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Formandens side 
 
Da det forrige nummer af optimisten 
udkom, havde vi hedebølge. Vi havde 
haft den vådeste vinter nogensinde. En 
usædvanlig stor mængde kvælstof blev 
skyllet ud i vandløb og fjorde, og de 
indre danske farvande, og allerede i 
april var ilt-niveauet nede på et niveau 
der først plejer at ses 3-4 måneder sene-
re. Heldigvis sluttede sommeren allere-
de midt i juni så der skete ikke nogen 
katastrofe med vores vandløb. I forhold 
til sidste år hvor Gudenåen var helt 
grøn, er der nu selv ved høj vandføring 
ret klart vand. Så den våde og blæsende 
sommer har da været godt for noget. 
 
Gravemaskinerne har været i gang i 
Væth enge. Vi havde sammen med 
sportsfiskerforbundet indgivet en klage 
over projektet, hvor nedgangen af 
smolt-udtrækket ikke var ordentligt 
belyst. Der har været afholdt møder med 
Fussingø Skovdistrikt og der er indgået 
aftaler om at der skal laves undersøgel-
ser af problemet af Danmarks Fiskeri-
undersøgelser, en udgang på det hele 
som vi kan være tilfredse med. Nu er 
opgaven så at få så meget af nordsiden 
gjort fiskbar med broer, stier og p-
pladser. Hvis der er nogle med erfarin-
ger indenfor brobygning i strømvand så 
hører vi gerne om det.  
 
Inden for de næste måneder skal lov-
forslaget om Tangeværket behandles. 
Der er lidt delte meninger om hvordan 
bemærkningerne til lovforslaget skal 
tolkes. Er det en 3 års forlængelse af 
elproduktionen, og 3 år til afvikling? 
eller er det en 6 års forlængelse? Lov-
forslaget og bemærkningerne er på 
mange måder både misvisende og ma-
nipulerende, det er der gjort opmærk-
som på i alle de høringssvar jeg har 
kendskab til.  Jeg håber selv på 3 år og 
så kan gravemaskinerne gå i gang, og 

Gudenåens vandføring hurtigst muligt 
komme uden om turbinerne. 
 
Bestyrelsen er enige om at fiskeriet 
fungerer tilfredsstillende i rød zone i 
Lilleåen selvom adgangen er besværlig-
gjort efter at der er blevet sat hegn op. 
Bord-bænk-sættet ved jernbanebroen er 
blevet et nyt samlingssted, og fiskeriet i 
Lilleåen er også blevet fordelt bedre. 
Der har dog været enkelte episoder hvor 
et nyt medlem er blevet overfuset fordi 
han ikke lige havde set en der gik oven-
for i mørket. Jeg vil gerne opfordre til at 
vise hensyn, og er der nye folk på plad-
serne så vis dem tilrette, giv dem nogle 
gode råd og gode historier. 
 
Efter sæsonafslutning starter vores 
klubaftener igen. Det er hver anden 
torsdag i lige uger. Der er mulighed for 
at lave noget grej, hyggeligt samvær, se 
en film osv. Er der nogen der har en ide 
til et særligt arrangement vil vi i besty-
relsen gerne være behjælpelige. Og der 
vil også være mulighed for at støtte en 
aften økonomisk, hvis der er behov for 
det. Så er der nogen der har en god ide 
så tag kontakt til bestyrelsen. 
 
Der er observeret enkelte tilfælde hvor 
der er fiskere der er gået ovenfor hegnet 
og over sporet. Vi har i bestyrelsen 
bestemt, at hvis et medlem gør det, 
falder der først en skriftlig advarsel, og 
ved gentagelse bliver vedkommende 
ekskluderet. 
 
Fortsat god fiskesæson. 
 
Knæk & Bræk     
Lars Kielsgaard 



Underskriftsindsamling: Slip Gudenåen fri  
 
Danmarks eneste flod skal ikke længere forarmes af Tangeværket 
Tekst: Lars Kielsgaard, larskielsgaard@adr.dk 
 

Vågn op 
den 15. september er sidste 
frist til dem der endnu ikke 
har skrevet under. 
 
Her er 10 gode grunde til at slippe Guden-
åen 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  



LSF’s høringssvar til: 
Udkast til lov om Tangeværket 
Tekst: Lars Kielsgaard  
 
 

 

Langå 9-8-2007 
Til     
Skov og naturstyrelsen 
Naturområdet 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
Vedr. bemærkninger til høring om udkast til lov om Tangeværket- 
 
Først lidt om Langå sportsfiskerforening. Vi er en af de største og ældste foreninger ved 
Gudenåen, vi har siden nogle ildsjæle fra foreningen i 60’erne reddede den sidste rest af 
Gudenåens havørredstamme, kæmpet for at etablere en selvreproducerende havørred-
bestand i Gudenåen. Det er ikke lykkedes, og havørredbestanden i Gudenåen er i dag 
stadig baseret på udsætninger. 
 
Ved Langå løber Lilleåen sammen med Gudenåen. For dette vandløb gik udviklingen 
anderledes. Ved hjælp af frivilligt arbejde er der lavet vandløbsrestaurering, det daværen-
de Århus amt har brugt mange ressourcer på at fjerne de mange spærringer fra vandsy-
stemet. I dag er Lilleåen en af verdens bedst reproducerende havørredvandløb, og de sid-
ste 5 år er der ikke foretaget udsætninger af fiskeunger. Vi oplever en odderbestand der 
stadig bliver større. Selv midt på dagen oplever jeg oddere og isfugle, bæk- og flodlamp-
retter trives også. 
Det er denne fremtid vi også ønsker for Gudenåen. 
 
Som tilstanden har været til i dag findes der ikke selvreproducerende stammer af vandre-
fisk, da Tangeværket, som vist i alle undersøgelser, udgør en total spærring for de fisk der 
vil vandre op for at formere sig i vandløbene oven for Tangeværket, hvor der er gjort klar 
til at tage imod dem. Tange sø er til hinder for at fiskeunger kan vandre tilbage til havet 
hvor de skal fouragere. 
 
Gennem de sidste 20 år har amter og kommuner investeret milliardbeløb i Gudenåen for 
at rette op på fortidens synder i form af spildevandsanlæg og naturgenopretningsprojekter 
opstrøms og nedstrøms Tangeværket. Samtidig har lystfiskere investeret millioner af 
kroner og titusindvis af frivillige arbejdstimer for at opretholde en ørred- og laksebestand. 
Men de reelle naturforbedringer, som følge af de af de store investeringer får vi først når 
Gudenåen igen kan løbe frit forbi Tangeværket. 
 
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 henhold til EU’s vandrammedirektiv. 



Jeg håber det bliver hensynet til Gudenåen, og ikke hvor meget vandrammedirektivet kan 
bøjes af finansministeriet, som sikkert får den afgørende betydning for Gudenåens frem-
tid. 
 
 
Langå sportsfiskerforening har herudover følgende kommentarer til lovfors-
laget. 
 
Det fremgår af skemaet over lovforslagets konsekvenser, at det ikke har økonomiske 
konsekvenser for bl.a. erhvervslivet.  
Det er jeg ikke enig i. I forbindelse med det gennem årene bedre rekreative fiskeri, har 
Langå oplevet en væsentligt stigende fisketurisme, herunder udbygning af byens Cam-
pingplads m.v..  
Flere Norske og Svenske undersøgelser viser at 1 kilo fanget laks eller ørred er ca 3.000 
kr værd for lokalsamfundet, hvori det bliver fanget. Lavt sat fanges der i vores fiskevande 
3.000 kg, det vil sige 9 mill. til byen. 
 
Hvis der ikke kommer en løsning så fiskene får mulighed for at reproducere sig selv, vil 
konsekvensen sandsynligvis være at Gudenåens lakseprojekt vil stoppe, og lystfiskertu-
rismen som vi kender den i dag vil være historie. 
 
Konklusionen at der er størst opbakning til kort omløbsstryg er meget manipulerende.  
Der har altid været et stort flertal for et langt omløbsstryg. Danmarks sportsfiskerforbund, 
Gudenåens laksefond, dansk laksefond, friluftsrådet, Århus amt, Vejle amt, Randers kom-
mune(som er områdets største), Danmarks fiskeriundersøgelse, fødevareministeriet, og i 
SN’s rapport om Gudenåens passage ved Tangeværket, er konklusionen et langt omløbs-
stryg. 
 
Gudenåen er vores længste nationale vandløb,  
det skal ikke være snævre lokale og økonomiske interesser der skal afgøre Gudenåens 
fremtid, men et overordnet politisk natursyn. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Kielsgaard 
Formand  Langå sportsfiskerforening 
Tlf 60 100 227 
larskielsgaard@adr.dk 
 
 



Rød zone Lilleåen Sejlads på Gudenå
Tekst: Søren H Mogensen Tekst: Søren H Mogensen
 
Som beskrevet andet steds i denne Optimist 
er der observeret nogle få som har gået 
ovenom hegnet ved Rød zone i Lilleåen. 
Dette er et meget dårligt signal overfor 
andre medfiskere, samt det er helt sikkert at 
DSB vil politianmelde LSF hvis dette fort-
sætter.  
 
Derfor: 
Bestyrelsens holdning til dette er klar: 
Sanktionen er i første omgang en skriftlig 
advarsel derefter eksklusion.   
 
 
 

Affald  
Tekst: Søren H Mogensen 
 
Et surt lille øf. 
 
Når man færdes rundt ved vores fiskevand 
synes jeg at trenden er at der ligger mere og 
mere affald rundt omkring. Noget er selv-
følgelig kommet flyvende med vinden eller 
drivende med strømmen, men noget stam-
mer også direkte fra menneskehånd.  
 
Det kan selvfølgelig ikke stamme fra lystfi-
skere da de jo holder af deres fiskevand og 
nyder naturen i fulde drag, uden at det hele 
ligner en væltet skraldespand. 
 
Derfor denne generelle opfordring: Husk at 
rydde op efter dig selv. Hvis du finder noget 
skrald og er vej hjem eller mod en skralde-
spand så saml skraldet op og arkiver det 
hvor det hører hjemme, i skraldespanden. 
 
 
 

Frivillige til LSF 
Tekst: Søren H Mogensen 
 
Ovenpå sidste nummers efterlysning af 
frivillige til LSF kan jeg oplyse at vi har 11 
friske som har meldt sig, incl mobil-nummer 
så vi hurtigt kan samle nogle folk sammen, 
hvis der skal laves noget. Foreløbigt mange 
tak for tilslutningen. 

 
Der er kommet flere klager over motorbåde 
med alt for høj fart i Gudenåen. Det er umid-
delbart svært at gøre noget ved. Det bedste du 
kan gøre er at tage billeder af båd+fører samt 
eventuelle hækbølger.  
 
Send billeder samt tid og sted til en fra besty-
relsen, så laver vi en opsamling over de forskel-
lige både vi skal have fat. 
 
Jeg selv har på afstand set flere både der har 
sejlet 10-15 knob, hvor jeg gætter på at man 
nærmest har måttet springe væk fra kanten for 
ikke at blive skyllet i åen. Hvad sådanne store 
både overhovedet laver i Gudenåen er stadig-
væk en gåde for mig, men der ligger sikkert en 
eller anden meget gammel servitut bagved. 
 
 
 
 

Hjemtagning af fisk 
Tekst: Søren H Mogensen 
 
Der er ”hørt” om hjemtagning af mange fisk pr 
dag, om det er rigtigt vides ikke, men for en 
god ordens skyld henledes til LSF’s Regulativ 
2007.  
 
Heri står: 
Regulativ 2007, §3, stk 7: Der må højst samlet 
hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred, 
laks) pr. fisker pr. døgn, idet regnbueørreder er 
undtaget. 
 
Tiden nærmer sig jo også hvor man måske skal 
overveje om man overhovedet kan spise flere 
fisk til vinter, og derfor i tilfælde af fangst af 
rogntunge hunner måske burde udsætte dem 
igen, så man på den måde kan hjælpe bestands-
arbejdet på den mest naturlige måde. 
 



Vandløbsrestaurering  
af Elbækken 
 
Sådan her lød det engang i maj 2006. 
 
Søndag den 7. maj kl 9-17 starter vi restau-
reringen af Elbækken. Vi planlægger, at de 
nederste 2 km af Elbækken skal restaureres 
inden for det næste årstid. Opgaven deles ud 
i etaper, hvor vi starter nederst ved udløbet 
til Gudenåen. 
 
Efter kurset i vandløbsrestaurering sidste 
efterår er det nu tid til at vi selv prøver. 
Derfor, har du lyst til at hjælpe havørreden 
med at få en dejlig gydebæk tilbage, samti-
digt med at vi forhåbentligt kan få nogle 
gode og lærerige dage ved bækken, så til-
meld dig hos Lars Spey på 86462117  
 
Nu er Randers Kommune endelig ved at 
behandle sagen så der er håb endnu. Der er 
planlagt vandløbsrestaureringskursus den 
29/9.  
Kurset omhandler både teori og praksis med 
forhåbentligt udspring i netop Elbækken. 
Hvis du er interesseret i at deltage kontakt 
venligst formanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udlægning af stand-
pladser i Gudenåen 
 

15-08-2007 Steen Lindkvist Nielsen, 
steen.lindkvist@lilleaaen.dk 

Det har været længe undervejs, men nu er 
tiden endelig kommet! Favrskov Kommu-
ne overtog ved kommunesammenlægnin-
gen et projekt, som Dansk Center for Vild-
laks havde udarbejdet for den gamle 
Hvorslev Kommune, og i disse dage føres 
det ud i livet. 

Det er standpladser i Gudenåen, det drejer 
sig om. På strækningen fra Ulstrup Bro og 
2 km nedstrøms udlægges kampesten i rå 
mængder på bunden af åen langs den syd-
lige bred. Strækningen er en del af zone 6 
hos Bjerringbro og Omegns Sportsfisker-
forening, som også bl.a. Hadsten Lystfi-
skeriforenings medlemmer har medfiskeret 
på, og projektet har derfor selvfølgelig en 
betydning for medlemmernes fiskemulig-
heder. 
 
Formålet med projektet er at sikre stand-
pladser til de laks, havørreder og andre 
fisk, som er afhængig af et vist strømlæ, 
når de opholder sig i åen. Efterhånden som 
især ørredbestanden og på sigt laksebe-
standen stiger, øges også behovet for 
standpladser, hvor fiskene kan stå i ro og 
hvile ud. Hvis ikke der er tilstrækkeligt 
med standpladser, vil fiskene typisk bruge 
energi og tid på at kæmpe om de pladser 
der er, hvilket i den sidste ende går ud over 
den samlede overlevelse. 

De mange sten udlægges således, at der 
ikke vil være problemer for de mange 
motorbåde på Gudenåen. Dels lægges 
stenene kun langs den ene bred, dels er der 
temmelig dybt på strækningen, typisk over 
2 meter. 



Medlemskonkurrencen 2007 
Tekst: Lars, Bjarne og Søren 
 
Lørdag den 13. oktober 2007 afholder Langå Sportsfisker Forening den årlige konkurrence 
for medlemmerne. Konkurrencen afholdes af juniorafdelingen, og et eventuelt overskud går 
ubeskåret til juniorerne, derfor mød op til denne hyggelige dag ved åen.  
 
Der vil som sædvanlig være mange fine præmier, med blandt andet præmier til største laks, 
havørred, gedde og sandart. Derudover vil der blive trukket lod blandt alle indvejede fisk og 
på deltagerbeviset. Der vil også være diverse præmier til juniorer samt fiduspræmier. 
 
Kortsalg: Smedens Eng fra kl 7.00 til 9.00 
Pris: 50 kr for seniorer 
 30 kr for juniorer 
Indvejning: Kl 16.00 ved Langå camping. 
 
Vi håber på at Erik igen i år vil sælge lidt pølser + øl/vand ved Smedens Eng P-plads. 
 
 

Fælles spisning  
Direkte efter konkurrencen er der ølhygge i klubbens lokaler. Der er fællesspisning omkring 
kl 18. Der er plads til ca 35 personer så det er efter først-til-mølle princippet. Menuen bliver 
en ”buffet” med masser af lækkert mad. 
 
Tilmelding: Senest den 7. oktober. Tlf Søren M 86445904,  

Bjarne B 86461240 eller Lars K 60100227  
Pris:  150 kr 
Sted: Efter konkurrencen og indtil ??? i klubbens lokaler, Bredgade 48C, Langå. 
 
 
Sidste års vinderfisk ↓ 





En velment opfordring til at genoptage 
lystfiskeriet ...
af nlsn 12. marts 2001 
 
Der var engang (og det er såmænd ikke så 
længe siden), at somrene var næsten endeløse. 
Pænt store bidder af evigheden. De var i det 
mindste (så vidt jeg husker) et par år lange. 
Dagsregn forekom kun, når vi alle trængte til 
det. Bortset fra nogle få spredte, forløsende og 
forfriskende tordenbyger – som kom med de til 
landbrugerne og havefolket, fuldstændigt til-
passede mellemrum – var de danske somre 
dengang rigtige somre – sol og høj dybblå 
himmel. Sommetider med en behagelig, sva-
lende, let vind, men oftest dovne, tungt sum-
mende – eller med fatamorganaer af fjern, klar 
lyd – rigtige sommerdage, hvor det eneste 
rigtige drenge på fem- seks eller otte år kunne 
foretage sig var at fiske. 
For mit vedkommende var det bækken der trak 
– selvom jeg havde den samme mulighed for at 
vælge fjorden eller søen. 
Bækkens verden var ikke større end den var til 
at over-skue – og vores viden om, at den langt 
ude løb ud i havet gav os noget at tænke på, når 
de nære, bakkede horisonter hen ad dagen blev 
for snævre for fantasien. Som alle lystfiskere 
véd, der kan huske mere end fire årtier tilbage, 
var stangen en hasselkæp. Og så er det ikke 
engang løgn. Selvom jeg må indrømme at 
rigningen var mere hi-tech – vores alder og dén 
tid taget i betragtning. Vi havde nemlig hjul på 
stangen! En kinesertråds-spole af træ med et 
godt, stort søm gennem hullet i spolen og gen-
nem hasselkæppen – forsvarligt bøjet på den 
anden side, så storørreden ikke kunne flå grejet 
fra hinanden. Den største tekniske udfordring lå 
i at montere et sving på hjulet uden at spolen 
flækkede. 
Snøren kunne være den købte: femogtyve meter 
alt for tyk, murersnorsagtig snøre fra isenkram-
forretningen. Spolet op på et stykke pap. Men 
kendere, som mine fætre, brødre og jeg selv, 
foretrak kinesertråd. Agnen var orm. Hvad 
ellers? 
Og vi fangede skam mange ørreder. Også store. 
Alt er relativt, så i erindringen er de måske 
vokset lidt. Men det siges jo, at universet som 
sådan ekspanderer. Ihvertfald var ørrederne 
(undtagen for mig som ikke spiste fisk) store 
nok til at være et velkomment kosttilskud der-
hjemme. Allerede dengang blev grunden lagt til 

den pietetiske purisme, som fik os til drenge til at 
opfatte regnbueørreder som skidtfisk. De fleste af 
dem var så frisk undslupne fra dambrugene, at de 
stadig lug-tede af foderet og ikke som rigtige 
ørreder. 
Nej, så var det noget helt andet med bækkens 
sande hersker. Sort på ryggen som gammelt, 
jordfundet sølv, brun-gylden ned ad siderne – 
bugen som sandblæst stål, lysende mælkehvid 
eller varmt citrongul. På siderne var der små, 
sorte pletter og større pletter i ædleste mørkt 
purpur, de største af dem med en klar, hvid ring 
omkring. Og gatfinnen var mørk, måske med en 
lysende blåhvid kant som frisk kærnemælk. Det 
vilde og (i forhold til regnbueørredens) aristokra-
tiske udseende understregedes af den store hale-
finnes kun let svungne, næsten lige bagkant og 
dens spidse ender. Fedtfinnen afrundede det ædle 
helhedsindtryk: stor – og pragtfuldt dybtrød med 
en snert af brunsort – som bladene på nogle af 
bækkens vandplanter. 
Sådan ser den stadig ud, bækørreden. Omend den 
i visse åer, som mere bliver drevet som put-and-
take vande, kan lugte mistænkeligt i retning af 
min barndoms regnbueørreder. Som en følge af 
sportsfiskeriet og dagkortindustrien er der des-
værre flere og flere udsætninger af plumpe, alt 
for store, dambrugsopdrættede bækørreder i vore 
vandløb. Udsætninger, der formentlig overvejen-
de er ulovlige – eller burde være det. 
Regnbueørreden opfattede vi som anmassende og 
lidt dum. Dum som når drenge bruger ordet. Den 
var altid tilstede i bækken – ligesom der i vores 
verden altid var nogle hidsige drenge, der hele 
tiden kæftede op og ville slås. Men dens status i 
bækken så vi understreget ved, at den var forvist 
til synlighed på grusbunden mellem de bundløse, 
helt op til et par fod dybe, mørke og mystiske 
høller i bækkens sving, hvor alt kunne gemme 
sig, og hvor strømmens sande hersker, bækørre-
den, residerer. 
Mange, mange endeløse sommerdage levede vi 
lykkeligt ved bækken. Efter nogle timer fandt vi 
selvfølgelig på andre gøremål end lige dén mål-
rettede indsats, hvor hele vores åndelige kraft 
(som hos børn er vældig) koncentreredes om at 
forstå og overliste den forsigtige og sky bækør-
red. Så vi (uden at kunne se orm og krog med 
øjnene – men kun med en indfølt og til vished 



grænsende sikker forestillingsevne, som er så 
vigtig i lystfiskeriet) kunne servere ormen for 
bækkens hersker, og overtale ham til at besegle 
sit eget endeligt. 
Selvom de andre ting vi foretog os ved bækken 
ikke direkte havde noget med fiskeriet at gøre 
var livet på sådanne dage nok egentlig kun 
lystfiskeri. Vi sendte primitive småbåde afsted 
mod verdenshavene, og vi byggede dæmninger. 
Vi drillede viberne og skabte festlige afbræk i 
fiskeriet ved, ligesom helt tilfældigt, at nærme 
os deres reder (som vi udmærket vidste hvor 
var) for at fremprovokere et hylende morsomt 
luftangreb fra to velsynkroniserede, flaksende 
og skrigende jagerfly. Eller vi satte små frøer 
ud i bækken og fulgte dem nedstrøms i deres 
bestræbelser på at nå bredden – for til tider at se 
dem blive opslugt i en hvirvel af en lynende 
mørk skygge, som hurtigere end på et øjeblik 
igen smeltede sammen med den ligeså mørke 
brink. 
Vi iagttog. Og alle vores opdagelser og iagtta-
gelser blev lagt ind på det lager af pirrende, 
mystiske – men hver for sig intetsigende obser-
vationer, som sommetider først langt senere – 
efter underbevidsthedens evige databehandling 
– blev til lystfiskerrelevante erfaringer. Vi 
lærte. 
I årene siden har jeg, med større og mindre 
afbrydelser, fisket efter mange andre fisk – fra 
Grønland til Frankrig – med alt fra langline til 
flue og kilotunge pirke. 
I et af Piet Heins gruk taler han om »Norge i 
Danmarks hjerte«. Kontrasterne mellem lande-
ne får os til at søge til Norge – og skønne mere 
på begge lande – konkluderer han vist nok. Og 
jeg skal da indrømme, at fiskeri efter laks og 
havørred i store strømvande lyder vældig 
spændende – ihvertfald anderledes. 
Men kun i bækørreden har jeg fundet den for-
sigtige, sky og ligeværdige modstander som 
giver lystfiskeriet sin intense intimitet. Alene i 
den næsten mand-mod-mand agtige pürsch 
efter en bækørred – som man véd er der, men 
som kun sjældent lader sig se – har jeg oplevet 
den intensitet, som der var i fiskeriet i mine 
tidligste drengeår. 
Det er da iøvrigt også så forfærdelig omstænde-
ligt at planlægge en ferietur, hvor man i otte 
eller fjorten dage skal fiske. 
Selvfølgelig må man så kalde det sportsfiskeri. 
Det gør det vel nemmere at bære, når man har 
brugt tusindvis af kroner i jagten på laksen eller 
andet storvildt – måske uden at have set fisk 
overhovedet. 
Men for en lystfisker er fiskeriet efter én af de 
ædleste af alle salmo'er, den danske bækørred, 
nok det mest kontemplativt rekreerende, som 

Izaak Walton ville have sagt det. Og han var ikke 
dum. 
En meget tidlig morgen ved en dansk å eller bæk 
er da også for det åbne sind fyldt med naturople-
velser, der i intensitet måler sig med dyrere og 
mere eksotiske destinationers. Netop når det 
lysner og tågen letter, begiver isfuglen sig til 
stedet hvor dagens fiskeri begynder. Alene eller 
parvis med måske 2, 3 eller 4 unger som perler på 
en snor mellem sig skærer isfuglen sig igennem 
tågesløret en meter over midten af bækken – 
følgende hver eneste lille bugtning på strømløbet. 
Og senere på dagen kan man måske opleve en 
lille (på størrelse med en gråspurv) sortgrå fugl 
med en hvid plet på brystet – som opfører sig 
ganske underligt. Den sidder vippende på brinken 
og ligner en forvokset gærdesmutte – hopper 
pludselig i vandet – og forsvinder. For så at 
komme op igen mange meter højere oppe ad 
strømmen. Det er vandstæren, som lever af sneg-
le og smådyr, som den samler op på bunden af 
bækken. En levevis så fascinerende, at da jeg 
engang fortalte om den til en god ven mente han, 
at jeg forsøgte at bilde ham noget ind. Det er s'gu 
da løgn? sagde han; men han havde selvfølgelig 
heller ikke selv set det. Dengang. 
Iagttagelser af den slags er sidegevinster til ople-
velsen af fiskeriet efter bækørreden. Eller Salmo 
Trutta forma fario, som er bækørredens fulde, 
latinske navn. Smag på ordene. De smager af 
landadel. Ikke en Erasmus Montanus-agtig snob-
bet oversættelse. Kald den bare bækørreden i 
daglig tale. Men for respekten skader det ikke, at 
man også ved, hvad den hedder i laksefiskenes 
adelskalender. 
Det fremføres ofte (tit af frafaldne ormefiskere), 
at fluefiskeriet er den fornemste måde at overliste 
bækørreden på. Jeg vil medgive at fluefiskeriet 
sikkert er det fiskeri, der giver flest (ihvertfald af 
de mindste) fisk. Men vi ormefiskere véd jo, at 
det ikke er agnen, der bestemmer hvilket fiskeri, 
der er det ædleste. 
Lad os stå sammen i et mere tolerant og over-
bærende syn på »de andre« end »de andre« til 
tider giver udtryk for over for os. Vel vidende, at 
mange af dem kun er på gennemtræk i en verden 
med agn, der i stadig stigende grad er blevet et 
marked for syntetiske stoffer bestående af mole-
kylære strukturer, som ikke var lovende nok til at 
indgå i det store skaberværk. 
For mange vildledte og vildfarne sportsfiskere er 
der da heldigvis håb endnu. De vil grave orm – 
og tage deres afkom i andet og tredje led i hånden 
når tiden kommer – og også selv blive som børn 
påny. Og se: en lystfisker, – en ormefisker – er 
genfødt. 
Knæk og bræk. Nielsen 



Juniortur til Mandalselven i Norge 
(Tekst: Jeppe, Emil og Martin. Billeder: Bjarne Bach) 

 
Det startede med at vi fik at vide at vi skulle til 
Norge. Vi gik og glædede os hele vinteren og vi 
gik og talte dage ned når vi var ude at fiske.  
Torsdag den 2/8/07, tog vi af sted med Langå 
juniorforening til Norge, for at Fiske i Mandals-
elven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afrejse Langå 
 
Vi skulle sejle fra Hirtshals for komme med 
færgen over til Kristianssand. Da vi ankom til 
Norge, kørte vi igennem et fantastisk flot land-
skab med mange klipper og store skove. 
Og vi kom til campingpladsen, som lå lige så 
flot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejrpladsen 
 
Efter vi havde stilet telte op, skulle vi op til 
laksecenteret, og købe fiskekort. Der skulle vi 
også have desinficeret vores fiskegrej. 

Da vi kom hjem til campingpladsen var vi så 
spændte på at komme ud at fiske, så vi pakkede 
straks stængerne ud og gik i gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejren efter opstilling 
 
Emil og Martin gik opstrøms og fiskede et lige 
stykke af, Martin gik forrest med en spinner og 
Emil bagefter med en anden spinner. Det varede 
ikke længe for Emil råbte at han havde fisk på. 
Martin ville ikke rigtig tro på det i starten, fordi 
vi tit driller hinanden med at vi har fisk. Han 
kom hen og så fighten, det var en pæn laks på 
ca. 3kg. Emil stod med den i ca. 5min. Der kom 
en anden dansker forbi og han vil gerne hjælpe 
med at håndlande den, fisken kom helt ind til 
land og danskeren som var klar var ca. 1 meter 
fra fisken. Fisken lagde sig på siden og var træt, 
men så lavede den en bevægelse med hovedet og 
spinneren røg op i luften og fisken svømmede ud 
i strømmen igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desinficering af grejet 



Da vi kom hjem til lejren var klokken også 
blevet 10 og vi skulle have noget at spise. Vi 
lavede grill pølser og brød det var godt, fordi vi 
ikke havde spist siden vi kom fra færgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftensmad 
 
Fredag morgen var det hvis planen at alle skulle 
ud og fiske meget tidlige om morgen. Der var 
også nogle der kom af sted men vist ikke alle. 
Da vi skulle hjem for at spise kom Jørgen Niel-
sen dinglende med en fin laks på 3,1 kg som var 
rimelig blank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Turens eneste laks på land 
 
 
Elv ørrederne bål steges (”ryges”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om eftermiddagen vadede vi ud på en ø som lå 
midt ude i elven. Fra øen kunne man fiske en 
god rende af, men vi fangede ingen laks derfra 
men vi fangede til gengæld nogle rigtige pæne 
elvørreder på 30cm, dem tog vi med ind og 
grillede dem til eftermiddags mad. 
De var vildt gode. Da vi havde spist var der 
blevet meget varmt. Jeppe, Martin, Lars og 
Morten ville bade i elven, men det tog et stykke 
tid inden de hoppede i vandet, fordi der var 
sindssygt koldt, men de kom i til sidst. Og de fik 
en idé med at bade nøgen. (Jeppe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elv badning i koldt vand 
 
Da vi ventede på færgen mandag eftermiddag 
var der to timer til vi skulle sejle så der havde vi 
lige lidt mere tid til at fiske i, så Martin og Emil 
stod og fiskede på havnen. Vi havde efterfølger 
af mindre havørreder og hornfisk, men lige 
pludselig råbte Martin at der var en bedre havør-
red efter hans blink, men den huggede desværre 
ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et par trætte lystfiskere 
 
Men det var en rigtig god tur, vi hyggede os og 
fik god grillmad. 
 
 
 



Vandplaner og Miljø 
Der verserer meget litteratur, handleplaner, tidsplaner osv osv. Under en lille internet 
rundtur fandt jeg følgende ”udklip” som viser at der åbenbart rører sig noget under over-
fladen. De følgende udklip er fundet på denne webside som er en del af ”Skov & Natur-
styrelsen” som organisatorisk ligger under miljøministeriet: 
http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/Vandomraaderne/I_5_Randers_Fjord.htm 
 
EU vedtog i 2000 Vandrammedirektivet. Direktivet fastlægger bindende ram-
mer for vandplanlægningen i EU, - og det overordnede mål er, at alt vand, 
overfladevand og grundvand, senest i 2015 skal have opnået mindst ”god til-
stand”. I Danmark er direktivets bestemmelser lovmæssigt fastlagt i miljø-
målsloven, ”Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og 
internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 1756 af 22/12/2006”. 

Miljømålsloven beskriver blandt andet faserne i den arbejds- og planlægnings-
proces, der skal føre til opfyldelse af direktivets mål om minimum ”god til-
stand” i 2015. Et andet vigtigt punkt i loven er at sikre offentlighedens inddra-
gelse i processen, således at alle interesserede kan bidrage med forslag, kom-
mentarer og gode idéer. 

Kommunerne Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Favrskov, Viborg, Randers og 
Norddjurs bidrager med relativt store områder til oplandet, men også Heden-
sted, Vejle, Ikast-Brande, Odder, Århus og Syddjurs Kommuner bidrager med 
arealer til Gudenåens opland.  

Forbedrede fysiske forhold opnås ved at skabe fri faunapassage ved spærringer 
i vandløbene og ved at iværksætte foranstaltninger der reducerer påvirknin-
gerne fra den landbrugsmæssige udnyttelse af ådalene. Påvirkningen fra land-
brugsdriften i ådalene er et resultat af dræning, regulering og rørlægning af 
vandløbene, samt påvirkning fra vandløbsvedligeholdelse i form af grødeskæ-
ring og oprensning. 

Der er registreret over 300 spærringer i vandløbssystemerne i Randers Fjords 
opland, hvoraf opstemningen ved Tange Sø udgør det største problem. Op-
stemningen ved Tange Sø forhindrer fri passage for vandløbsfaunaen i Guden-
åens hovedløb og til de mange tilløb ovenfor opstemningen – i alt flere hund-
rede kilometer vandløb. 

 

De forskellige udklip er taget ud af en helhed og hvis du som læser har lidt interesse i hvad der sker 
i de forskellige regioner mht vand og miljø vil helt sikkert finde meget spændende læsning her. 

/Søren H Mogensen  



 
 



LSF’s Juniorforening 
(Tekst og billeder Bjarne Bach) 

 
Gjerrild tur 2007  
 
Som vi plejer at gøre, afsluttede vi juniorsæso-
nen 2006/2007, med en weekend tur til Randers 
Sportsfiskerforenings hytte i Gjerrild. 
Der var i år en dejlig stor tilslutning, med 13 
juniorer, og 5 voksne til at passe på dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftenfiskeri ved Gjerrild. Der er gang i stængerne. 
 
Det med at passe på ungerne er stort set ikke 
nødvendigt, det er som regel kun lidt hjælp til 
fiskegrejet, der er brug for. Vi som voksne er 
ikke i tvivl om, hvad ungerne betragter som 
vores vigtigste opgave?? Skaffe mad på bordet. 
Fra fredag til lørdag havde vi fanget flere havør-
reder end hornfisk. (4 stk.) De var dog kun lige 
omkring de 40cm. I løbet af lørdagen kom der 
dog også lidt gang i hornfiskene. Der blev fan-
get ca. 15 hornfisk i alt, så det kunne have været 
bedre, men det var fint vejr og ungerne hyggede 
sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
Morgenmaden indtages i huset, de morgenfriske 
har været ude at fiske første gang. 
 
Lørdag morgen var mange ude at fiske kl. 
04.00. Om søndagen var der ikke den samme 
energi, og der blev sovet længe til 08.30. 
Alt i alt havde vi en meget god tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeanette fisker↑ 
             
Bjarne med en hornfisk → 
 
 
 
←Martin med en af de 4 havørreder. 
 
 
 

Juniorklubben 
 
HUSK: 
Junior aftenerne starter ugen efter 
efterårsferien. Torsdag den 25. okto-
ber kl. 1900 til 2100. Derefter torsdage 
i ulige uger. 



  

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 fiske-
ri 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: lsf@langaa-sf.dk 
Web: www.langaa-sf.dk 
 
 
Forsidebilledet: 
Det store DSB-hegn ved Lilleåen er dog ikke 
kun i vejen, se f.eks. denne lidt specielle 
udnyttelse. 

 

 
Hytten: 
Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggen-
de 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 forefin-
des 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. 

 

 

En sommeraften ved Genezareth 
Sø 
  

Genezareth Sø, år 25. En dejlig aften med 
lun luft, en larmende stilhed og ringende 
fisk. 
 
En lokal medefisker sidder og bader en orm. 
Har tændt en vandpibe og sidder og filosofe-
rer lidt over dagligdagens små problemer. 
Pludselig lyder det højt ud over søen henne 
rundt om den næste pynt: 

- JEG ER S'GU LIGEGLAD MED, HVEM 
DIN FAR ER! DU SKAL IKKE GÅ HER, 
HVOR JEG SKAL FISKE!! 



   Afsender: 
LSF, Bredgade 48C 

8870 Langå 


