
Randers Fjord. 
Tekst: Peter Fosgerau 

Det er nu over et år siden, LSF indkaldte til 

og afholdte et møde om det ulovlige fiskeri 

på Randers fjord! Hvad er status pt? Og 

hvad skal der ske fremadrettet? 

Mødet har skabt en øget opmærksomhed 

internt, både hos lyst- og fritidsfiskerne. 

Selvjustitsen er blevet meget bedre, og man 

vil ikke finde sig i ligegyldig opførsel 

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

der er startet, og det er et godt signal at 

sende til omverdenen. 

Til mødet var der flere lokalpolitikere fra 

Randers kommune, som tilkendegav deres 

støtte til projektet og den dialog, der er 

nødvendig for at få udryddet en syg kultur, 

hvor man alt for længe har set højt og flot 

på lovgivningen. 

Det har desværre været så som så med ind-

sparkene fra Randers kommune. Man har 

simpelthen været underdrejet i den afde-

ling, der skulle varetage en del af kommu-

nikationen omkring det ulovlige fiskeri og 

de tiltag, der trods alt er gjort på området. 

Altså, der er kommet gang i dialogen imel-

lem stang- og fritidsfiskerne – se det er ve-

jen frem! 

Så der er håb for fremtiden derude på fjor-

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

let imellem stang- og garnfiskere kan blive 

udjævnet, og vi ved, at en fælles indsats 

kan fortsætte den positive udvikling ud i 

fremtiden. 

Der er desværre stadigvæk brodne kar. Det 

gælder både for stang- og garnfiskerne. 

Måske er det ikke alle, der lige har styr på 

fredningszoner og de særregler, der netop 

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

bare er fuldstændig ligeglade med alt, og 

de findes derude – men til forskel fra tidli-

gere er vi nu 100 % klar over, hvem der 

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

tere at holde øje med dem! 

 

 

 

 

 

 

 
Vindere ved medlemskonkurrencen 2017. 

Sæsonstart onsdag den 1. 

marts 2018 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach 

 

Til vores sæsonstart i Gudenåen, vil Langå 

Camping gerne inviterer på morgenkaffe 

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

Mød op til en varm og hyggelig morgenstund 

inden fiskeriet påbegyndes.  

LSF vil også give en lille en til at varme sig 

på. Det er rigtigt hyggeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der var mange til morgenkaffe i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ervin måtte hente mere brød. 

 

Tak til Langå Camping, for denne hyggelige 

stund. 
 

 

Dagkortstart skærstorsdag 

den 29. marts 2018 
Tekst: Bjarne Bach. 

 

Skærtorsdag den 29. marts, lukker LSF op for 

dagkortsalget i 2018. 

På denne dag er LTS Flyfishing til stede ved 

Langå Camping. De vil lave en stor grejdemo. 

Så kom og se på noget nyt legetøj til voksne 

drenge. Husk, at forskellen mellem en dreng 

og en mand, er prisen på hans legetøj. 

  


