør for en 

arrig ørred eller laks. 

Nu spørger du måske kære læser, hvad det er 

for 5 fluer. Det er disse 5. Andre deprimerede 

fluebindere ville måske pege på andre, men det 

er disse, som skal hjælpe med at genfinde fiske-

humøret i den kommende fiskesæson - både ved 

aftenstide og ved mødet i mørket eller ved lak-

sevandet en tidlig marts- eller aprilmorgen.  

Uldsokken 

Sort aluflue 

Red Butt 

Mickey Finn 

Thunder and Lightning 

 

Mønstre til disse kan findes, i de fleste gængse 

bøger med fluemønstre og helt sikkert også i 

forskellige udgaver og varianter, på nettet. 

 

Jeg drømmer i hvert fald om at få set det, jeg 

gerne vil og få hørt min melodi, til næste år. 

Undskyld for jammeren, hvis du har magtet at 

læse dette til ende. 

 

Og knæk og bræk i det kommende fiskeår 

 

 

 

 

Husk klubaftner, torsdage. 
Tekst: Bjarne Bach 

 

Husk at der her i vinterhalvåret, er seniorklub-

aften fra kl. 19, torsdage i lige uger, i vores 

lokale i Langå Kulturhus. 

Kom til hygge, få hjælp til at få skifte et stang-

øje på din fiskestang, binde en flue, smurt fi-

skehjul. Alle muligheder står åben.  

 

Junior klubaftner, torsdage. 
 

Torsdage i ulige uger fra 19 til 21, er der ju-

nior klubaftner. Vi binder fluer, laver spinnere, 

ser fiskefilm, og der kan være mulighed for at 

lave sin egen kniv eller fiskestang. Dette kræ-

ver dog, en passende alder. 





Fangststatistik 2018 
Tekst: Søren H Mogensen, dataudtræk: www.langaa-sf.dk 

 

Vanen tro vil jeg prøve at opsummere årets 

gang opgjort i fiskefangster og tal. Herun-

der kommer en del grafer for sæsonen, som 

lige er sluttet. Håber, det er spændende læs-

ning for jer. 

 

Alle har mulighed for at udtrække de 

samme tal/grafer fra vores hjemmeside. 

www.langaa-sf.dk og tilsvarende fra: 

http://gudenaasammenslutningen.dk. 

 

Håber, I alle kan se/forstå formålet med 

den tvungne fangstregistrering, samt hvad 

den på sigt kan bruges til. Tal og statistik-

ker kan med årene bruges som udgangs-

punkt i tilfælde af forureningssager eller 

andre uforudsete uheld/episoder, hvor vær-

dien af fiskeriet på den ene eller anden side 

skal/kan bruges i forhandlingsøjemed. 

 

Et års statistik tegner selvfølgelig ikke no-

get retvisende billede, men nu er vi på 6 år 

med forholdsvist sikre tal, og så begynder 

den statistiske pålidelighed at blive signifi-

kant og noget man så småt kan begynde at 

bruge til noget. 

 

Der er 620 medlemmer der har indrappor-

teret fangster i 2018. 

Lad os begynde med første graf, antal fisk 

fangede: 452 havørred og 513 laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste 6 års havørrederfangster i LSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af havørreder, der er fanget 

flest på spinner i 2018, sidste år var det orm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling  

Der er samme størrelsesfordeling som sidste år 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling 

Der er betydelig flere Gudenåfangster i år, især 

gul/grøn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.langaa-sf.dk/
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http://gudenaasammenslutningen.dk/


Herunder er graferne for LAKS: 
Laksesæsonen 2018 har været den bedste i 

mange år. Der var sent indtræk begyndende i 

april, og pludselig blev det sommer, så lakse-

sæsonen nærmest gik i stå midt i maj og frem 

til starten af august. Fra august og til sæson-

afslutning har der været fint med laks.  

Tidligere tiders tendens, med at fiskene ”ræ-

ser” forbi Langå, har ikke været tilfældet i år, 

men de er tværtimod blevet nede på gul/rød 

zone i lang tid. Om det skyldes lavt og varmt 

vand eller andre ukendte tendenser vides 

ikke. 

 

Sidste 6 års laks på LSF fiskevand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste 6 års laksefangster i Gudenå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af laks LSF 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Størrelsesfordeling laks LSF 2018 

Størrelsesfordelingen er meget ændret i 

2018, hvor en ”standard” laks lå i intervallet 

60-69cm. Det var hovedsageligt hanfisk, 

altså antageligt ”grilse”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling laks LSF 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsfangster af laks LSF 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midt-august og indtil sæsonafslutningen gav 

rigtig mange 60-69cm hanlaks, grilse. Dvs. 

fisk der antageligt kun har været i havet 1½ 

år, men alligevel er vokset meget hurtigt. 

Hvis samme årgang tager et år mere i havet 

burde de komme til næste år og være 5-

12kg. Det bliver megaspændende at se om 

teorierne holder. ☺ ….  

 

God jul Søren 



Gudenåkonkurrencen 2018 
Tekst: Jan Hyllested og Ole Welling Billeder: Jan Hyllested, Ole Welling & Bjarne Bach 

 

Gudenåkonkurrencen 2018 er nu et over-

stået kapitel, og som lovet, vil jeg sam-

menfatte konkurrencen. 

I lighed med sidste år blev der fanget mas-

ser af laks. 42 stk . Helt præcis, hvilket i 

øvrigt er 1 mere end 2017. 

Vi fik også en vinderlaks af dimensioner. 

Helmut Dube formåede at lande en mega-

laks på 12,15 kg og 110 cm, hvilket jo er 

med til at cementere Gudenåens potential 

som laksevand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helmut Dubes vinderlaks på 110 cm 12,15 kg 

 

2. og 3. pladsen gik til laks på 8,20 kg og 

7,22 kg. 

Langt hovedparten af laksene blev i år 

(Som nævnt mange gange) fanget på gul 

zone og på spinner.Til gengæld blev Hel-

muts megalaks fanget på zone 6 på reje, så 

ingen regel uden undtagelser. 

Havørrederne var til gengæld lidt af en 

mangelvare. Kun 12 stk. blev det til, og 

med en vinderfisk på kun 2,19 kg fanget 

af Morten Mortensen, var det bestemt ikke 

noget at prale af. Sidste år gav som sam-

menligning 26 havørreder. 

Forklaringen er nok, at den kraftige ned-

bør ugen forinden havde sendt havørre-

derne længere op i Lilleåen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Morten Mortensen’s havørred på 55 cm 2.19 kg 

Juniorerne klarer sig som sædvanligt også 

godt. Her blev vinderfisken en laks på 5,22 kg 

fanget af Victor Munk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juniordeltager Victor Munk med sin vinderlaks. 

 

I år var der også en kåring af smukkeste fisk. 

Den gik til Oliver Seiersen for en smuk laks på 

4,22 kg 

Så alt i alt må fiskeriet betegnes som godt 

Som sædvanligt var der god tilslutning til spis-

ningen fredag aften, og det amerikanske lotteri 

gik også godt.  

Vi var ca. 20 personer mere til spisningen end 

sidste år, hvilket giver rigtig god mening, da vi 

også var 20 deltagere flere end sidste år.  

Vi endte med respektable 277 deltagere. 

Det er faktisk vigtigt for os at have mange del-

tagere, da hele formålet med konkurrencen jo 

er at lave et overskud som Gudenåens Ørre-

fond kan bruge til fremme af fiskebestanden i 

Gudenåsystemet. 

Så alt i alt stor tak til alle deltagerne og ikke 

mindst vores mange sponsorer – i særdeleshed 

Grejbiksen. Uden jer ville vi ikke have en kon-

kurrence. 

Vi ses igen næste år langs Gudenåens bredder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lige før præmierne uddeles 



 

Top 10 Laks: 
1: Helmut Dube med en laks på 110 cm 12.15 kg. 

2: Jonas Basse med en laks på 98 cm 8.20 kg. 

3: Brian Søgaard med en laks på 94,5 cm 7.20 kg. 

4: Andi Jensen med en laks på 89,5 cm 6.27 kg. 
5: Simon Holm med en laks på 83,5 cm 5,68 kg. 

6: Jan Madsen med en laks på 83,5 cm 5.38 kg. 

7: Jan Madsen med en laks på 78 cm 4,98 kg. 
8: Paul Dascalu med en laks på 81.5 cm 4,94 kg. 

9: Jonas Schøler med en laks på 75 cm 4.43 kg. 

10: Ove B. Kristensen med laks på 81 cm 4.40 kg 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ole taster fangster ind på nettet. 
 

TOP 10 Havørred: 
1: Morten Mortensen Havørred på 55 cm 2,19 kg. 
2: Lasse Israelsson Havørred på 56,5 cm 2,11 kg 

3: Søren H. Mogensen Havørred på 55 cm 1,94 kg 

4: Jens Staunsbjerg Havørred på 52,5 cm 1,80 kg. 

5: Paul Dascalu med Havørred på 51 cm 1,71 kg 

6: Morten Mortensen Havørred på 51 cm 1,60 kg 

7: Lars Christensen Havørred på 50 cm 1,47 kg 
8: Thorbjørn Lager Havørred på 48 cm 1,41 kg 

9: Thorbjørn Lager Havørred på 46,5 cm 1,10 kg 

10: Finn Søgaard Havørred på 45,5 cm 1,0 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fredag aften i teltene. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Juniorer: 
1: Victor Munk med en laks på 80 cm 5,22 kg 

2: Lasse Jungersen med en laks på 80 cm 4,71 kg 

3: Oliver Seiersen med en laks på 75 cm og 4,22 kg 

4: Oliver Seiersen med en laks på 72 cm og 3,08 kg 
5: Joshua Holm med en laks på 62,5 cm 2,04 kg 

 

Fredag aften havde Ole Nielsen og hans faste 

crew nok at bestille. En rekordstor deltagelse til 

spisningen gav sved på panden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Så lang en kø – maden rakte – de fleste fik også 2. gang! 

 

Her under vinderfiskene. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Der hygges før præmieoverrækkelsen. 

 

Konkurrencen gav et rigtig flot overskud på 

92.000kr., så atter var det arbejdet værd! 

 

På gensyn 2019 

Konkurrenceudvalget 

 



Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00  

i byrådssalen, Langå Kulturhus. 
 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Orientering fra juniorafdelingen, 

(herunder aflæggelse af regnskab),  

udvalg og eksterne sammenslutninger. 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

5. Orientering om budget og 

regulativ for fiskeriet. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 

På valg:        Lars Kielsgaard ---- Modtager genvalg.       Bjarne Bach ---- Modtager genvalg.  

                      

                     Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg:       Morten Nielsen ---- Modtager genvalg. 

 

                     Jan Milling Madsen ---- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

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

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



Regulativ 2019 
§ 1. Foreningens fiskevand 

Stk 1. De af foreningens medlemmer, der opfylder betingelserne for et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at 

udøve lystfiskeri overalt i de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i føl-

gende zoner og med følgende restriktioner: 

 Rød zone: Forbeholdt medlemmer. 

 Øvrige zoner:   For alle medlemmer samt indehavere af dagkort til den aktuelle zone. 
Stk 2. Rød zone er opdelt i 1 delområde i Lilleåen og 1 delområde i Gudenåen: a) højre bred af Lilleåen fra 

Løjstrup Dambrug og nedstrøms til jernbanebroen og b) Peter Møllers Eng. 

Stk 3. Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder: a) venstre bred af Gudenåen fra Por-
skær (skilt) og nedstrøms over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 

200 m opstrøms for Åbro og nedstrøms til grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro. 

Stk 4. Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen: a) venstre bred af Gudenåen fra skel 
mod Langå Bådelaug og nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro, b) venstre bred fra Amt-

mand Hoppe Bro til skilt over for Frisenvold Laksegården og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms 

Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne. 
Stk 5. Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen: a) venstre bred af Lilleåen fra 

jernbanebro til udløb i Gudenåen og b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen, c) 

højre bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til 
skilt ved grøft og d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro og nedstrøms til Smedens Eng. 

Stk 6. Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder: a) venstre bred af Lilleåen fra lande-

vejsbroen ved Laurbjerg og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte 
nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup Dambrug. 

 

§ 2. Fredning - mindstemål 
Stk 1. Fra den 1. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande 

i Gudenåen. Havørreder fredet hele året, i Grøn Zone.  
Stk 2. Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i 

Lilleåen. 

Stk 3. Mindstemålet for bækørreder er 40 cm. 
Stk 4. Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes. 

Stk 5 Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter natur-

ligvis overholdes. 
 

§ 3. Øvrige forhold 
Stk 1. Hunde må ikke medtages ved fiskeri. 

Stk 2. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på for-
eningens fiskevand, fra fastgjort båd. Fiskeri fra drivende båd er ikke tilladt.  

Stk 3. Hver lystfisker må kun fiske med 1 stang, ad gangen. 

Stk 4. Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt. 
Stk 5. Fiskeri med rogn er forbudt. 

Stk 6. Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt. 

Stk 7. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet 
regnbueørreder er undtaget. 

Stk 8. Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt. 

Stk 9. Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiske-

riet og skal forevises på forlangende over for enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lods-

ejerkort eller kontrolskilt.  Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlems-

kort. Medlemmer kan dog medtage egne børn eller børnebørn, op til 12år. 
Stk 10. Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt. 

Stk 11. Enhver vadning i op- eller nedstrøms retning i området mellem sivkant mod frit vand og den egentlige 

åbrink er forbudt. 
Stk 12. For 2019 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 30. marts – 31. oktober. 

Stk 13. Alle medlemmer skal indberette fangster, senest 5 dage, efter fangst (Gedde, laks og ørreder, andre 

arter er frivilligt).  Dette gælder også ved genudsætninger. Dette skal ske elektronisk. med medlems nr. 
via vores hjemmeside. Indrapportering kan foregå anonymt, men med sporingsreference, i form af med-

lems nr. Indsender medlemmet ikke registrering tillægges der 200 Kr., som opkræves med kontingen-

tet, den efterfølgende sæson. Alle dagkort, skal indlevere registrering af fangster, dette gælder også 0 
fangster. Indberetning kan også foregå elektronisk på hjemmeside ved indtastning af dagkort nr. Efter 

den 31. oktober og senest den 15. november, skal de der ikke har været så heldige at fange noget, indbe-

rette 0-fangst. Indsender medlemmet ikke registrering, tillægges der et gebyr på 200 Kr., som opkræ-

ves med kontingentet, den efterfølgende sæson. 

Stk 14. Fiskekort/Dagkort eller medlemskort, skal bæres synligt. 



Kontingenter mv. 2019 
Tekst af Bjarne Bach 

 

Modtager du dette blad for 

første gang? 
 

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

skerforening fra 2019. Du vil midt i januar, 

modtage en kontingentopkrævning fra 

DSF. Vær opmærksom på, at denne op-

krævning ligner en fra betalingsservice.   

Er du allerede medlem af en anden klub un-

der DSF, kommer opkrævningen samlet. 

Har du allerede tilmeldt den til betalings-

service, vil betalingen kunne ses på din fe-

bruar-betalingsserviceoversigt. 

Som nyt medlem er du underlagt samme 

betalingsbetingelser som gamle medlem-

mer. Det er omtalt andet sted op denne 

side. Du vil ikke være omfattet af fangstre-

gistreringsgebyret før næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivning af  

medlemskort: 
Som noget nyt i forbindelse med forbun-

dets ny digitale platform kan du, hvis du 

betaler med dit dankort fra DSF’s hjem-

meside, straks udskrive dit medlemskort. 

Du behøver ikke vente på, at betalingen 

når gennem systemet. Samtidig skulle det 

også, med det nye system, gå hurtigere. 
 

Til Jer, der ikke har en mail eller en 

printer, vil jeg tilbyde at udskrive kor-

tet. Jeg kan også udskrive det ved gene-

ralforsamlingen (kom i god tid) eller på 

vores besøg hos Lystfisk.dk, Randers 

torsdag den 28. februar, eller i Grejbik-

sen torsdag den 07. marts.  

Ellers til senior klubaftenerne torsdage 

i lige uger. 

Kontingenter 2019. 
 

I modtager kontingent-opkrævning fra DSF, 

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

de af jer, der har tilmeldt betalingen til PBS, 

skulle det fremgå af jeres PBS-oversigt for fe-

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

vil modtage opkrævning sidst i januar. Der er 

en kort betalingsfrist den 1. februar. Det er 

ikke praktisk muligt, at sende opkrævnin-

ger ud tidligere end dette, da PBS ikke kan 

danne opkrævninger før i januar. Så er I 

ikke hjemme sidst i januar, så få jeres kontin-

gent tilmeldt PBS, eller kontakt DSF for evt. at 

overføre pengene efter at lave en aftale med 

dem.   

Kontingenterne for 2019 ser sådant ud incl. 

DSF kontingentet: 
 

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

Junior: (Fra 3 år t.o.m 17år)    250 kr. 
 

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

fangstrapport for 2018 til tiden. I år var det se-

nest 15. november. 

I 2019 er det ligeledes senest den 15. novem-

ber. Indberetning både for fangst og 0-

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

get, også selv om fisken bliver genudsat, 

skal indrapportere senest 5 dage efter 

fangst. 
  
Kontingenterne er inkluderet DSF kontingen-

ter. 

Hvis du betaler DSF-kontingent gennem andre 

klubber, slipper du billigere. 
 

Husk at betale til tiden. Betaler du ikke til 

tiden, kan du ikke udskrive dit medlems-

kort til sæsonstarten. 

 

Ønsker du ikke at være medlem i 2019 så ring 

eller send en mail til mig snarest. Dette sparer 

alle for arbejde og penge. 



 



Medlemskonkurrencen 2018 
Tekst :Ole W og Peter Forsgerau. Billeder :Ole W og Peter F. 

 

Den årlige medlemskonkurrence i LSF blev 

afholdt i dagene 24-25 august. Om fredagen 

har vi en hyggelig eftermiddag/aften med 

salg af deltagerbeviser. Der var som vanligt 

en god tilslutning, og en rigtig god stemning 

under hele konkurrencen.  

En lille sjov historie! Vinderen af Havørred-

præmien Sven Sylvest, gav sig god tid ved 

”Bjarnes Grillbar” Jeg har ikke travlt, lød det 

fra Sven, jeg går op og fanger vinderfisken – 

hvilket jo så skete ☺. Sven nød sin kolde øl 

og sine pølser – så det må man da sige, var 

helt ”cool”. 

Der blev fisket koncentreret igennem hele 

konkurrencen og heldigvis, kom der fisk på 

land. Resultaterne følger herunder. 

En tak skal lyde til alle sponsorer og til Langå 

Camping for at ligge grund til indvejning og 

den efterfølgende hyggelige grillaften. 

 

 
Bjarnes grillbar forsyner alle med ”aftens-

mad”. 

Medlemskonkurrencen forløb rigtig godt. 

Vejret var med os, og fiskene var i åen. 

Der var 67 Seniorer og 3 juniorer. 

Der blev indvejet 15 fisk: 9 laks og 6 havør-

reder. 

 

Præmierækken var som følger: 

 

 

 

 

 

 

 



Udtrukket på deltagerbeviserne: 
Sponsor Gevinst Værdi 

Grejbiksen Barkley Skeletor spin 9" 15-40 gram 2.199 

Ågårdens Bed & Breakfast 2 overnatninger, med morgenmad. 2 personer 1.500 

Langå Sparekasse Gavekort til Lystfisk.dk 500 

Lystfisk.dk ABU Orre 2 Inshore 30 699 

Grejbiksen Leech solbrille 499 

Grejbiksen Leech solbrille 499 

Grejbiksen Thermos termokande 299 

Lystfisk.dk ABU Vigilante 10" 40-80 gram 499 

Lystfisk.dk ABU Vigilante 9" 15-40 gram 369 

Langå Sparekasse Gavekort til Lystfisk.dk 250 

Langå Sparekasse Gavekort til Lystfisk.dk 250 

 

Efter afsluttet præmieuddeling, var Langå Camping arrangør for et yderst vellykket grill-

arrangement. Tak for det Erwin! og tak for arbejdet i forbindelse med indvejningerne 

samt kølefaciliteten. Bestyrelsen takker samtlige involverede i medlemskonkurrencen 

2018. 

 
 

 

Gennemgang af gydebække 2018 
Tekst :Søren H Mogensen Billeder :Søren H Mogensen 

 

Elbækken:  
Vi gennemgik Elbækken for spærringer fra 

Randersvej og indtil udløb i Gudenå. Der 

var ingen spærringer. 

Vi løsnede gydegruset lige nedenfor 

Dagsvad Auto, som vi lavede for ca 10 år si-

den. Strækningen fra Randersvej og ca 50m 

nedstrøms. Gydegruset var helt pakket op 

med noget meget mørkt og fint sand, men 

ellers virkede stenene forholdsvist løse, så  

 

ørreder burde sagtens kunne gyde heri. Der 

blev observeret yngel i bækken. 

Vi har et udestående med Randers Kom-

mune angående systematisk tømning af 

sandfanget i Elbækken, på den anden side af 

Randersvej. 

 

 

 

 

  

 



Farrebækken:  

Vi gennemgik Farrebækken for spærringer 

fra hvor ”Langå mark” krydser bækken og 

indtil udløb i Elbæk. Vi fandt 1 stk menne-

skeskabt totalspærring lige nedenfor gyde-

bankerne, som vi lavede for ca 10 år siden. 

Jeg er sikker på, at det er uvidenhed fra lods-

ejeren, og håber på dennes forståelse for 

nødvendig vandgennemføring. Vi flyttede 

nogle sten, så der kun var et lille spring for 

eventuelle havørreder. Opstemningen var 

selvfølgelig lavet sådan, at bækken føder 

vand ind i en fin lille andedam???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houlbjerg Skovbæk:  
Vi gennemgik Houlbjerg Skovbæk for spær-

ringer fra ”langt opstrøms” og indtil udløb i 

Lilleåen. Vi fandt en enkelt spærring langt 

opstrøms. Grene blev løsnet (grene, kviste, 

blade) og vupti drønede vandet blandt det fi-

neste gydegrus. Generelt var den meget fin 

og farbar, selv med ekstrem lav vandstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Før   Efter 

 

Tjærbækken:  

Vi gennemgik Tjærbækken for spærringer 

fra Enslevvej 23A/B og indtil udløb i Gu-

denå. Der var lav vandstand så man kunne 

se hver eneste potentielle spærring. Vi fandt 

heldigvis kun en reel spærring, som har væ-

ret der i mange år. Kære Favrskov kom-

mune, kan vi ikke få den nedlagt?? Den er 

menneskabt men tjener intet formål. Den 

ligger ca 100m fra ”Enslevvej 23B”. 

  
Derudover fandt vi 2 kreaturovergange tæt 

ved Gudenåen, som er tvivlsomme passager, 

især ved lav vandstand. Jeg har bedt Favr-

skov kommune inspicere disse 2 overgange 

ved gården Skjesbjergvej 46. Ved lav vand-

stand er der i hvert fald ikke passage. 

 



LSF-Pokaler 
Tekst: Ole W. & Peter F. Billeder: Hjemmesiden & Langå Camping 

 

 

Så er det atter tid til en opgørelse over 

de største fisk fanget på LSF vand for 

sæsonen 2018. Stort tillykke til de dyg-

tige fangere! 

Årets største seniorfangede laks blev 

fanget af Jacob Nielsen. Fanget på spin-

ner i Grøn zone. Laksen målte 104 cm 

og havde en vægt på 11,86 kg 

 

 
Jacob Nielsen med sin flotte forårslaks 

 

Den største Havørred, fanget på LSF 

vand, var en smuk efterårsfisk fanget i 

blå zone af Jan Staunsbjerg. En meget 

kompakt fisk med målene 86 cm og hele 

7,96 kg 

 

 
Jan Staunsbjerg med sin smukke Havørred. 

 

Årets største Gedde blev fanget i maj 

måned af Erik Villsen. Gedden blev fan-

get på spinner i gul zone. Eriks Gedde 

målte 111 cm og havde en vægt på 9,65 

kg. 

 

 
Erik Villsen med sin flotte Gedde 

 

Årets største juniorfangede laks kom på 

land i september måned. En smuk hun-

fisk på hele 102 cm og en vægt på 10,40 

kg, fanget i rød zone. En ganske impo-

nerende fangst af Asger Barfod. I øvrigt 

havde Asger og hans fiskemakker et 

ganske fornuftigt efterår ved Gudenåen, 

noget vi andre måske kunne lære noget 

af? Stort tillykke med laksen. 

 

 
Asger med sin flotte laks 

 

Så med denne baggrund kan vi lave føl-

gende opgørelse over største fisk fanget 

og indvejet på LSF vand i 2018: 

Største laks: 104 cm, 11,86 kg 

Største Havørred: 86 cm, 7,96 kg 

Største Gedde: 111 cm, 9,65 kg 

Største juniorfangede fisk 

Laks: 102 cm, 10,40 kg 

 

STORT tillykke til alle fangerne. 



    
Torsdag den 28. februar 2019 

Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 28. februar, kl. 19:00 holder Lystfisk.dk i Randers aftenåbent for os. Der vil være 

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

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

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

lemskort, hvis I ikke selv har den mulighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Torsdag den 07. marts 2019 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 07. marts, kl. 19:00 holder Grejbiksen aftenåbent for os. Der vil være lidt godt til 

ganen, og masser af gode tilbud. Mød op til en hyggelig aften, og støtte en af vores gode spon-

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

kort. 

Her under et par billeder fra sidste år. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



Etablering af faunapassage i Garverbæk og Bøstrup Bæk 
Tekst: Ole Welling  Billeder: Ole Welling 

 

Garverbækken løber ud i Granslev å ved 

Granslev. Ved tidligere undersøgelser, er 

der konstateret havørredyngel et godt 

stykke opstrøms bækken (før spærrin-

gerne). 
 

Kort Citat fra høringsbrev af 7. juni 2017: 

”Forslag til vandløbsrestaureringspro-

jekt: 

Forslaget til projektet går ud på at 

skabe faunapassage ved to opstemmede 

søer i vandløbet, ved at lave omløb på 

søerne, og stadig bevare søerne.” 

Citat slut 
 

Mølledammen opstrøms Bøstrup Mølle. 

De to berørte opstemninger ligger på hver 

sin side af ”Bøstrup Mølle”. Via lidt bille-

der vil jeg som genbo til arbejdet fortælle 

hvordan jeg fulgte projektet.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Det nye rør under vejen. 

 

Egentlig skulle projektet have været op-

startet i efteråret 2017, men grundet kon-

stant regnvejr og meget blød bund, star-

tede man først i foråret 2018.Dette syn var 

dejligt: Nu var Favrskov Kommune be-

gyndt på arbejdet. Arbejdet startede ned-

strøms Bøstrup Mølle. Den gamle under-

føring under vejen ved Mejeriet skulle 

ændres med et langt større rør. 

Meget af det opgravede ler fra gravearbej-

det nedstrøms blev kørt til garverbækken 

ved mejeriet. Her er det også at Bøstrup 

Bæk løber ud. De to bække løber nu sam-

men i et nyt vandhul ved Mølledammens 

venstre side. 

Det er imponerende, hvad de store maski-

ner kan udrette på kort tid. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Etablering af samlesø for de to bække: Garverbæk og Bø-

strup Bæk. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Til venstre på billedet Garverbækkens nye løb. Til øverst 
til højre det videre forløb som støder sammen med Bøstrup 

Bæk. Et reduceret indløbet til den gamle mølledam, ses 

øverst midt i billedet. 

 

Da gravearbejdet er færdigt her, dannes der en 

mindre sø. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Nederst til højre løber Bøstrup Bæk nu ind i den nye sø. 

Øverst til højre løber vandet fra de to bække videre som 
Garverbæk. 
 

Bøstrup Bæk har en del okker med sig. Det vi-

ser sig at denne okker kommer fra en samlet 

lokation i Bøstrup by. Jeg har erfaret, at man 

her vil lave et opsamlingsbassin for okker. 



Tidligere var det opstemningen nedstrøms 

Bøstrup Møllegård, som fungerede som 

okkeropsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette billede viser starten på omløbsstryget til søen 
nedstrøms Bøstrup Møllegård. I midten af billedet 

ses vandindtaget til søen. 

 

Søen nedstrøms Bøstrup Mølle 
Arbejdet på omløbsstryget fulgte jeg på 

lang afstand. Det endelige resultat ses på 

de følgende billeder. 

Der er ikke umiddelbart adgang til denne 

del af projektet, da området ejes af en 

lodsejer, som ikke er interesseret i trafik 

på sine marker. 

Gravearbejdet og etableringen af det nye 

løb til Garberbøkken starter bag Møllegår-

den. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

I midten af billedet anes søen, Den nye Garverbæk 
ses i bunden til højre af billedet. 

 

Biologen fra Favrskov kommune fortalte, 

at ud over den omtalte okker fra Bøstrup 

Bæk, er der stadig en spærring længere 

nedstrøms Garverbækken. 

 Lodsejeren til denne spærring er måske lidt 

”vrangvillig indstillet”, men der arbejdes på 

sagen. 

Det optalte projekt er finansieret af EU midler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her ses Garverbækkens løb ved siden af den opdæmmede 

sø. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Højdeforskellen på sø og bæk. 

 

Sidst et billede af arbejdet på føringen af Bø-

strup Bæk under Bøstrupvej før Mejeriet  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Her ses betonklumper fra en tidligere dæmning som blev 
anvendt til vandtilførsel fra Bøstrup Bæk. 

 



 

Forsidebille: Bjarne Bach. 

Fra årets elfiskeri i Lilleåen, mellem 

Svejstrup og gartneriet, før Bistrup. 

39 hunner og 17 hanner, blev det 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: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

LSF’s Post-adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 

Væthvej 51, 8870 Langå 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

Web: www.langaa-sf.dk 

 

Klublokale: 

Bredgade 4, 1. 8870 Langå 

(Kulturhuset Langå) 

 

 

 

 

 

Hytten: 

Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-

gende i et naturskønt område mellem Langå 

og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan le-

jes til favorable priser. Så hvis du/I har lyst til 

en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er 

I meget velkomne. Kan lejes af alle.  

Beskrivelse af hytten: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser. Anneks med 4 ekstra so-

vepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenudstyr 

og lamper, samt brændeovn og brænde klar 

til brug. Lejer skal aflevere hytten opryddet 

og gulvene fejet. Slutrengøring 250 kr. samt 

el, bliver fratrukket depositum.   

 

Henvendelse om leje: 

Se vores hjemmeside. (Fanen, ”hytteleje”) 

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

Helst på mail af hensyn til betaling mv. 

Tlf.: 21699200 Bjarne Bach 

 

Periode: Pris: 

Depositum 

Renø-

ring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag – torsdag 1000 500 

Fredag – søndag 1000 500 

1 uge mandag – søn-
dag 

1800 600 

 

Fra den 1/11 til 28-29/2 - 40% på lejen (fi-

skeri forbudt i Gudenåen). 

For Juniorforeninger medlem af DSF udste-

des gratis dagkort til junior under 18 år, når 

foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Restbeløb senest en uge før. Der kan købes 

dagkort i lejeperioden til de personer der er i 

hytten med 10 % rabat. 

Vigtige datoer: 

20/02-19: LSF’s generalforsamling. 

28/02-19: Aftenbesøg Lystfisk.dk. 

01/03-19 Præmiere med morgenkaffe på 

Langå Camping. 

07/03-19 Aftenbesøg i Grejbiksen.  

01/04-19 Lilleåen åbner.  

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


