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Formandens side 
 
Noget tyder på at også 2007 vil byde på 
mange rekorder. Om der bliver rekorder 
fiskemæssigt vil tiden vise. Her i slutningen 
af april teer naturen sig som om vi var i 
pinsen i slutningen af maj. Hvis det varme 
vejr fortsætter er det svært at gisne om hvil-
ke konsekvenser det vil få for naturen og 
fiskeriet. Men en meget forhøjet vandtempe-
ratur og den store udvaskning af kvælstof 
først på året indebærer helt sikkert en forhø-
jet risiko for iltsvind i de indre farvande og i 
søer og åer. Men lad os håbe at det ikke går 
så galt. 
 
Fiskeriet i Gudenåen startede udmærket, der 
blev fanget flere blanke ørreder med en god 
konditionsfaktor. De tidlige laks har der ikke 
været nogle af, selvom der er udsat en del 
unger af den vestjyske stamme, det kræver 
måske der er flere der kommer ud med 
snøren i april måned.  
 
Vi har indsendt en klage over høringssvaret 
vedrørende Væth enge. Der er delte menin-
ger om hvor stort smolttabet ved etablerin-
gen af de våde enge vil være, både på grund 
af søerne hvor der sikkert hurtigt vil etablere 
sig en geddebestand, samt skarv og andre 
fiskespisende fugle der sikkert vil tage godt 
for sig af retterne. Nogle af problemerne ved 
de våde enge er, at Gudenåens vand+smolt 
ved høj vandstand vil strømme ud gennem 
hullerne i digerne og ud på markerne. En 
løsning kunne være at strømmen ledes forbi 
hullerne så det er bagvand der løber ind bag 
digerne. Samtidig kan der være problemer 
med iltfattigt vand der kan løbe i åen, og det 
er et problem som bør undersøges for Gu-
denåens vedkommende. 
 
Vi har jo ikke længere fiskeretten på Væth 
siden, vi arbejder på at det så bliver mere 
tilgængeligt at fiske på nordsiden. Der vil 
blive slået stier, og lavet forsøg med broer på 
de mest utilgængelige steder, samt forhå-
bentligt bedre parkeringspladser. 
 
Der er sket mange ting i forhold til Guden-
åens fremtid. Vi er aktive i kampagnen slip 
Gudenåen fri. Gudenåsammenslutningen og 
Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra 
dansk laksefond, ferskvandsfiskeriforenin-

gen, dansk center for vildlaks, Danske ama-
tørfiskere. Har startet en underskriftindsam-
ling som gerne skal påvirke miljøministeren 
og folketinget til at tage den rigtige beslut-
ning om Gudenåens fremtid. 
 
Gudenåen har fået stor støtte fra Danmarks 
naturfredningsforening.  Foreningen har fået 
lavet et supplement til den tidligere rapport 
om passagen ved Tangeværket. Foreningen 
har udvist stort mod og troværdighed, ved at 
melde ud, kun af hensyn til naturen, Guden-
åen og vadrammedirektivet, at den bedste 
løsning vil være en autentisk genopretning af 
Gudenåen mellem Kongensbro og Tange. 
Foreningen til bevarelse af Tange sø har 
opfordret til at de lokale melder sig ud af 
DN. Jeg vil opfordre til at medlemmer af 
vores forening støtter DN med et medlem-
skab, så de kan få så stor opbakning som 
muligt til det de nu har meldt ud. 
 
Rød zone i Lilleåen har vi stadig ikke fået en 
løsning på. Vejen ned til rød zone er ned 
under jernbanebroen, og opstrøms. Der vil 
blive slået en sti langs banen op til toppen af 
rød zone, så man ikke forstyrrer unødigt når 
man går langs åen. Jeg håber alle medlem-
mer der fisker der vil vise hensyn til hinan-
den så konflikter undgås. Jeg håber alle vil 
respektere hegnet der er sat op og ikke kryd-
se sporene, hvis der bliver problemer er jeg 
sikker på det vil få alvorlige konsekvenser 
for os. 
Rigtig god sæson. 
 
Knæk & Bræk     
Lars Kielsgaard 



Danmarks naturfredningsforening  
Pressemeddelelse udsendt 21/4-2007.  
 
Genskab Gudenåen     
Et enigt forretningsudvalg i Danmarks 
Naturfredningsforening har lørdag den 21. 
april - efter en lang og grundig proces - 
besluttet at anbefale miljøministeren at 
genskabe Gudenåens naturlige løb mellem 
Kongensbro og Bjerringbro.  
Forretningsudvalget mener, at Gudenåen skal 
føres tilbage til sit naturlige leje, så åens dyre- 
og planteliv igen får gode forhold. Dermed 
genskabes en unik og smuk ådal med et stærkt 
strømmende vandløb omgivet af enge og anden 
rig natur. Derved kan el-produktionen på Tan-
geværket ikke opretholdes, men kulturmiljøet 
bevares.  
Gudenåen er Danmarks længste vandløb og et 
nationalt klenodie af enestående værdi. Gen-
skabelsen af Gudenåens naturlige forløb er et 
vigtigt led i gennemførelsen af visionen for 
fremtidens natur i Danmark. Forretningsudval-
get anbefaler, at lokalbefolkningen inddrages i 
hvordan de cirka 500 ha ådal, som frilægges, 
skal anvendes. 
Tange Sø dækker i dag Gudenåens mest mar-
kante ådalsstrækning. Her har Gudenåen sit 
største fald og her lå tidligere de vigtigste 
gydepladser for laks og havørred.  
”En naturgenopretning vil betyde mange nye 
og smukke naturoplevelser, når Gudenåen igen 
får lov til at slynge sig i sit naturlige leje gen-
nem det storslåede landskab,” siger Ella Maria 
Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Natur-
fredningsforening. ”Det vil både øge naturkva-
liteten på stedet og samtidig betyde, at vi kan 
leve op til Danmarks EU-forpligtelser om god 
økologisk kvalitet i danske søer og åer.”   
Danmarks Naturfredningsforenings holdning i 
sagen om Tangeværket og den kunstigt anlagte 
Tange sø bygger på en ny rapport, som konsu-
lentfirmaet COWI har udarbejdet for forenin-
gen. Det er COWIs bedømmelse, at blandt de 
undersøgte løsninger, kan kun en fuld restaure-
ring af Gudenåen og herunder en tømning af 
Tange Sø leve op til EU's vandrammedirektivs 
krav om god økologisk kvalitet senest i 2015.   
”Vi vil derfor allerede på mandag henvende os 
til miljøministeren og anbefale hende at vælge 
den fulde restaurering af Gudenåen. Danmarks 
længste å fortjener simpelthen en naturgenop-
retning på samme måde som Skjern Å har fået  
 

 
 
 
det. Derfor bør ministeren i januar 2008 kun 
give Tangeværket tilladelse til fortsat el- 
produktion, indtil den fulde restaurering kan 
iværksættes” siger Ella Maria Bisschop-Larsen. 
Danmarks Naturfredningsforening bad sidste år 
COWI undersøge to nye modeller for at skabe 
passage for fiskene ved Tangeværket. En løs-
ning med et langt omløb mellem Ans og Tan-
geværket og en anden løsning, hvor Gudenåen 
genskabes fra Kongensbro til Bjerringbro. 
Sidstnævnte løsning vil betyde, at den kunstigt 
anlagte Tange Sø i stedet omdannes til den 
oprindelige Gudenå med omgivende natur. Den 
mulighed blev af politiske årsager slet ikke 
undersøgt i 2001, hvor en lang række passage-
løsninger ellers blev endevendt – i øvrigt også 
af COWI, men dengang for Fødevareministeri-
et og Miljøministeriet. 
COWI har i den nye undersøgelse desuden 
sammenholdt de nye modeller med de tre mest 
relevante modeller fra undersøgelsen i 2001 og 
dermed beskrevet i alt fem muligheder for, 
hvordan man bedst sikrer Gudenå-systemet en 
god økologisk kvalitet. Kun en fuldstændig 
restaurering af Gudenåen ved Tange Sø sikrer 
fuld opfyldelse af Danmarks internationale 
forpligtelser i forhold til EU's vandrammedi-
rektiv, konkluderer COWI i den nye rapport. 
COWI tilføjer dog, at etablering af flere kunsti-
ge omløb samt nybygning af yderligere dæm-
ninger muligvis vil kunne sikre målopfyldelse i 
forhold til vandrammedirektivet. 
”Det har været stærkt medvirkende til vores 
beslutning, at det er de oprindelige naturkvali-
teter vi får igen. Vi synes det er absurd at fore-
stille sig en række nye tekniske indgreb i land-
skabet i form af dæmninger og flere kunstige 
omløb for at opretholde en kunstig sø,” under-
streger Ella Maria Bisschop-Larsen.  
Yderligere oplysninger: Ella Maria Bisschop-
Larsen på 39 17 40 50. 
 
FAKTA: 
Gudenåen er med sine 160 km Danmarks læng-
ste vandløb. Den afvander et areal på ca. 
260.000 ha fra udspringet i Tinnet Krat og frem 
til Randers Fjord. Gudenå-systemet indeholder 
en stor rigdom af forskellige naturtyper, vand-
løb og søer. Den økologiske tilstand i disse 



spænder fra helt upåvirket med et naturligt 
plante- og dyreliv til stærkt kulturpåvirket. 
Da Tangeværket lå færdigt i 1921 for at produ-
cere elkraft kunne det levere over 1/5 af det 
jyske elforbrug. I dag svarer værkets produkti-
on til hvad en mellemstor vindmølle kan pro-
ducere. 
En fuldstændig restaurering af Gudenåen, hvor 
Tange Sø ligger i dag, vil frilægge ca. 500 ha 
søbund og det gamle Gudenå-forløb på den 
strækning, hvor den nedre Gudenå har sit stej-
leste fald. En tømning af Tange Sø vil betyde, 
at havørreden vil kunne genskabe en vild og 
naturlig bestand i åen og dens tilløb ovenfor 
Tangeværket uden behov for årlige kunstige 
udsætninger. Hvis de tidligere gydepladser for 
den nu uddøde Gudenå-laks genskabes i områ-
det vil der være grundlag for at få en ny vild 
laksebestand i åen.  
 
                       
 
Yderligere kommentarer/info 
Tekst: Lars Kielsgaard og Søren H Mogensen 
 
Ovenstående pressemeddelelse er baseret på 
COWI’s omfattende undersøgelser af mulighe-
der for at genskabe naturen efter Tangeværkets 
fatale ødelæggelser dengang i 1921. De ”fulde” 
rapporter kan downloades gratis på 
http://www.dn.dk/sw74690.asp 
 
 
Seneste kommentarer, udtalelser og TV indslag 
findes på følgende hjemmesider: 
www.slipgudenaaenfri.dk under NYHEDER. 
 
 
Blandt andet har Lars Kielsgaard været i TV 
midt-vest 2 gange. 
 
 
DN’s pressemeddelelse stod ikke alene ret 
længe førend Gudenåcentralen stod klar med en 
ny ”bestillingsrapport” fra Ry firmaet Wa-
terframe. Heri redegøres og manipuleres for at 
fisketrappen ved Tangeværket nu virker. End-
videre skriver Waterframe at ”Der er flere tegn 
på at laksen er ved at etablere sig i Gudenå-
systemet”. Magen til usandhed skal man lede 
længe efter. At der overhovedet er en biolog 
der vil længe navn til en sådan udtalelse er 
rystende.  
 
Hvis man virkelig begynder at grave i Wa-
terframe’s ”fisketæller/scanner” kan der stilles 
rigtigt mange spørgsmål til måleudstyret. Disse 

spørgsmål er allerede stillet, dog uden at være 
taget til efterretning. Det ender ud i at det er for 
dyrt med det rigtige udstyr, samt at det temme-
lig sikkert vil vise nogle helt andre nedslående 
resultater. 
 
 
Det er utroligt at en lokal folketingspolitiker vil 
står frem i pressen og i den grad viser at han 
slet ikke har sat sig ind i problematikken om-
kring Tange Sø/Tangeværket, men kun kortsig-
tet kigger på egne huspriser og en forventet 
nedgang i ejendomsvurderingen. Der er ingen 
der ser mulighederne for en helt fantastisk 
”park” på ca 500 Ha, med indlæg af Danmarks 
eneste flod og heraf eventyrlige naturoplevelser 
der bare ligger og venter. 
 
 
Faldt lige over en lille finurlighed. Hvis man 
skal tro hans slogan ”Tale er sølv – handling er 
Guld” så skal der ske noget ved Tange sø og 
ikke bare lade stå til som man nu har gjort i 86 
år. 

Det er jo ingen hemmelighed at hr Pihl stem-
mer for 25 års forlængelse af Gudenåcentralens 
elproduktion, uden at ha’ sat sig ordentligt ind i 
sagen. Men han har jo også bopæl i Ans, måske 
med sø-udsigt!!?? 
 
 



Demonstration for en fritløbende Gudenå 
Tekst: Søren H Mogensen, udklip fra Henrik Leth’s ”blog” 
 
LSF er blevet kontaktet af Aktivist gruppen i Randers og gengiver hermed de-
res gode initiativ. 
 
Aktivist gruppen i Randers foreløbig indsamlet 1004 underskrifter, der nu er 
sendt til Danmarks Sportsfiskerforbund. Størstedelen af underskrifter er ind-
samlet på Rådhustorvet og i Randers Storcenter. 
 

De aktive miljøinteresserede lystfiskere har 
samtidig besluttet, at indkalde til en fyraf-
tensdemonstration til fordel for en fritløben-
de Gudenå, torsdag den 24. maj, kl. 17.00 
ved Tangeværket! 
 
Samme dag afholder Gudenaacentralen generalforsamling. Mest oplagt ville 
det være at demonstrere mens generalforsamlingen var samlet. Men eftersom 
”Gudenaacentralens møder ikke er åbne, og det kun er bestyrelsen/direktionen 
der har kendskab til dagsordenen”, er det på trods af en henvendelse, ikke 
lykkes at få oplyst tidspunktet. 
 
Forslag til talere: 

• Dan Jørgensen (S) Medlem af Europaparlementet (inviteret) 
• Anders Buhl-Christensen (V) Formand for kultur- og fritidsudvalget, 

Randers Kommune (inviteret) 
• Verner Hansen, Forbundsformand Danmarks Sportsfisker Forbund. 

(OK) 
• Mogens Nyholm (R), Formand for miljø- og teknikudvalget, Randers 

Kommune (Inviteret) 
• Steen Ulnits, Videnscenter for Sportsfiskeri (OK) 
• Henrik Leth, Danske Fluefiskere (OK) 
• Lars Kielsgaard LSF (OK) 

 
Arrangørerne ønsker, at demonstrationen skal gøre offentligheden opmærksom 
på den samfunds- og miljømæssig værdi af en fritløbende Gudenå. 
 
Initiativet er taget af aktivistgruppen for en ”Fritløbende Gudenå”, Randers og 
Danske Fluefiskere. 
 
Der er plads til flere talere og medarrangører. Interesserede kan kontakte Hen-
rik Leth på  
leth@post4.tele.dk eller på 
21 26 42 16  
 
Mere på www.slipgudenaaenfri.dk 
05.05.2007 / Henrik Leth www.brakvand.dk 
 



Slip Gudenåen fri  
Danmarks eneste flod skal ikke længere forarmes af Tangeværket 
Tekst: Lars Kielsgaard, larskielsgaard@adr.dk 
 
Gudenåen er Danmarks længste vandløb, der 
udgør selve livsnerven i et naturområde på 
størrelse med Fyn. I næsten 100 år har Tange-
værket imidlertid forarmet naturtilstanden og 
den biologiske mangfoldighed i hele Gudenå-
systemet. 
To gange tidligere har vi desværre oplevet, at 
folketinget har valgt at forlænge Tangeværkets 
koncession på bekostning af naturen i et af 
Danmarks mest værdifulde naturområder. Det 
sker på trods af at de mange negative naturpå-
virkninger er veldokumenterede. Tiden må nu 
være til at give vandet tilbage til Gudenåen og 
naturen i Gudenådalen. 
 
Det kræver at alle grønne kræfter nu samles om 
et klart budskab til miljøministeren og folketin-
gets partier. 
 
10 gode grunde til at slippe Gudenåen fri. 
 
1. Gudenåen er Danmarks længste vandløb og 
er selve livsnerven i et meget stort naturområ-
de, der strækker sig fra Tinnet krat til Randers 
fjord. Flod eller å?  eksperterne er uenige, men 
Gudenåen er under alle omstændigheder af 
meget stor betydning for et naturområde på 
størrelse med Fyn. 
 
2. Fri passage fra kilde til hav er en helt afgø-
rende livsbetingelse for de fleste af de mange 
fiskearter der lever ved eller i Gudenåen. Det 
gælder ikke blot ørreder og laks, men også en 
lang række andre fiskearter, som er en vigtig 
del af den biologiske mangfoldighed i hele 
Gudenå-systemet. 
 
3. Odder, hav-flod-bæklampret samt stavsild er 
blandt de truede arter, som Danmark ved inter-
nationale aftaler har forpligtiget sig til at be-
skytte. De lever i Gudenå-systemet og er af-
hængige af at kunne vandre frit. 
 
4. Siden 1921 har Tangeværket spærret for 
Gudenåens frie løb, og delt Danmarks længste 
vandløb i et øvre og et nedre løb. Spærringen 
ved Tangeværket har på den måde i næsten 100 
år forarmet naturtilstanden i hele Gudenå-
systemet. 
 
5. Fri passage ved Tangeværket vil simpelthen 
være en helt nødvendig forudsætning for, at 
Gudenåen kan leve op til målsætningen om en  

 
god økologisk tilstand i overensstemmelse med 
Danmarks forpligtigelser i forhold til EU´s 
vandrammedirektiv. 
 
6. Gennem de sidste 20 år har kommuner og 
amter investeret milliardbeløb i Gudenåen for 
at rette op på fortidens synder i form af spilde-
vandsanlæg og naturgenopretningsprojekter 
opstrøms og nedstrøms for Tangeværket. Sam-
tidig har lystfiskere investeret millioner af 
kroner og titusindvis af frivillige arbejdstimer 
for at opretholde en mangfoldig fiskebestand. 
Men de reelle naturforbedringer som følge af 
de store investeringer, får vi først, når Guden-
åen igen kan løbe frit forbi Tangeværket. 
 
7. Tangeværkets elproduktion udgør i dag 
mindre end en halv promille af Danmarks 
samlede energiproduktion og er således fuld-
stændig uden energimæssig betydning. En 
enkelt vindmølle kan producere mere el end 
Tangeværket. 
 
8. Til gengæld er Tangeværket blevet en for-
brugerbetalt pengemaskine for andelshaverne. 
Elforbrugerne betaler således hvert år 3-4 
millioner kr. til Tangeværkets elproduktion. 
Det svarer præcist til værkets årlige overskud, 
som udbetales til andelshaverne. Elforbrugerne 
betaler med andre ord årlige milliontilskud til 
fortsat forarmelse af naturtilstanden i Guden-
åen. 
 
9. Et stop for elproduktionen på Tangeværket 
forhindrer ikke bevarelsen af kulturværdierne 
omkring værket. 
 
10. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har i 
sin bog ” Fra socialstat til minimalstat ” udtrykt 
sig meget klart om vigtigheden af at værne om 
Gudenåens naturværdier!” Der er simpelthen 
intet, der i den grad er sundt for øjet og sundt 
for sjælen som at glide ned ad strømmen i 
Gudenåens enge. Og jeg kan blive virkelig 
harm ved tanken om, at sådanne naturområder 
kunne blive ødelagt af vandforurening, trafik-
anlæg eller andet af industrisamfundets frem-
bringelser” 
 
Gudenåen har i mere end 86 år været gavmild 
over for samfundet, nu er det samfundets tur til 
at være gavmild over for Gudenåen, giv din 
underskrift på www.slipgudenaaenfri.dk  



Lystfiskerregler 2007 
Tekst: Søren H Mogensen  
 
Der er 2 medlemmer har valgt at melde sig 
ud af LSF med begrundelse/beklagelse over 
nogle få ”snobbede fluefiskere” der skældte 
ud og var ubehagelige i deres fremfærd. 
 
Derfor gentager vi følgende opfordring som 
tidligere er bragt i Optimisten nr 3 2004. 
   
Igennem flere år er der mange gange blevet 
efterlyst et ”regelsæt” for, hvordan fiskeriet 
skal foregå i vores fiskevand. Dette indlæg 
er lavet af bestyrelsen for at oplyse om vores 
holdning til dette punkt. Generelt kan man 
sige, at der er lige så mange fiskemetoder, 
som der er fiskere, og der er ingen, der skal 
have fortrin frem for andre, dog vil vi gerne 
sætte en uskreven grundregel om bevægeligt 
fiskeri med strømmen nedad. 
 
Vi har diskuteret, hvorvidt man skal sige èt 
kast èt skridt, men det er jo før set (selvføl-
gelig kun i andre fiskevande??), at skridtene 
så kan blive meget korte på de berømte ”hot 
spots”, der uvægerligt findes i alle vandløb. 
 
Vi har også snakket om, at den langsomste i 
en række af fiskere bliver nødt til at træde 
tilbage for at lade andre passere. Men hvor-
når skal man så træde tilbage, hvem skal 
bestemme hvornår, og hvornår kan man så 
træde ind i rækken igen??? 
 
Vi har besluttet, at vi ikke på nuværende 
tidspunkt vil opsætte sådanne fiskeregler for 
LSF. Dog vil vi gerne komme med et par 
eksempler, som nogle måske kan nikke 
genkendende til, enten som dem der har 
udført ”ugerningen” eller som er blevet 
”offer”. 
 
Eksempel 1: En spinnefisker stiller sig midt 
i ”Brændenælderne” fisker 30m op- og 
nedstrøms fra en fast position. Dette bliver 
han ved med, indtil han skal hjem igen. Det 
kunne også være ”hyggefolket”, som indret-
ter deres eget lille ”domæne” med stole, 
parasoller og andet behageligt grej til en hel 
dag ved åen. 
 
Eksempel 2: Mange fiskere står ”mellem 
broerne”, og samtidigt er der en nybegynder 

med en 15 fods 2-håndsfluestang, som me-
ner, at han skal fiske indimellem dem der nu 
står der i forvejen. 
 
Eksempel 3: ”Jernbanesvinget” er nok det 
sted, hvor der har været flest problemer. Her 
mødes mange fluefiskere med avanceret 
fluegrej, samtidigt med at mange ældre 
sidder her på ”faste” pladser, som de jo har 
gjort i en hel menneskealder. Men intet 
medlem eller dagkortfisker kan bruge ven-
dingen: ”Det er min plads, for her har jeg 
fisket i årevis”. 
 
Eksempel 4: Flere fluefiskere er på vej ned 
over rød zone, da en spinnefisker kommer 
nedstrøms fra og stiller sig fast imellem dem. 
 
En konklusion på dette indlæg kan endnu 
engang være at opfordre alle til at fin-
de/prøve alternative pladser for at brede 
fiskepresset mere ligeligt udover hele for-
eningens vand. Dette er prøvet før uden de 
store forandringer. I værste fald kan det ende 
med indførelse af restriktioner. Dette vil vi 
meget nødigt frem til, da vi ikke mener, det 
er i nogens interesse at blive unødigt be-
grænset i fiskeriet.  
 

Tænk over: 
1) Hvis du er en ”langsom” fisker og bliver 
indhentet af en anden, VIS HENSYN og 
træd tilbage. 
2) Hvis du er fluefisker med de store armbe-
vægelser, VIS HENSYN og øv teknikken et 
sted, hvor du ikke fanger andre medfiskere. 
3) Hvis du er dårlig til bens og ikke kan ”gå 
med strømmen” VIS HENSYN og lad andre 
passere. 
4) Hvis du kan se at den foran er dårligt til 
bens, VIS HENSYN snak med ham og gå 
udenom. 
5) Hvis du ankommer til åen, og der er andre 
på vej nedover, VIS HENSYN og vent, til 
de er gået forbi, eller gå op bagved og start 
her, i stedet for at træde ind foran på andres 
”hot spot”. 
6) VIS HENSYN, det er jo trods alt menne-
sker med samme lidenskabelige hobby, vi 
møder dernede ved åen. 



Rød zone Lilleåen Udsætninger 2007
Tekst: Søren H Mogensen Tekst: Søren H Mogensen
 
Der er som nogen måske har set det, blevet 
opsat et meget stort hegn ved Lilleå-
parkeringspladsen. Dette skal respekteres og 
må ikke bestiges. Derfor er eneste adgang til 
rød zone i Lilleåen ved at gå fra parkerings-
plads nedad langs hegnet og under jernbane-
broen der adskiller rød og grå zone. 
 
Vi arbejder stadig på at blødgøre dambruget 
så vi kan parkere på DSB’s grund og gå de 
ca 50m i skellet mellem DSB og dambruget. 
 
Der har verseret snak om en anden løsning: 
Parkering på Østergårdsvej, sti ned over en 
andens mands jord og spang over Lilleåen i 
toppen af rød zone. Umiddelbart er dette en 
noget snørklet løsning som kun kommer på 
tale når alle andre muligheder er udtømte.  
 
 
 
 

Carlin mærker 
Tekst: Søren H Mogensen 
 
Sidste forår blev der udsat 1000 smolt med 
Carlin mærker, henholdsvis 500 ved Langå 
og 500 ved Bjerringbro. Ideen er at prøve på 
at registrere hvor stor overlevelsesgrad de 2 
forskellige udsætningssteder har. Derfor, 
hvis man fanger fisk med disse mærker er 
det meget vigtigt at indsende mærket med 
fangststed og tid for at bidrage til denne lille 
undersøgelse. Umiddelbart lyder 1000 som 
et stort tal, men med en forventet overlevel-
sesgrad på under 10 %, samt forventet gen-
fangst på 10 % så kan man nok ikke forven-
te mere end 0-10 fisk. Mærket ser ud som 
vist herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årets udsætninger af ørred- og laksesmolt har 
fundet sted i slutningen af marts og begyndel-
sen af april.  
Ca 100000 laks og  
Ca 50000 ørredsmolt blev det til. 
 
I år havde Bjerringbro og Langå Sportsfisker 
foreninger ansøgt og fået tilladelse af Skov- og 
Naturstyrelsen til at bortskræmme skarv langs 
åen under smoltens udtræksperiode. Dette 
krævede dog samtidigt lodsejerne på begge 
sider af åens tilladelse.  
Alle bortskræmninger skal rapporteres. De 
sidste rapporter er endnu ikke indsendt, hvorfor 
det ikke med sikkerhed vides hvor stort et 
problem det er med antal skarver. 
Den umiddelbare holdning er at det har hjulpet, 
i hvert fald på eget vand, men det forslår måske 
som en ”skrædder i helvede” nårr findes flere 
hundrede skarv i vådområdet mellem motorve-
jen og Randers.  
 
 
 

Frivillige til LSF 
Tekst: Søren H Mogensen 
 
Så er det tid til igen at spørge efter frivillige til 
vores ”aktivliste” i LSF. 
I denne sommer/efterår bliver der forhåbentligt 
brug for mange hænder da vi har flere projekter 
på bedding: 
Vi har fået lov til at bygge broer langs Guden-
åen nede omkring sommerhuset (Det nye våd-
område). 
Vi får forhåbentligt lov til at restaurere Elbæk-
ken over en strækning på ca 1½ km. 
Derudover skal vi selvfølgelig også slå noget 
græs langs brinkerne. 
Dette års Gudenå konkurrence bliver ifølge 
rygterne større end ellers, og foreningen har 
lovet at vi kan bidrage med 5 frivillige på da-
gen(e). Hold eventuelt øje med vores hjemme-
side for yderligere info. 
 
Frivillige kan melde sig hos Søren,  
Tlf 25279407 
Email: shm@vestas.com 
 



Referat fra Generalforsamling i LSF 2007 
 
Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W 
Hansen. I oplægget kom Verner ind på de medlemsfordele, der er med et forbundsmedlemskab. Han 
nævnte Sportsfiskeren, rabatter på fiskekort, faciliteter, eksempelvis fiskevand som Fussingsø, aktivi-
teter og dygtige forbundsinstruktører, der kan bruges i foreningerne som foredragsholdere og inspira-
torer til foreningsarbejdet. 
Han lagde også vægt på forbundets samarbejde med medlemsforeningerne om juniorarbejdet. Der er 
bl.a. aftaler med en del foreninger, der giver frit fiskeri til juniorer fra andre foreninger. Forbundet 
kører hvert år i efterårsferien et juniorlederkursus med henblik på at rekruttere kommende foreningsle-
dere. Der er også en række indirekte fordele ved medlemskab af forbundet, nemlig forbundets natur- 
og miljøarbejde i forhold til det politiske system. 
Aktuelt står forbundet overfor en stor udfordring i forhold til kommunernes natur og miljøarbejde efter 
kommunalreformen, hvor vandpleje og miljø er overgået til kommunerne. 
Forbundet er også gået ind i vådområdeprojekter, som også har betydning for LSF. Forbundet har en 
stor sag, der hedder:” Slip Gudenåen fri” Der arbejdes på at lave bredde alliancer med alle de grønne 
organisationer, der har interesse i Gudenåens natur og miljø. Det ser ud til at være lykkedes at skabe 
fælles fodslag i denne sag. Der er således opnået enighed med Danmarks Naturfredningsforening om 
fælles syn på Gudenåen. 
Spørgsmål fra salen: Kan det fælles fodslag bære tømning af Tange Sø. 
Svar: Fælles fodslag indebærer at Danmarks Naturfredningsforening har ændret standpunkt. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carlo Iversen, som blev 
valgt. Generalforsamlingen blev konstateret 
lovlig indvarslet 
 
2. Formandens beretning 
Beretning 2007-02-07 
 
3 af vores medlemmer er desværre afgået ved 
døden i 2006. Det er: 
 
Martin Lauritsen  fra Randers 
Bent Nielsen fra Langå 
Preben Bæk fra Randers 
 
Ære være deres minde 
 
Beretning 
Et år er gået og jeg skal som formand berette  
om året der er gået. 
 
Bestyrelsen 
Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde 
i bestyrelsen i året der er gået. Vi har fastholdt 
møde den første tirsdag i hver måned.  Besty-
relsen har hele året været suppleret med de 2 
suppleanter. Der har været en god mødedisci-
plin. 
 
På sidste generalforsamling havde vi en god 
debat om at have egne børn med på fisketu-
ren. Det tog den nye bestyrelse til efterretning, 

og lavede om på regulativet så medlemmer 
kan have egne børn med indtil de bliver 12 år. 
Jeg vil godt opfordre til at man så melder sine 
fiskende børn ind i juniorafdelingen så vi 
fortsat kan have en god juniorafdeling med 
klubaftener, aktiviteter og gode klubaftener. 
 
Der var sikkert mange medlemmer der undre-
de sig da sportsfiskeren dumpede ind af post-
kassen sidste forår. Forklaringen er den at vi 
fik tilbudt et prøvemedlemskab af Danmarks 
sportsfiskerforbund. En enig bestyrelse sagde 
ja til tilbuddet, som sidste år var gratis og i år 
er halv pris, og fra næste år fuld pris. Vi 
kunne se at der i den nærmeste fremtid ville 
være flere opgaver for foreningen hvor vi 
kunne få brug for hjælp af de konsulenter der 
sidder DSF. 
 
Endvidere syntes jeg det er vigtigt at vi er 
repræsenteret i den største sammenslutning af 
sportsfiskere. Jo flere af de 650000 lystfiskere 
der er organiseret jo større slagkraft har vi i 
forhold til de problemer vi oplever  i forhold 
til vores interesse. 
 
Vi har altid været medlem af ferskvandsfiske-
riforeningen, dette medlemskab vil vi bibe-
holde, da de også varetager vores interesse, og 
det er dem der også repræsenterer bred-ejerne. 
 



Det lykkedes ikke at få etableret adgang til 
Rød zone i Lilleåen, dambruget afviste blankt 
at vi kunne få adgang over deres matrikel. 
Endvidere har Bane Danmark opsat hegn så 
der nu kun er adgang ned under jernbanebro-
en. Vi har valgt med hjælp fra et medlem der 
er advokat at gøre et nyt forsøg, holde et 
møde med dambruget og inddrage Favrskov 
kommune. En mulighed er også at etablere et 
spang fra Houlbjerg siden men det vil ikke 
være optimalt. 
 
Projektet Væth enge er fra starten præsenteret 
som et naturgenopretningsprojekt, der er de 
sidste kommet ny viden og erfaringer fra de 
steder hvor der er lavet våde enge. Det viser 
sig at de ikke kun er positive. Der kan i tilfæl-
de med pludselig meget nedbør skylles iltfat-
tigt vand ud i åen, og det har nogle steder 
medført fiskedød., vi er opmærksom på pro-
blemet og DSF har lavet en indsigelse hvor de 
problemer beskrives. 
 
Vi har i det forløbne år været med i følge-
gruppen Væth enge, vi vil fremover ikke have 
fiskeret på sydsiden efter jernbanesvinget. Og 
Væth digelaug har opsagt deres kontrakt. Vi 
har fået et konstruktivt samarbejde med Fus-
singø skovdistrikt som overtager administrati-
onen af nordsiden. Vi har lavet konkrete 
forslag til større tilgængelighed på nordside, 
med et forslag til flere P pladser genetablering 
af veje ned til åen, samt etablering af broer til 
at fiske fra.. 
 
Fiskeriet 
Det har været den varmeste sommer nogen-
sinde, det har fiskeriet i allerhøjeste grad båret 
præg af. Det har været en særdeles særpræget 
sæson med mange rekorder vejrmæssigt, men 
ikke fangstmæssigt. Højsæsonen fald i år i 
juni, siden gik det ned af bakke og fangsterne 
har været begrænsede. Specielt laksefiskeriet 
har været dårlig med ringe opgang og få 
fangster. Hvilket også viste sig ved elfiskeriet 
efter laks i slutningen af oktober, hvor det kun 
lykkedes at fange få laks. Elfiskeriet i Lilleåen 
gav heller ikke de samme fisk som et normalt 
år. Aldrig har Gudenåen været så grøn af 
alger, men den får jo også lidt farvetilsætning 
fra Tange sø. 
 
Lodsejerne 
Der har været afholdt Lodsejerorientering på 
Langå kro. Jeg orienterede om vores aktivite-

ter de sidste 2 år med hovedvægten på Gu-
denåens fremtid og vandløbsrestaurering. Jens 
Overgård havde valgt at han ville afløses var 
der valg af en ny representant. Flemming 
Højfeldt blev foreslået og valgt enstemmigt. 
Lene Overgaard blev valgt som revisor. 
 
Vandløbene 
Vi har været forskånet for udslip i vores 
fiskevand. Der bliver dog stadig lukket kloak-
vand ud i Houlbjerg bæk, det skal der inden 
for kort tid følges op på i forhold til Favrskov 
kommune.  Det er også nu der skal etableres 
et samarbejde med de nye kommuner der har 
overtaget ansvaret for vandløbene efter at 
amterne er blevet nedlagt, vi har valgt at give 
dem fred en måneds tid til at få sig etableret. 
Der bliver også en opgave med at  få et sam-
arbejde med Favrskov og Randers kommune 
omkring  grødeskæring og pleje af vandløbe-
nen 
 
 
Andre emner 
Der er ikke sket noget i Borger og håndvær-
kerforeningens projekt ved skovlyst, det 
ligger nu hos Randers kommune der skal tage 
stilling til lokalplanen for området. 
 
Optimisten og Web 
Jeg syntes Optimisten er blevet et rigtig godt 
blad, og der gøres et stort arbejde af  bladud-
valget. På sidste generalforsamling tilbød Ole 
welling sig som web-master. Det har resulte-
ret i en ny hjemmeside der vil blive vist noget 
fra den i pausen. 
 
Eksternt arbejde 
 
Gudenåsammenslutningen. 
Sammenslutningen har været på banen det 
forløbne år, der har været en kronik i Jyl-
landsposten som i sommers var anledning til 
en god debat i medierne. Det er vist første 
gang at vi ikke har ligget i baghjul på tange-
værket. Der er et godt samarbejde med DSF 
om at holde debatten i gang indtil der bliver 
truffet en beslutning. DN holder fast i deres 
hovedbestyrelses udtalelse fra i foråret og de 
har i øjeblikket en undersøgelse i gang om 
konsekvenserne ved at tømme søen, da det jo 
ikke er belyst i skov og naturstyrelsens rede-
gørelse. 
 



Der er fremsendt et forslag til generalforsam-
lingen om en udtalelse der sikrer Gudenåens 
frie løb uden om Tange sø og Gudenåcentra-
len.  Det vil der blive nærmere redegjort for 
på et senere punkt 
 
Vi har også i år støttet DCV med 35 000.  
 
Ferskvandsfiskeriforeningen 
Har markeret sig via arbejdet §7 udvalget 
hvor fisketegnsmidlerne fordeles. Der er 
afholdt kurser i elfiskeri, vi skulle have holdt 
kursus i vandløbsrestaurering, det blev des-
værre aflyst på grund af få tilmeldinger. 
 
Ørredfonden 
Der har været afholdt en flot konkurrence, 
hvor overskuddet i år tilfaldt lakseprojektet. 
Der gøres et stort arbejde i pasningsordnin-
gen. 
 
Jeg vil til slut rette en stor tak til dem der gør 
et stort stykke arbejde i klubben og de ekster-
ne steder vi er repræsenteret. 
 
Jeg kunne have haft flere ting med i denne 
beretning, jeg håber den giver grundlag for 
spørgsmål og diskussion. 
 
Til slut vil jeg sige tak til Kaj for det arbejde 
han har gjort i bestyrelsen og juniorafdelin-
gen. Og til Willy Thirstrup der efter mere end 
40 år som revisor har valgt at stoppe. 
 
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsam-
lingen. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
 
Hvad var årsagen til at der ikke måtte elfiskes 
efter laks på Bjerringbro foreningens stykke? 
Svar: Der har været lidt samarbejdsproblemer 
med Bjerringbro foreningen omkring elfiske-
riet i Gudenåen. 
Problemstillingen blev herefter diskuteret, og 
der blev opfordret til at finde fælles holdning 
til det vi er enige om i samarbejdet om Gu-
denåen. 
 
Anders Mikkelsen problematiserede forholde-
ne omkring Aage W Jensens fonds opkøb af 
jord langs Gudenåen og andre vandløb. 
Lars Kielsgaard svarede at netop disse pro-
blemer giver ekstra baggrund for at melde sig 
ind i forbundet. 

Poul Erik Jacobsen foreslog etablering af 
parkeringsplads ved bunden af Rød Zone. 
Der har været kontakt til lodsejeren, der ikke 
er interesseret i at etablere denne parkerings-
plads. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt 
enstemmigt. 
 
3. Orientering fra juniorafdelingen (her-
under aflæggelse af regnskab), udvalg og 
eksterne sammenslutninger 
Kaj Nielsen orienterede om regnskabet for 
juniorafdelingen. Der er i løbet af de senere år 
oparbejdet et overskud på 27000. kr. Dette 
overskud tænkes anvendt til en Norgestur 2. – 
6. august for juniorerne. 
Bjarne Bach orienterede herefter om arbejdet i 
juniorafdelingen. Det går ganske godt med 
udviklingen af antallet af medlemmer. Junior-
aftenerne fungerer godt – der er mange gode 
aktiviteter.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Bjarne Bach fremlagde foreningens regnskab. 
Overskuddet er lidt større end sidste år, hvil-
ket skyldes en kontingentforhøjelse og ikke 
dagkortsalget, der ikke har været så godt. 
Hvis der ikke havde været en kontingentstig-
ning, ville overskuddet have været mindre end 
sidste år  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Orientering om budget og regulativ for 
fiskeriet 
Bjarne Bach orienterede. Budgettet for 2007 
ligner budgettet for 2006. Der er ca en ud-
skiftning på ca. 20 – 25 medlemmer årligt. 
Han udtrykte ønske om et bedre dagkortsalg 
for det kommende år.  
Regulativet er ikke ændret i forhold til sidste 
år. Der er dog den tilretning, at medlemmer 
kan medtage egne børn under 12 år på fiske-
tur.  
Der blev fra salen opfordret til at muligheden 
for at tage egne børn med på fiskeri udvides 
til mulighed for også at tage børnebørn med 
på fiskeri. 
 
At foreningen har mistet fiskeretten på Væth 
Digelaugs jord får sandsynligvis ikke betyd-
ning for dagkortsalget på gul zone.  
Poul Erik Jacobsen bad bestyrelsen overveje 
familiekontingenter. 
 



 
6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet for 2008 foreslås uændret dog 
med den forudsætning at en indmeldelse i 
forbundet medfører en stigning pga forbunds-
kontingentet. Takster til telefon er uændret. 
Kontingentet blev godkendt. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg:  
Lars Kielsgaard (modtager genvalg) 
Bjarne Bach (modtager genvalg) 
Kaj Nielsen (modtager ikke genvalg) 
 
Valgt. Lars Kielsgaard 
 Bjarne Bach 
 Ole Pilgaard  
 
 
8. Valg af suppleanter: 
På valg: 
Ole Pilgaard (modtager genvalg) 
Allan Svend Jensen (modtager ikke genvalg) 
 
Forslag:  Martin Knudsen 
 Poul Erik Jensen 
 
Valgt Martin Knudsen 
 Poul Erik Jensen 
  
9. Valg af 1 revisor 
På valg:  
Willy Thirstrup (modtager ikke genvalg) 
Valgt: Carlo Iversen 
 
 
10. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ingen forslag. 
 
 
11. Indkomne forslag i øvrigt 
Udtalelse fra generalforsamlingen vedrøren-
de Tangeværket. 
Forslagsstiller Torben Ludvigsen redegjorde 
for forslaget til udtalelse.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Indmeldelse af LSF i Danmarks Sportsfisker-
forbund 
Lars Kielsgaard motiverede forslaget og 
opfordrede til at foreningen tilslutter sig 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 
Kontingentforhøjelsen som følge af medlem-
skab blev debatteret. 

Et medlemskort fra forbundet gælder frem-
over som medlemsbevis. 
 
Forbundets synlighed i offentligheden blev 
debatteret 
 
Langå Sportsfiskerforening optages i Dan-
marks Sportsfiskerforening 
 
 
12. Eventuelt 
Martin Knudsen: Kan Ørredfondens konkur-
renceindvejning ikke afholdes i Langå hvert 
andet år? 
Lars Kielsgaard svarede, at der er muligheder 
i Langå, men at det er ørredfondens general-
forsamling der beslutter stedet. 
 
 
Der blev uddelt årspokaler til: 
 
Michael Hald: 
Laks 8,06 kg 
 
Juniorpokalen uddeles til  
Martin Jensen: 
Havørred 2,44 kg 
 
Stig Asferg: 
Gedde 8,87 kg.  
 
Niels Lauersen: 
Havørred 9,15 kg 
 
Gavekort 1000 kr. på indvejede fisk fra Langå 
Camping: 
Lars Dalgaard 



FANTASTISKE Mexico 
Tekst og billeder: Thomas Holm  
 
Sådan kan jeg bedst beskrive det indtryk jeg 
har fået af mexicanske Zihuatanejo som by og 
lystfiskedestination. Sådan et par uger væk fra 
alting, og i selskab med vilde fisk, stribevis af 
charmerende små barer og smukke signoritaer. 
Det burde alle lystfiskere unde sig selv. Er man 
så heldig at være i besiddelse af en sikkert både 
sød, intelligent og smuk kone, så lad hende 
endelig blive hjemme. Det her er en herretur. 
 
Efter flere ugers ulidelig tællen dage, hvor 
dagens sure dont bare blev værre og værre, 
oprandt endelig dagen, hvor jeg slap væk fra de 
møgunger, som garanteret ville være langt 
bedre stillet uden en lærer, som meget hellere 
vil bruge tiden på at fiske end lære dem alt 
muligt ligegyldigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mexico City set fra luften er et næsten skræm-
mende syn. Godt nok var jeg klar over at den 
vist nok er verdens største by, men… Der er 
bjerge inde midt i byen!! 
 
Efter en indenrigsflyvning, og lidt taxakørsel 
kom vi frem til Zihuatanejo. Den levede fuld-
stændig op til mine forventninger om, hvordan 
en mexicansk kystby bør se ud. I området 
omkring havnen er der et fantastisk liv. Både 
kommer ind med flotte fangster. Forbrændte 
europæere lyser op blandt de indfødte. Pjuske-
de hunde og børn forsøger at få fingere eller 
poterne i en godbid.  
Længere oppe i byen er der et væld af barer og 
restauranter, hvor man kan få sig en taco eller 
en corona for en femmer. Jeg tror for i øvrigt 
aldrig at de lukker. Eller så opdagede jeg det 
bare ikke. 

 

Næste dag var første dag hvor vi skulle på 
vandet. Lad det være sagt med det samme: Vi 
fik hvad vi kom efter, - og lidt til. 
 
Vi startede med stille og roligt at trolle af sted 
efter agnfisk. Hvad vi var på jagt efter var en 
mindre bonito. Den skulle ofres i jagten på en 
marlin. Efter få minutter var der gevinst. Jeg fik 
æren af at trække turens første fisk om bord. 
Efter snak om mindre agnfisk, var min puls 
ikke just på vej op i det røde felt. Jeg var i dette 
øjeblik en anelse mere indstillet på feriemode, 
solskin og coronaer. Men… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den kære bonito gav mig det gule kort. Fisken 
på et par kilo, føltes som en hjemlig havørred i 
fem kilos klassen – på epo. 
Turens første dag bød på flere bonitoer og et 
par enkelte jacks. En god men alligevel stille 
og rolig start. 
De næste dage bød på alt det vi var kommet 
efter. Smukke fisk, vilde fights og enestående 
naturoplevelser. Hver dag så vi store havskild-
padder der lå og solede sig i det varme overfla-
devand og delfiner der legede tæt på vores 
panga. To gange i løbet af turen så vi hvaler der 
plaskede rundt i overfladen mindre end hund-
rede meter fra båden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kan klart anbefale en tur til Mexico. Man 
får uendeligt meget fiskeri og store kulturelle 
oplevelse for et ikke svimlende beløb.  
 
Hvis man gerne vil være mere aktiv i sit fiskeri 
skal man overveje en efterårstur. Her er der 
mange Rooster fisk i det kystnære vand. Jeg 
arrangerer i samarbejde med Topas Adventure 
Travel* en tur i oktober. Her vil der være ideel-
le muligheder for at forsøge sig med fluestan-
gen samt prøve det vilde popperfiskeri efter de 
stærke Jacks og Roosters. 
 
*Først i juni måned lancerer Topas Adventure 
Travel (topas.dk) et komplet fiskerejse pro-
gram.? 



Til Fluefiskeren. 
Daiwa’s Guldhjul: 
Lochmor LA 
Str. 4/5-10/11 
Før op til: 3499,-kr 
Frit valg: 
1099,-kr 

Stella 4000FB 
Pris 6499,-kr 
Tilbud 4499,-kr 

Twin Power 
2500-6000FB 
- 25% til LSF 
medlemmer 

2255  %%  ppåå  aalltt  ii  bbuuttiikkkkeenn,,  ddoogg  iikkkkee  ssppeecc..  ttiillbbuudd,,  
mmoodd  ffoorrvviissnniinngg  aaff  ddeennnnee  aannnnoonnccee..  TTiill  1100//77--0077  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ron Thomson Steelhead 
II 7” #3/4 
Okuma Airfame #4/6 
Axellerator Fly-line #4, 
med backing.  Pris 
1500,-kr. Til LSF med-
lemmer  499,-kr pr sæt. 

Scierra HM2 Fly 8,6” & 9” # 4,  3 delt. 
Med Scierra Stangrør  2799,-kr. 
Til LSF medlemmer 1499,-kr, 

Flet liner påspolet 1,-kr pr. m 
Til LSF medlemmer 0,90kr pr. m 

Geoff Anderson Fiskevest 
Før 999,-kr  nu 499,-kr 

Havørred  fangeren til kysten. 
Spec. bundne lange børsteorm . 
Flere farver. 
1stk 20,-kr. – 3 stk. 50,-kr.  



 
 



Juniorklubben 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 
 

Gjerrild tur. 
Husk vores årlige hyttetur til Gjerrild hytten 
fredag den 11. maj kl. 16:30 ved klubben til 
søndag den 13. maj kl. 12. 
Det er gratis at deltage. I skal kun have so-
vepose og madpakke til fredag aften med. 
Og så selvfølelig det rigtige tøj og fiskegrej. 
Det er nødvendigt at du tilmelder dig til 
turen, så vi ved hvor meget mad o.s.v. vi 
skal købe ind. 
Tilmelding til Bjarne Bach mail: 
bjarne.bach@wanadoo.dk eller tlf.: 
20803335 (helst på mail). 
Den sidste klubaften i denne sæson bliver 
torsdag den 10. maj. 
 
 
Norges tur: 
Som I alle ved tager vi jo til Norge den 2. 
august. Alle der har tilmeldt og betalt bliver 
indkaldt til et møde, sammen med forældre-
ne inden turen derop, så alle ved hvad vi 
skal, og hvilket grej der skal med. 
Vi kan allerede nu oplyse at vi skal med 
færge fra Hirtshals den 2. august kl. 12:30 
og hjem igen den 6. kl. 17:00. Så skulle vi 
være i Hirtshals kl. 19:30. Vi har besluttet at 
vi skal sove i telt, så der er nogle af jer der 
skal have telt med, og selvfølgelig sovepose 
og liggeunderlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj får hjælp af børnene. 
 

Fra kassereren 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 
 

Fiskekort 2007. 
Nu skulle alle have modtaget et medlemsbe-
vis fra Danmarks Sportsfiskerforbund. 
Det skulle se sådan ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er dette medlemsbevis som I i fremti-
den skal have med når I fisker.   
 

Dagkort 2007 
Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at 
dagkortet til Grå Zone gælder til alle zoner. 
(Dog ikke rød). Det er et forsøg på at flytte 
dagkort fiskerne lidt væk fra stykket mellem 
broerne. 
Nedunder billeder fra smoltudsætning 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smolten tælles ved vejning. Sorteret smolt, 
klar til udsætning. 
 



  

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: 
Kaj Nielsen 
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf. 86461516/29627737 
E-mail: kajgnielsen@mail.dk 
 

LSF’s Adresse: 
Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 48C 
8870 Langå 
E-mail: langaasf@tiscali.dk 
www.langaa-sf.dk 
 
 
Forside billede: 
Formandens forslag til fremtidens øl.  
 
 
 

 
 
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 / 86461516  

Priser: Døgn:       Weekend:       Uge: 
Hytten 250 kr.        400 kr.          800 kr. 
Annekset 100 kr.        200 kr.          400 kr. 
Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra smoltudsætningen den 31. marts, 
ved Langå Bådlaug. 

 
 
 



   Afsender: 
LSF, Bredgade 48C 

8870 Langå 
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