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Niels J. Hansen                                  
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Vandpleje og Bredpleje: 
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Det grønne Råd:  
Lars Kielsgaard Rasmussen  
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Arrangementsudvalg:  

Peter H. Fosgerau 

 

Båden:  
Bjarne Bach  
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Formanden har ordet! 
Tekst :Peter Fosgerau 

Som så ofte før, så når man til enden af en 

lang fiskesæson. Så nu er det både tid til at se 

fremad, men også lave nogle nedslag i 2022, 

der dog snart synger på sit sidste vers. Det er 

nok ikke gået mange snuden forbi, at der igen 

er krig i Europa. En krig, der desværre har haft 

så mange negative påvirkninger på alt fra mil-

dest talt vanvittige energipriser og en voldsom 

inflation. Og hvordan påvirker det så vores 

hobby? Det betyder f.eks. at det er blevet dy-

rere for DCV, at producere de laks, der hvert år 

sættes ud i Gudenåen, hvilket har været en af 

årsagerne til, at økonomien har hængt lidt for 

dem, og forhåbentlig kommer 2023 til at se lidt 

bedre ud? Men der stopper det jo ikke, vores 

fiskegrej bliver også dyrere. Her håber jeg, 

man støtter de lokale grejforhandlere mest mu-

ligt? Vi er afhængige af dem og de af os. 

Man kan ikke sige at årets laksefiskeri har 

været prangende. Der er indberettet 140 laks på 

LSF vand, 15 stk er genudsat. Som så ofte før, 

så er forårsfiskeriet bedst længere oppe i åen, 

for der er ikke mange stop-pladser på den mo-

torvej, som Gudenåen omkring Langå er på 

den årstid. Vi mangler simpelthen af få lagt de 

sten ud, som desværre ligger under for en mis-

forstået modstand af forskellige interessegrup-

per. Jeg er overbevist om, at den dag de kom-

mer, så stiger fangsterne af forårslaks væsent-

ligt. Da man anlagde de vådområder ved Væth, 

fjernede man også store dele af pilebevoksnin-

gen på åens sydside – i mine øjne en katastro-

fal beslutning. I det, det gav standpladser samt 

skjul for de udtrækkende fisk/smolt.  

Havørredfiskeriet har været på det jævne. Der 

er indberettet 366 stk. 129 stk er genudsat, 

hvilket må siges at være ok. Det, der skiller sig 

ud, er størrelsen på de fisk, der er fanget. Man 

skal nogle år tilbage, førend man finder så 

mange fisk over de 6 kg. Faktisk har Lilleåen 

leveret de største åfangede havørreder i 2022. 

Den fantastiske havørred fanget på Hadsten 

stykket på 98 cm og hele 11,4 kg. Men også 

Morten Andersens flotte fisk, fanget i Rød 

Zone. Denne genstridige fisk, kostede Morten 

sin fiskestang. Den nåede 92 cm. Og en massiv 

vægt på 10.3 kg. Og så var der Erlings, den 

mindste af de store, altså af dem der bevæger 

sig op i +8 kg. Erlings fisk nåede hele 93 cm. 

Og en vægt på 9,38 kg.  

Vildtkameraprojektet, der har været en del af den 

store havørredundersøgelse i Gudenåen samt tilløb, 

er nu også afsluttet, man kan læse mere herom i 

denne udgave af optimisten. Og det skal blive spæn-

dende, at få de samlede resultater for denne.  

Igennem en del af sæsonen, har der manglet en del 

vand. Nedbørsmængderne, hen over foråret og store 

dele af sommeren, har været en del under normalen, 

måske en tendens vi skal se ind i fremtiden? Enten 

det eller meget massive vandmængder? Hvordan 

den lave vandstand påvirker prædationen i åen, ved 

vi endnu ikke, men den lave vandstand giver færre 

skjulesteder til de udtrækkende smolt. 

Det efterhånden evige samtaleemne Tange værket 

har på ingen måde flyttet sig. Det er med stor for-

tvivlelse, at man gang på gang, kan se til, at landets 

politikere sender Gudenåen til det evige hjørne-

spark. Det kan man simpelthen ikke være bekendt, 

man bliver ved med at agere meget uhensigtsmæs-

sigt i at ville finde en løsning – den bedste vil være, 

at få vandmagasinet, også kendt som Tange sø, 

tømt: Det er i øvrigt denne løsning Langå Sportsfi-

skerforening bakker 100% op om. Jeg håber man 

finder en str. 78 i skostørrelse – og får placeret et 

spark et vist sted, så de kan komme i gang? 

Kære medlemmer, lodsejere og samarbejdspart-

nere, I og jeres kære ønskes alle en god jul samt et 

godt nytår. Vi ses ved åen i 2023, knæk og bræk. 

På bestyrelsens vegne 

Peter Fosgerau – Formand Langå SF 

 

 
Frederiks første havørred 



Kameraprojekt 

Tekst:Erling Nielsen 

Mail 7 juni 2021 kom der en mail fra Søren Mogensen 

 DSF og DTU Aqua vil lave undersøgelser af, hvorfor 

de små vandløb i Gudenå-systemet ikke kaster flere fisk 

af sig, selvom vi laver/har lavet en del vandløbspleje 

allerede. 

Lige nu går det i retning af at undersøge, om 

oddere/mink tømmer vandløbene. Derfor skal der 

opsættes et større antal vildtkameraer, som 

BSF/RSK/HLF/LSF har hjulpet med at passe (indsamle 

data). 

Det vakte min nysgerrighed, og da jeg aldrig har lært at 

sige nej, skrev jeg til Søren, at jeg muligvis vil ”lege 

med”.  

Det kom der en mail ud af. 

Hej alle 

DSF og DTU Aqua vil lave undersøgelser af, hvorfor 

de små vandløb i Gudenå-systemet ikke kaster flere 

fisk af, sig selvom vi laver/har lavet en del 

vandløbspleje allerede. 

Lige nu går det i retning af at undersøge, om 

oddere/mink tømmer vandløbene. Derfor skal der 

opsættes et større antal vildtkameraer, som 

BSF/RSK/HLF/LSF har hjulpet med at passe (indsamle 

data). 

Der er opstartsmøde på onsdag den 9. juni 2021 kl. 17-

21 i LSF's klublokaler. Der er selvfølgelig forplejning. 

Medbring gummistøvler/skridtstøvler. 

Vi starter med teoretisk gennemgang af kameraer. 

Dernæst tager vi ud og installerer de første, under 

kyndig vejledning. 

Opstartsmødet gjorde det ikke mindre spændende, så 

jeg var solgt til projektet. Vi fik udleveret et kamera, 

som vi kunne bruge/få erfaring med, inden kameraerne 

skulle sættes op pr. 1 okt. 

Et kamera blev dog sat op med det samme, så vi kunne 

se teorien i praksis. 

Et møde i LSF med Søren, Keld, Finn og undertegnede, 

hvor vi lavede en arbejdsfordeling, mundede ud i at 

Keld fik 2 kameraer, som han skulle passe fra start til 

slut. De sidste 6 kameraer blev delt mellem Søren og 

undertegnede på den måde, at Søren satte dem op pr. 1. 

okt. og passede dem frem til 1. apr. 2022, hvor Finn og 

undertegnede skulle tag over resten af tiden. 

Den 28. marts mødtes vi med Søren, for at tage en tur 

rundt til samtlige kameraer – dels for at skifte SD-kort, 

dels for at se, hvor de var sat op. Derefter kørte vi 

tilbage til Søren for at behandle de billeder, der var på 

et enkelt kort samt få lagt data ind i skemaerne. 

Ole Welling havde lavet det således, at vi havde adgang 

til det Exel regneark, lavet af DTU (Jan Nielsen). Vi 

skulle registrere fiskehejrer, oddere, mink, isfugl, skarv 

samt mårhund. 

Kameraerne var indstillet til at tage 5 billeder, hver 

gang der var bevægelse foran kameraet, så der var 

rigtig mange billeder at behandle. 

Billederne blev kopieret til en mappe på min PC, for så 

at slette de billeder, der ikke var aktuelle for 

undersøgelsen. Det var rigtig mange billeder – der 

kunne være op til 1000 billeder på et enkelt SD-kort. 

Jeg har i hele perioden fra marts til okt. gennemset i 

nærheden af 100.000 billeder. De første par gange 

slettede jeg de billeder, der ikke var aktuelle for 

undersøgelsen. Det tog rigtig lang tid (flere timer pr. 

kort). Senere fandt jeg ud af, at det var meget nemmere 

at flytte de brugbare billeder til en anden mappe og så 

slette alle de andre på en gang. Der var fra 2 til 15 

brugbare billeder. Det gjorde det noget hurtigere. At 

gennemse så mange billeder var en rigtig tidsrøver. 

Efterfølgende skulle de brugbare billeder omdøbes, så 

der var dato, klokkeslæt osv. på hvert enkelt billede 

inden de blev uploadet. Alt er nu afleveret til DTU, og 

vi venter spændt på resultatet. 

Hvorfor bruge så lang tid på det? 

Jeg har fisket i Gudenåen og Lilleåen i tæt på 50 år, så 

på en eller anden måde skylder jeg også for de mange 

gode/sjove timer, jeg har haft ved åen. 

Gydegrus i Elbækken var det første, jeg var med til. 

Efterfølgende er det blevet til: Køre strandskaller, så vi 

kunne gå langs åen, gennemgang af de helt små tilløb 

til Gudenåen, så fisken kunne komme op til 

gydepladserne, skære stier langs Lilleåen, ny bro over 

Lilleåen.  

Jeg kan kraftig anbefale at gå ind i de projekter, som 

bestyrelsen efterlyser arbejdskraft til. Du får kontakt 

med andre fiskere og et rigtigt godt netværk, og et ikke 

mindst et bedre fiskevand, hvor du kan komme rundt. 

Husk at der ikke er noget der hedder: Det er også for 

dårligt at der ikke bliver slået stier, fjernet buske, skåret 

grøde. Der er nok at brokke sig over!  

 

NEJ gør noget ved det, hjælp foreningen og dig selv 

til bedre oplevelser ved vores fælles fiskevand. 

  

Erling Nielsen 



Kongressen 2022 
Tekst og billeder: Peter Fosgerau 

Hvert andet år afholdes der kongres i Dan-

marks Sportsfiskerforbund. Det svarer nogen-

lunde til en generalforsamling i Langå Sports-

fiskerforening. Der skal vælges, eller genvæl-

ges folk til hovedbestyrelsen samt diverse ud-

valg. Kongressen er som regel en hyggelig 

komsammen, hvor man får talt med repræsen-

tanter fra fiskeforeninger fra det det ganske 

land, samt det man kalder NGO’er, eller helt 

almindeligt dødelige der repræsenterer forskel-

lige grønne dagsordner.  

 

Der er som regel inviteret en oplægsholder til 

lørdag eftermiddag, og i år var ingen undta-

gelse. Ålegræsforsker, Mogens Flindt var den 

indbudte til kongressen 2022. Her er et uddrag 

fra sportsfiskerens hjemmeside. Siger man 

”ålegræs” i Danmark, siger man også Mogens 

Flindt. Den erfarne biolog og professor fra 

Syddansk Universitet er i sit rette element, når 

han sammen med forskerkollegerne udplanter 

ålegræs med et mål om at genskabe de før så 

omfattende ålegræsenge ved Danmarks kyster. 

 
bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, 
der overrakte prisen til Mogens Flindt. 

Lørdag den 26. november modtog Mogens 

Flindt Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- 

og miljøpris i forbindelse med forbundets kon-

gres. Prisen uddeles for en særlig indsats på 

miljøområdet. 

– Mogens Flindt leverer en meget betydnings-

fuld indsats for genopretningen af havnaturen i 

Danmark. Med sin inspiration og personlige 

energi har han fyret op under projekter i Odense, 

Vejle, Horsens og Kolding Fjorde, på Tåsinge og 

mange andre steder, også via Danmarks Sportsfi-

skerforbunds Kysthjælper-projekt. Mogens mestrer 

at samarbejde på tværs af nationale og institutio-

nelle grænser, og han har blik for, at resultaterne af 

hans forskning skal bruges til at flytte noget til det 

bedre ude i naturen, siger Jan Karnøe,  

Professoren er taknemmelig over både anerkendel-

sen og det arbejde, der bliver udført af flere miljø-

organisationer og deres frivillige. 

– Det er en flot anerkendelse fra en stor naturorga-

nisation som Danmarks Sportsfiskerforbund, der 

sammen med Danmarks Naturfredningsforening gør 

et vigtigt arbejde i flere forskellige naturprojekter. 

Mange års indsats fra NGO’er som jer har været 

med til at fastholde og øge fokus på det forarmede 

marine miljø, siger Mogens Flindt. 

Han peger på, at NGO’erne desuden spiller en vig-

tig rolle i det praktiske arbejde med at forbedre 

havnaturen. 

– Det er NGO’er som jer og jeres frivillige, der gør, 

at vi kan lykkes med marin naturgenopretning, som 

kræver virkelig mange hænder. Næsten lige meget 

hvilket projekt vi tager hul på, så bliver der med det 

samme rakt ind til os fra frivillige, der brænder for 

sagen. Som forsker er det enormt dejligt at mærke 

den entusiasme, siger Mogens Flindt. 

Han har samarbejdet med frivillige sportsfiskere i 

blandt andet projekt Sund Vejle Fjord og Danmarks 

Sportsfiskerforbunds projekt Kysthjælper. I Kyst-

hjælper fungerer Mogens Flindt som én af flere fag-

lige rådgivere fra forskningsinstitutionerne. 

– Kysthjælper er et godt eksempel på et fantastisk 

initiativ fra NGO’er og frivillige, der gerne vil for-

bedre havmiljøet, siger Mogens Flindt. 

Søndagen, som også er kongressens sidste dag, af-

holdes der valg til selve hovedbestyrelsen i Dan-

marks Sportsfiskerforbund. I år kom der flere nye 

ansigter ind, og det glædelige er, at der kommer 

flere og flere kvinder med. Det giver bestyrelsen,  

og dermed forbundet mange flere muligheder – og 

man kan håbe det betyder, at der på sigt kommer 



mange flere kvindelige lystfiskere i fremtiden, 

der er brug for hver og en. 

 

Det den nye bestyrelse kommer til at fortsætte 

arbejdet med, er en øget medlemstilgang i for-

bundet. Det enten ved flere foreninger optages 

i forbundet eller flere individuelle medlem-

mer? Der blev flere gange nævnt, at Sportsfi-

skerforbundet skal brandes mere via sociale 

medier og mere af det nye tiltag, med videoer 

på YouTube kanalen.  

Det er en spændende fremtid der venter Dan-

marks Sportsfiskerforbund, og der er nok af 

dagsordner at tage fat på. Vores kystnære 

vande, fjorde og vige samt havet og vandløb, 

er under et massivt pres. Så man kan meget 

hurtigt komme i tvivl om, at Danmark når EU's 

krav om, at f.eks. vores vandløb skal være i en 

”God økologisk tilstand” senest 2027.  

 

Herfra vil jeg ønske forbundet, samt den nye 

bestyrelse en masse medvind samt god arbejds-

lyst. 

Peter Fosgerau 

Formand Langå Sportsfiskerforening 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avisartikel fra 1994 

Modtager du dette blad for 

første gang? 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 

 

Nyt medlem. 

Så er du blevet optaget i Langå Sportsfiskerforening 

fra 2023. Du vil i slutningen januar modtage en kon-

tingentopkrævning fra DSF. Vær opmærksom på, 

at denne opkrævning ligner en fra betalingsser-

vice.   

Er du allerede medlem af en anden klub under DSF, 

kommer opkrævningen samlet. Har du allerede til-

meldt den til betalingsservice, vil betalingen kunne 

ses på din februar-betalingsserviceoversigt. 

Som nyt medlem er du underlagt samme betalings-

betingelser som gamle medlemmer. Dette er omtalt 

andet sted på denne side. Du vil ikke være omfattet 

af fangstregistreringsgebyret før næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra årets elfiskeri i Lilleåen 

 

Kontingenter 2023. 

 

Kontingenterne for 2023 ser sådant ud inkl. DSF-

kontingentet: 

 

Senior: (Fra 25år+)  1.350 kr.  

   

Ungdom: (Fra 18 t.o.m 25år) 1.200 kr. 

 

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

 

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

fangstrapport for 2022 til tiden. I år var det senest 

15. november. 

 

Ønsker du ikke at være medlem i 2023 så ring eller 

send en mail til mig snarest. Dette sparer alle for ar-

bejde og penge. 

 



Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. 

februar kl. 19.00 i byrådssalen, Langå kulturhus 

 
Dagsorden  

1. valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning 

   

3. Orientering fra juniorafdelingen (herunder aflæggelse 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 

Bjarne Bach        Modtager genvalg 

Ole Pilgaard     Modtager genvalg        

Kenneth Nygaard Bertelsen     Modtager ikke genvalg 

Jonas Vammen Modtager ikke genvalg 

    

  

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

 

På valg 

Morten Nielsen   Modtager ikke genvalg 

Jørgen Nielsen    Modtager genvalg 

  

  

9. Valg af 1 revisor 

På valg 

Otto Pedersen      Modtager genvalg 

  

10. Forslag til vedtægtsændring 

  

  

11. Indkomne forslag i øvrigt 

  

  

12. Eventuelt  



Regulativ 2023 
§ 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/kano 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 2 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. Det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiskeriet og skal 
forevises på forlangende over for enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort eller 

kontrolskilt. Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. Medlemmer 

kan dog medtage egne børn eller børnebørn, op til 12år. Medlems- eller dagkort, skal bæres synligt. 
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 2023 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 25. 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. 



 

 
 
 

Fangststatistik 2022 
Tekst: Søren H Mogensen, dataudtræk: www.langaa-sf.dk 

 

Vanen tro opsummerer jeg årets gang opgjort 

i fiskefangster og tal. Herunder kommer en 

del grafer for sæsonen, som lige er sluttet. 

Håber det er spændende læsning. 

I har for øvrigt mulighed for at udtrække de 

samme tal/grafer fra vores hjemmeside.  

https://langaa-sf.dk og tilsvarende fra: 

https://gudenaasammenslutningen.dk. 

Et års statistik tegner ikke noget retvisende 

billede, men nu er vi på 10. år, med forholds-

vist sikre tal, så den statistiske pålidelighed er 

signifikant, og noget man kan begynde at 

stole på. 

Overordnet set er der fanget 366 havørred og 

140 laks. Det laveste antal fangster, både HØ 

og laks, set i forhold til de sidste 10 års fang-

ster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De følgende grafer er for havørred 

De sidste 10 års havørredfangster i LSF. Også 

2022 har været et atypisk år, sæsonen startede 

tidligere end normalt og med mange og vir-

keligt store fisk, med en top på 9.4 og 10,3 kg 

samt den helt store fra HLF på 11.4 kg. I au-

gust, som plejer at være højsæson, gik fiske-

riet i stå, og det er ikke rigtigt kommet vildt i 

gang igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling på agn HØ 

Der er fanget flest på orm i 2022, hvor spin-

ner tidligere har været mere med i opløbet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling HØ 

Sammenlignet med 2019-2021 er der sket en 

halvering af 50-59cm fisk, til gengæld er der 

fanget en del flere store fisk fra 60-92 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling havørred 

Gudenåfangster er steget en lille smule i gul 

zone men generelt meget lave set i forhold 

til hvor mange fiske der trækker ind i Lilleå. 

Blå zone Lilleå har ikke kastet ret mange 

fisk af sig i år, med et fald på 65% i forhold 

til 20-21. Rød- og Grå Zone Lilleå har i år 

været de bedste steder for fangst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af genudsatte HØ er 35.2%, altså 

129stk genudsat. 

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


  

Vildtkameraer overvågede gydebækkene 
Tekst og billeder: Søren H Mogensen 

 

40 vildtkameraer placeret ved ti gydebække i 

Gudenåen nedstrøms Tange Sø har afdækket, 

om årsagen til tilbagegangen i ørredbestanden i 

Gudenåsystemet skyldes rovdyr og fugles ind-

hug i bestanden. De fire lokalforeninger, (BSF, 

HLF, RSK, LSF) har hjulpet med det praktiske 

arbejde med at passe de mange kameraer og hjul-

pet kommunerne med at elfiske i september 

2021 og igen i 2022, på alle kameralokationer. 

 
Kameraerne er nu nedtaget og arbejdet hos DTU 

Aqua kan færdiggøres med en detaljeret forsk-

ningsrapport, der forventes i løbet af 2023.  

Hvad der herefter sker er endnu uvist, men ho-

vedkonklusionerne er der vist ikke meget tvivl 

om. Der ser ud til at være en udbredt bestand af 

fiskehejrer og måske oddere. Disse 2 fiskespi-

sere er begge totalt fredede, så der bliver nok 

ikke tale om at regulere bestanden.  

Fra kommunernes side arbejdes der på at få et 

”vildere” vandmiljø, dvs flere skjul i vandlø-

bene, specielt med henblik på naturlige skjule-

steder, hvor især trærødder og anden ved i åen, 

gør det nemmere for yngel at gemme sig. Alt 

dette er jo en balancegang mellem et vandløb 

med afledningsemne, samtidigt med at det bli-

ver mere vildt  Jeg tænker nogle lodsejere vil 

beklage sig.    

Kommunernes og DTU Aquas gentagne elfisk-

ninger viser tydeligt problemet i alle små 

bække. Her var der før år 1996 en yngel sam-

mensætning af hhv. små og store på ca 66% og 

33%. De ”store” svarer til næste forårs kom-

mende smolt. (De grønne og blå blokke i figuren 

herunder).  

Efter år 2010 er der nu nærmest ingen store yngel 

tilbage (under 10%), så selvom der måske er mas-

ser af yngel, så er der ikke ret mange der overlever 

helt til smoltstadiet, dvs de forsvinder i de små 

bække inden smoltudtrækket.  

 

Herunder et eksempel på små og store yngel fra 

Tjærbæk (½-års=blå, 1½ års yngel=grøn).  

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

De sidste 2 års smoltundersøgelser i Gudenåen har 

vist at der ikke ser ud til at være sket væsentlige 

ændringer i overlevelsesgraden for udtrækkende 

smolt, dvs problemerne skal findes i de små 

bække, og fyren herunder er formodentlig det stør-

ste problem/opgave. 

 



Pokaler 2022 

Tekst:Ole Welling  Billeder: Langå Camping 

For at kunne komme i betragtning af en LSF-

pokal er kriterierne i 2022 som følger: 

 

Du skal være medlem af foreningen 

Din fisk skal være indvejet på Langå Campings 

vægt 

Laks: 

8. marts Ole Knudsen 10,34 kg, 97 cm 

 

 

Langaa Camping: 

Ole Knudsen Langå fanget på Reje i Grøn zone. 

Flot flot forårslaks på 10,340 kg og 97 cm til Stort 

Tillykke. 

Havørred: 

25. Juli Morten Andersen  10,3 kg, 92 cm 

Langaa Camping:  
25.07.2022 - Morten Andersen fik en god start på 

denne regnfulde dag, da han fik trukket denne store 

flotte Havørred i land og selvom det kostede ham en 
fiskestang. Vægt 10,3 kg og 92 cm - fanget i Lilleå - rød 

zone Stort tillykke til Morten. 

Gedde: Pt. ingen opfyldte kriterier for pokal 

Juniorer: 

 

 

 

 

 

 Pt ingen, som opfylder kriterierne? 

 

 

Junior: 

21. September 

Vilhelm Christian Fuglsang Hagensen- Gedde 

2,82 kg 79 cm 

 
 

Langaa Camping: 

21.09.22 - Vilhelm Christian Fuglsang Hagensen har 

fanget en flot Gede på Spinner - 2,82 kg og 79 cm i Rød 
Zone. 

Endnu et billede af Mortens flotte havørred! 

Tillykke Morten med dit ”livs” Havørred. 

Se Mortens artikel her i bladet 

 

Tillykke til pokalvinderne! 

https://www.facebook.com/langa.camping?__cft__%5b0%5d=AZXuKpJbqBq-sbTK4eeoOkWkcSQhjq1z3v5SkkIoBVkwCNuqP894Rvtcn3bgYC3nKgKX6tLhKIcP0h1p_aEEOhqxmuhhgmiRpQPgjE_34A9JiQYRu_-bI7XL3LjXa76VwzFQAtwgxPNRAG1T_KPeYf7Z4v_xyNkTZM15d73KgrMqmg&__tn__=-UC%2CP-R


Din forening har brug for 

dig!!!!! 
Tekst: Ole Pilgaard 

Stillingsopslag 

Langå Sportsfiskerforening søger medlemmer til 

bestyrelsen og foreningens forskellige udvalg. 

 

Engang for mange år siden, var der en amerikansk 

præsident, JFK, som udtalte disse kendte ord:  

”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, 

hvad du kan gøre for dit land”. 

 

Nu er det din forening, der spørger. 

Hvad kan du gøre for din forening? 

 

Din forening har brug for dig til bestyrelsesarbejde, 

arbejde i foreningens forskellige udvalg, skrive til 

Optimisten og hjælp til forskellige arrangementer. 

 

Selvom jeg er vant til at skrive fra lænestolen til 

vores dejlige blad, så kan bestyrelsesarbejde og 

udvalgsarbejde ikke drives herfra – desværre. 

 

Har du lyst til at tage en tørn for foreningen sammen 

med en række glade og engagerede medlemmer, der 

synes, at det er vigtigt at have en velfungerende 

forening, der sikrer gode vilkår for vores fiskevand, 

sørger for et godt juniorarbejde, sikrer vandpleje, 

passer på fiskebestanden, skriver artikler til 

Optimisten, afvikler arrangementer og meget andet, 

så vil vi gerne, at du melder dig til at  

 

medvirke til at sikre en veldrevet forening, der lever 

op til foreningens vision - også i de kommende år.  

 

Langå Sportsfiskerforening vil være en aktiv og 

miljøbevidst forening med en bred medlemsskare. 

Det ses bl.a. gennem: 

At vi samarbejder med andre aktører 

At vi har et godt juniorarbejde 

At vi sikrer et attraktivt fiskevand for foreningens 

medlemmer 

At vi vægter fællesskab og foreningsliv 

At vi kommunikerer rettidigt på forskellige 

platforme 

At vi gør vores indflydelse gældende i de kommuner, 

der geografisk rummer vores fiskevand 

 

Hvis dette opslag har fanget din interesse, så 

henvend dig til bestyrelsen enten på telefon eller via 

mail. 

Telefonnumre eller mailadresser findes på 

næstsidste side af dette blad. 

Med venlig hilsen  

Langå Sportsfiskerforenings bestyrelse 

Projekt ”Bord- bænkesæt” 
Tekst og billeder: Peter Fosgerau 

 
Så er operation bord-bænkesæt slut! Således er de nu 

at findes ved jernbanesvinget, Åbro, Grå zone 

Lilleåen samt Rød Zone Lilleåen!  

Veludført arbejde af Ernst, Torben og Bjarne. Så 

send dem lige en venlig tanke, når du i næste sæson 

nyder en kop kaffe, en øl eller madpakken 

 
På vegne af bestyrelsen 

Peter Fosgerau 

Formand Langå Sportsfiskerforening 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/groups/1547793758826773/user/100000900997982/?__cft__%5b0%5d=AZWHjqjNrwBE9C7W12oNVaJKiVz3PBmka6DqcXYrjagFkQ1nDotx7WGHDlhNu0Fb24xEVN4ZNslgLnYtnLS-Fh-sPrC-6Uz_i90rcU6XSwHTiaa7Qtxee8Muf6szJDqEgifhe58mZln2fTCaX8S6KWscBB2DRjhY3JC1zVgazWiVXNdPpFPWPMJpdmBoPbDBaV8&__tn__=-%5dK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portræt af en lyst- og sportsfisker 

Tekst Morten Andersen Billeder Morten Andersen, Langå Camping

Mit navn er Morten Andersen. Jeg er 

førtidspensionist, men også lakse- og 

havørredfisker, lommefilosof og skribent, og i 

øvrigt bosiddende i Hammel. 

Jeg er kendt blandt de fleste som har deres 

regelmæssige gang med en fiskestang i hånden 

ved Gudenåen og Lilleåen, og jeg sad i Langaa 

Sportsfiskerforenings bestyrelse fra år 2006 til år 

2015, i Gudenåens Ørredfonds bestyrelse fra år 

2007 til år 2015 samt i Gudenåsammenslutningen 

- Lakseprojektets bestyrelse i år 2014 og 2015. I 

år 2009 var jeg også med til at stifte 

indsamlingshjemmesiden Gudenaalaksen, der 

havde til formål, at indsamle midler til udsætning 

af laks, således at bestanden i Gudenåen kunne 

opretholdes. 

 

At fange en Å-havørred over 10 kg har været 

en ”drøm” for mig lige siden jeg startede med at 

fiske i Langaa Sportsfiskerforening, som jeg blev 

medlem af i 1988 eller 1989 - i øvrigt før laksens 

(gen)komst i Gudenåen. 

Dengang var mit mål dog mere beskedent, og i 

første omgang, var min drøm at fange en Å-

havørred over 5 kg. 

Dette mål lykkedes for mig i år 1995 da jeg i 

Gudenåen i slutningen af September-måned 

fangede en farvet havørred-han på 86 cm og 8.65 

kg på spinner ”Mellem broerne” (Grå Zone) i 

Langaa, (verificeret og kontrolvejet på Langaa 

Camping!), og som er min pr-rekord fra dette 

vandløb! 

Tilbage i år 2005 mistede jeg dog en stor ”Maj-

havørred” på spinner i Gudenåen som nok også 

var over 10 kg ”Mellem Broerne” (Grå Zone) i 

Langaa, da en med-fisker desværre nettede 

forkert på den, men denne fisker kan bevidne, at 

det var en meget stor (og stærk) fisk! 

I år 2022 lykkedes det mig så omsider, at blive 

medlem af den ”Klub” af Å-fiskere der har 

fanget en Å-havørred over 10 kg, og mig bekendt 

er ”min” fisk på 92 cm og 10.30 kg (verificeret 

og kontrolvejet på Langaa Camping) fanget i 

Juli-måned i år i Lilleåen på tigerorm på Rød 

Zone, den 4 eller 5 største fisk der er fanget af en 

lyst- og sportsfisker igennem de år, hvor der har 

været bedrevet lyst- og sportsfiskeri i Lilleåen på 

Langaa Sportsfiskerforenings fiskevand. 

(Lilleåens Rekord-fisk stammer tilbage fra 1966 

hvor Svend Erik Nielsen fra Laurbjerg fangede 

en havørred på spinner på 98 cm og 11.50 kg). 

 

 

Havørred 92 cm og 10.30 kg (Verificeret og 

kontrolvejet på Langaa Camping). 

I år 2022 lykkedes det mig så omsider at blive medlem 

af den ”Klub” af Å-fiskere der har fanget en Å-

havørred over 10 kg 

Min karriere som Gudenå og Lilleå-fisker blev i 

øvrigt indledt med at jeg tilbage i år 1988 købte 

mig mit første ”Fisk og Fri”  (September-

nummeret), og heri præsenterede - lyst- og 

sportsfiskeren samt journalisten - Harry Nielsen 

fra Aarhus en anvisning på ”Gudenåens bedste 

sving”, og en beskrivelse af 14 fine 

havørredpladser i Gudenåen (det var – som 

allerede nævnt - før laksens genintroducering i 

åen). 

Efterfølgende besøgte jeg Langaa Camping, og 

så her deres ”udstilling” af fiske-polaroidbilleder 

i deres vinduesparti, og så satte jeg mig for, at 

her ville jeg også ”op at hænge” med en havørred 

en dag!  På min allerførste fisketur til Gudenåen 

ved Langaa – samme dag, som jeg så udstillingen 

af ”fiskebilleder” i deres vindue i øvrigt - 

fangede jeg på spinner en gedde på ca. 60 cm 

nedstrøms ”Broerne” i Langaa (Grå Zone), (og 

som jeg i øvrigt genudsatte!). 

Siden er det gået slag i slag, og i August-måned 

1990 fangede jeg min første havørred i Lilleåen, 



og i Januar-måned 1991 (det var dengang man 

måtte fiske fra d. 16. Januar i Langaa 

Sportsfiskerforening) min første Gudenå-

havørred, og - siden dengang - har jeg fanget 

omkring 1000 opgangs-havørreder og laks og 

flere hundrede nedfaldsfisk (fisk der har været på 

leg) fra Gudenåen og Lilleåen. Det gør mig uden 

tvivl til en af Danmarks mest fangende lakse- og 

havørredfiskere, og som Rock-ikonet Sanne 

Salomonsen, kan jeg med god ret sige, at jeg 

indenfor denne verden ”har prøvet alt”! (jeg har 

dog aldrig fisket særlig meget med fluegrej, da 

det – efter min opfattelse – er meget svært at 

praktisere på en fornuftig og givtig måde i 

Gudenåen, pga. den megen grøde!). 

 

Jeg mangler dog at fange EN RIGTIG STOR 

LAKS fra Gudenåen, da min pr-rekord her er en 

fisk på 97 cm og 10.50 kg, som jeg fangede på 

spinner tilbage i April-måned i år 2010 på Zone 4 

på Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings 

fiskevand, men det er jo også rart at ha’ lidt til 

gode. 

 I British Columbia i Canada fangede jeg dog en 

Konge-laks med en anslået vægt på ca. 16.5 kg i 

Oktober-måned i år 2006, så en stor laks har jeg 

prøvet at fange, men jeg ville gerne ”opleve” at 

fange en fisk - af en sådan kaliber – i 

mit ”hjemmevand” - Gudenåen! 

 

Hvad angår Gudenåens fremtid er jeg optimistisk 

på åens vegne. Jeg har været på åen og fiskenes 

side, hvad angår problematikken om Gudenåen 

og Tange Sø, og jeg tror på, at ”fornuften” vil 

sejre, at man på et tidspunkt vil ”nedlægge” 

Tange Sø, og føre åen tilnærmelsesvis tilbage til 

det gamle å-leje. Sådan som tingene har udviklet 

sig ved Gudenåen, hvor man har forsømt 

at ”passe på åen”, gør de mange dårligdomme, 

som nu viser sig (oversvømmelser, uhæmmet 

grødevækst, høje vandtemperaturer, og stort set 

ingen vilde og naturlige fisk), at der ikke er 

nogen vej udenom, og at man simpelthen bliver 

nødt til, snart at skride til handling, og fjerne 

Tange Sø. Jeg tror på, at fremtidige generationer 

kan se værdien heraf, og en 

sådan ”naturgenopretning” vil være det eneste 

rigtige at gøre, set med biologiske og 

miljømæssige briller, og for åens fisk vil det være 

den eneste mulighed for deres overlevelse og 

fortsatte beståen. Jeg har været fortaler for at 

gøre området ved Ans til en form for Dansk 

Naturnationalpark, og har bl.a på min ”facebook-

side” præsenteret disse tanker, overvejelser og 

planer, og har også sendt et høringssvar angående 

dette ind til Silkeborg Kommune, og den dag 

disse planer forhåbentlig bliver realiseret, vil en 

gammel inkarneret å-fisker som jeg, i al 

stilfærdighed åbne en god flaske champagne, og 

drikke den med velbehag, og så vil ”min 

mission” som fiskenes og åens ”ambassadør” 

være fuldført og tilendebragt! 

  

Med dette ønske for fremtiden, vil jeg ønske alle 

Gudenåen og Lilleåens fiskere ”Knæk og bræk”!  

Mine største fisk fra Gudenåen og Lilleåen:  

Største Havørred Gudenåen: 86 cm og 8.65 kg 

fanget på spinner på Grå Zone (Langaa). 1995.  

Største Laks Gudenåen: 97 cm og 10.50 kg 

fanget på spinner på Zone 4 (Bjerringbro). 2010.  

Største Havørred Lilleåen: 92 cm, 10.30 kg 

fanget på tigerorm på Rød Zone (Langaa). 2022.  

 
Største Havørred 2022: 92 cm, 10.30 kg fanget på 

tigerorm af Morten Andersen på Rød Zone i Lilleåen.  

Største Gedde Gudenåen: 115 cm (genudsat) 

fanget på reje på Zone 4 (Bjerringbro). 2012.  

Største Sandart Gudenåen: 78 cm, 4.14 kg fanget 

på spinflue på Rød Zone (Langaa). 1997. 

Morten Andersen. 

 



Whiskyfad nr. 12000.  
Tekst :Peter Fosgerau 

 

Lidt nyt fra det vestlige Danmark, stedet 

er nærmere bestemt Stauning. Her ligger 

foreningens fad og er ved at blive til god 

whisky. Hans Martin Hansgaard, der er 

ansat ved Stauning Whisky fortæller, at alt 

indtil videre forløber planmæssigt, og at vi 

som aftalt kan få de gyldne dråber på fla-

ske til foreningens 90 års jubilæum i 

2026. 

Men når man tænker lidt over det, så er 

det næsten synd, at dette fad skal ligge 

derude i Stauning, langt væk fra Langå. Så 

derfor har vi i bestyrelsen tænkt på at lave 

en foreningstur til det vestjyske. Dette 

skal naturligvis indbefatte en rundvisning 

på destilleriet og måske få et glimt af vo-

res fad? 

 
Hans Martin Hansgaard, der er ansat ved Stauning 
Whisky fortæller, at alt indtil videre forløber plan-

mæssigt, og at vi som aftalt kan få de gyldne dråber 
på flaske til foreningens 90 års jubilæum i 2026. 

Som i måske kan huske, så har denne 

whisky stadig intet navn. Tanken er, at  

 

finde et navn der fæstner den til Gudenåen, 

Langå og fiskeriet. Så derfor kan man godt be-

gynde at lægge hovederne i blød og begynde at 

tænke på et navn. Det kunne være, den der er 

lige til: 

Gudenåwhisky? 

  

Forslagene må I meget gerne sende til under-

tegnede, på min e-mail formand@langaa-sf.dk. 

Så nedsætter bestyrelsen et udvalg, der kigger 

de indkommende forslag igennem. Af disse 

udvælger vi et par stykker, som så måske kan 

komme til en afstemning på en af de kom-

mende generalforsamlinger? 

 

 
Tanken er, at finde et navn der fæstner den til Gudenåen, 
Langå og fiskeriet. 

En dato for en tur til Stauning kommer en 

gang i foråret, så hold øje med indbakken og 

glæd dig til at besøge fad og destilleriet derude 

ved Skjernå.  

På vegne af bestyrelsen  

Peter Fosgerau, Formand 

mailto:formand@langaa-sf.dk


Tanker fra min lænestol 
Tekst: Ole Pilgaard 

 
Hvem er mest retfærdig? 

 

Jeg tror, at jeg har valgt at stikke snuden ned i en 

hvepserede, men jeg vover alligevel pelsen. Det er 

trods alt holdninger og værdier, der driver 

udviklingen også i vores kære hobby. 

Lad det nedenstående være et indlæg og nogle 

refleksioner, der helt og aldeles står for min egen 

regning 

 

Jeg har gennem året, der er ved at være gået, 

iagttaget, hvordan debatten mellem områdets 

foreninger og medlemmer af de respektive 

foreninger på det sociale medie Facebook har raset 

om genudsætning af gedder, laks og havørreder, om 

antal fangede fisk, om adfærd ved fiskevandet og så 

videre og så videre. 

Det har efter min opfattelse ikke været kønt at være 

vidne til – det gennemgående tema har været 

kendetegnet ved, hvem der repræsenterer de mest 

rigtige holdninger, eller med andre ord, temaet har 

været, HVEM ER MEST RETFÆRDIG? 

Det er fandme ikke værdigt, at vi skal skændes på 

den måde i offentligheden, og at den ene eller den 

anden skal tillægges motiver, som ingen ved, om de 

har. Det er ikke på sin plads, at vi udskammer 

hinanden på den måde. 

Det bør være muligt at tale sammen på anden vis. 

 

Jeg har naturligvis også nogle holdninger til de 

forskellige emner, der har været drøftet i den 

offentlige  

debat på Facebook. Jeg har bare ikke kommenteret 

dem i offentligheden. 

Det er nok her fra lænestolen, at jeg risikerer at få 

røven på komedie. 

 

Det er min grundlæggende antagelse, at fiskeri skal 

være for alle former for fiskere. Det vigtigste må 

være, at der er plads til os alle, hvis bare hver enkelt 

af os tager vores personlige ansvar for vores eget  

fiskeri, og at vi samtidigt respekterer andres 

personlige ansvar. 

 

Lad mig nu give et par refleksioner på snakken om 

genudsætning og antal fangede fisk pr medlem.  

Hvor er egentlig den debat kommet fra? Har vi et 

problem, eller har vi bare skabt et problem, der er 

ved at gå i selvsving gennem vores indlæg på 

Facebook? 

 

 

 

 

 

Når vi kigger vores fangstrapporter igennem, er den 

faktiske virkelighed den, at det er ganske få 

medlemmer, der hjemtager mere end 10 fisk pr år.  

 

Skal vi virkelig til i retfærdighedens navn at lave 

regler, der ikke har nogen reel betydning for 

bestanden af havørreder i Lilleåen?  

Jeg kan selvfølgelig sagtens udtale mig herom, for 

mine hjemtagne fangster har ikke oversteget de 10 

fisk på noget tidspunkt de sidste mange år. 

Det er min opfattelse, at hvis man kan spise de fisk, 

man fanger, må man hjemtage dem, man vil.  

Hvis der på et tidspunkt opstår en situation, der 

peger på at alt for mange hjemtager for mange fisk 

pr. år, så skal foreningerne naturligvis handle – og 

de skal handle sammen og ikke hver for sig. Det 

foregår bedst hvis man mødes ansigt til ansigt, ikke 

ved at man nedgør hinanden på Facebook. 

 

Snakken om catch and release har bølget frem og 

tilbage. Er det en skånsom måde at bedrive fiskeri 

på, eller er det mishandling af levende væsener. 

Det er min holdning, at når den enkelte har fanget 

det, han eller hun kan spise, bør vedkommende 

stoppe sit fiskeri eller genudsætte de efterfølgende 

fangster. Alternativt må man stoppe sit fiskeri for 

sæsonen. 

Jeg har det meget blandet med catch and release, 

men jeg fanger jo heller ikke mere, end vi kan spise 

derhjemme. 

Tanken om, at en stor fisk gennem en lang kamp 

for at komme på land skal udmattes og fyldes med 

mælkesyre for efterfølgende at blive genudsat, 

forekommer mig ubehagelig og den er ikke i 

overensstemmelse med min personlige etik og 

moral. Det er bare min holdning til den sag. 

 

Nå men for at runde et langt indlæg af, så er mine 

personlige budskaber disse to nedenstående pointer: 

• Vi bør stoppe med at hænge hinanden ud 

på de sociale medier. Det giver mere 

kvalificerede løsninger, at vi taler 

sammen på tværs af foreningerne, og at vi 

mødes ansigt til ansigt. 

 

• At enhver bør tage personligt ansvar for 

eget fiskeri – at enhver bør starte med at 

feje for egen dør. Så burde der ikke være 

brug for den uværdige debat på 

Facebook. 

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår – vi ses 

derude til marts, når åen igen åbner. 



GRØNbil
   - Du kan også få GULbil

RENTE 
BILLÅN TIL EL- ELLER HYBRIDBIL  

%
Eksempel:
Billån provenu kr. 300.000, løbetid 7 år, variabel rente 1,5% p.a., ÅOP 3,66%, mdr. ydelse kr. 4.045. 
De samlede omkostninger udgør kr. 22.400 inkl. tinglysningsafgifter. Samlet beløb til betaling kr. 339.801
Der forudsættes 20% udbetaling, fuld pant samt opfyldelse af betingelser for SPARkunde*

* SPARkunde: Privat helkunde med minimum kr. 20.000 i Garantkapital

1,5
       
 www.spardjurs.dk  mail@spardjurs.dk



Programmering 

Tekst: Ole Welling  

Det kunne være noget for noget. Du gør noget for os, 

og vi gør noget for dig. 

På et tidspunkt kommer foreningen til at mangle en 

hjælper/assistent til vores hjemmeside.  

Jeg er stadig ”fit for fight” og er kun 72,5 år. Men på et 

tidspunkt får jeg brug for assistance. 

Jeg tænker på at oplære en dreng/pige en mand/kvinde i 

elementær programmering. 

Egentlig med formålet, på sigt, at få dig til at blive 

vores nye webmaster i LSF. 

 

Jeg blev medlem af LSF i foråret 2006. På den første 

generalforsamling, jeg deltog i, blev der fra bestyrelsen 

spurgt, om der var en, som kunne være interesseret i at 

assistere med foreningens hjemmeside. 

Da jeg havde eksperimenteret en smule med at lægge 

mine elevers elopgaver ud på nettet, tænkte jeg:  

Den må du kunne klare, så jeg rakte armen op. Jeg 

startede med at fabrikere en ny hjemmeside til 

foreningen. Det lignede, jeg ved ikke hvad. Så lavede 

jeg atter en ny. Lidt bedre. Og lur mig, om jeg ikke 

prøvede igen. Via søgning på Google fandt jeg noget 

værktøj, som gjorde, at hjemmesiden pludselig blev 

egnet til også at virke på mobilen. 

 

Der var på et tidligt tidspunkt bestyrelsesmedlemmer, 

som ønskede at få fabrikeret en 

Fangstindberetningsside med efterfølgende visning. 

Her måtte jeg have assistance fra min søn, som i dag er 

datalog. Han gav mig en stor hjælp. Jeg skulle lære at 

fodre en database med informationer og at hente data 

fra samme. Det kom til at fungere. 

Efterfølgende fandt jeg selv ud af at lave 

statistikmateriale, som også kan ses på vores 

hjemmeside. 

Hen ad vejen har jeg lavet hjemmesider til 

Gudenåsammenslutningen, 

Ferskvandsfiskeriforeningen samt sider til et par 

kunstnere for visning af deres malerier. Jeg har lavet 

egen hjemmeside, hvor jeg bla. har digitaliseret hele 

min frimærkesamling. 

 

Det at programmere kan være en niche til dig, som evt. 

har det svært i skolen eller dig som i fremtiden kunne 

tænke dig at blive prof. Det kunne også være dig, som 

har noget, du gerne vil vise lidt mere koncentreret, end 

på f.eks. Facebook. 

Jeg kan lære dig med at komme i gang med 

programmering. Jeg kan assistere dig og vise dig 

eksempler, som du kan bygge videre på. 

Du skal minimum have en bærebar – stationær PC. 

Måske vi kan assistere dig? 

Jeg tænker, vi kan mødes et par timer en gang om ugen. 

Det kunne være i LSF’s lokale i Langå eller hjemme 

hos dig eller måske hos mig. 

Der er flere instanser, som har kigget på vores 

hjemmeside. Jeg tænker mest på statistiksiderne. Det 

gør mig jo lidt stolt, at andre kan bruge produktet. 

 

Jeg tror, at de fleste kan lære at fabrikere en 

hjemmeside. Nogle ting kommer af sig selv, andre ting 

kan virke lidt mystiske, men bliver lette, når du får at 

vide, at sådan er det bare. Så er fidusen, at man får 

opskriften og kopierer og tilretter andre steder. Jeg klør 

mig ofte i nakken, når jeg skal løse en opgave. I de 

fleste tilfælde kan jeg finde en løsning på Google, hvor 

andre har de samme problemer som mig. Så er der 

nogle, som tænker svært og nogle, som tænker let. Jeg 

plejer at tage de lette løsninger. Fidusen er, at det er let 

at afprøve. Sikken en glæde, når en side pludselig åbner 

sig, og du har løst opgaven. 

Lidt om mig: 

Som dreng var jeg lidt af en ”Ole opfinder”. Mine 

kammerater stod ofte i en ring omkring mig, når jeg 

fabrikerede en ”sæbekassebil, en slangebøsse, en 

flitsbue et Crockettbat en pisk med lang snor osv. Jeg 

måtte selv lave det meste af mit legetøj, da min far ikke 

var meget for at spendere i dyrt legetøj. Jeg blev ofte 

mobbet, grundet denne egenskab.  

Jeg havde det svært i skolen og glædede mig til den 

sidste time var ovre. Nogle af mine lærere gad mig ikke 

og spåede mig som tankpasser. Dette var ensbetydende 

med ud af skolen efter 6. klasse og blive arbejdsdreng. 

Sådan skulle det ikke blive. Jeg tog realeksamen, 

studentereksamen, blev ingeniør. Jeg har arbejdet i 

Danmark, Mellemøsten og Indien. Bygget højhuse, 

bryggerier, mejerier, lavet specialskibe, repareret ubåde 

og undervist på teknisk skole. Været fagkonsulent i 

Undervisningsministeriet.  

Havde jeg ikke haft en energisk far, som betalte for 

ekstra undervisning, til mig, var jeg nu nok alligevel 

kommet videre, men nok i et mere langsomt tempo. 

 

Der er nok derfor, at jeg sikkert er i stand til at give dig 

det ekstra puf, hvor du kommer til at stole på dig selv 

og pludselig kan lave ting, du ikke har drømt om, du 

kunne. 

I dag er jeg pensionist med speciale i næsten alt. Jeg er 

dog ikke særlig god til fiskeri i Gudenåen og Lilleåen, 

selv om jeg har prøvet en del. 

At være webmaster i LSF er sjovt. Du kommer til at 

lære en masse mennesker at kende. En af opgaverne er 

at vende digitalbilleder, som af mystiske årsager ofte 

vender på hovedet, når de havner på hjemmesiden. 

Find mig her: https://www.langaa-

sf.dk/tekstfiler/kontakt_iframe.php?id=Bestyrelsen 

https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/kontakt_iframe.php?id=Bestyrelsen
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/kontakt_iframe.php?id=Bestyrelsen


Juniorer – Besøg af Venskabsklubben 

Tekst:Jan Madsen/Ole Welling  Billeder:Jan Madsen 

Sådan var beskeden til vores Juniorer: 

Hej LSF Juniorer 

Vi har på fredag den 9. september og lørdag 

besøg af vores venskabsklub fra Nyborg. 

Vi vil derfor flytte fisketuren i aften, til på lørdag 

kl. 07:00 

Her spiser vi morgenmad sammen med dem i/ved 

vores sommerhus. 

Derefter fisker vi forskellige steder sammen med 

dem i vores fiskevand. 

Lørdagen afsluttes med fælles aftensmad ved 

sommerhuset igen. 

I skal ikke have noget med, ud over fiskegrej og 

fornuftig påklædning. 

 

Som referat efter besøget skrev Jan Madsen: 

I weekenden havde Junior klubben besøg af 

vores venskabsklub fra Refsvindinge 

lystfiskerlaug. Vi havde alle en super weekend, 

desværre ville fiskene ikke rigtig lege med.  

Det blev til et par smolt, som selvfølgelig blev 

nænsomt genudsat.  

Både juniorer og seniorer glæder sig til næste 

gang vi ses.  

Tak til juniorer, til Michael Thomas og Kim for 

en hyggelig weekend. 

 

 



Gudenåkonkurrencen 2022 

Tekst og billeder: Jan Hyllested 

”Så blev Gudenåkonkurrencen 2022 afviklet i 

strålende sensommervejr. På trods af det dejlige 

vejr var det nok kraftigt medvirkende til, at de 

157 deltagere måtte konstatere, at fangsterne 

absolut var på det jævne. Bevares. Der blev set 

masser af laks i Gudenåen, men de var bestemt 

ikke interesseret i at stifte nærmere bekendtskab 

med de agn, lystfiskerne præsenterede for dem. 

Derfor blev fangsterne som følger: 

7 laks med den største på 5,45 kg 86 cm fanget af 

Stefan Kristensen. 

2. og 3. pladsen gik henholdsvis til laks på 5,28 

kg og 4,6 kg 

12 havørreder med den største på 4,62 kg 72 cm 

fanget af Erik Ryberg. 

2. og 3. pladsen gik henholdsvis til havørreder på 

3,39 kg og 2,56 kg 

Hos juniorerne løb Tobias Bussborg med 

førstepladsen med en havørred på 0,72 kg 41 cm. 

2. og 3. pladsen gik her henholdsvis til en 

skrubbe på 0,18 kg (30 point) og en aborre på 

0,33 kg (24 point) 

Nærmere detaljer om fangsterne kan ses her:  

https://www.gudenaasammenslutningen.dk/sider/

statistikudskriftOF.php 

Vi havde i år flyttet indvejningen fra 

sportspladsen i Langå til Bamsebo Camping ved 

Ulstrup, og det har vi absolut ikke fortrudt, da der 

både er flotte omgivelser og gode faciliteter på 

Bamsebo Camping. 

Nu vil vi gå i tænkeboks for at gøre 

konkurrencen endnu bedre, og så mødes vi igen 

d.15.-16. september 2023 ved bredderne af 

Gudenåen og Lilleåen. 

Afslutningsvis vil vi takke alle deltagerne og 

vores sponsorer – herunder i særdeleshed vores 

hovedsponsor Lystfisk.dk og Bamsebo Camping 

for godt værtskab." 

På konkurrenceudvalgets vegne  

Jan Hyllested 

Og så lige et par ”skæve indspark” oplevet under 

konkurrencen: 

Ud af 12 fangede havørreder var der 4 

dobbeltfangster. Det vil sige, at 4 mand fangede 

2/3 af havørrederne… alt kan ikke være held, så 

mon ikke dygtighed og lokalkendskab spiller en 

stor rolle. 

Hvor stor er chancen for, at samme mand om 

fredagen fanger en havørred på 0,880 kg 43 cm i 

Lilleåen for herefter på samme plads om 

lørdagen at fange en havørred på 0,880 kg og 

44,5 cm. De var endda af hvert sit køn 

 
Den største Laks på 5,45 kg 86 cm fanget af Stefan 

Kristensen. 

Den største Havørreder med på 4,62 kg 72 cm fanget af 

Erik Ryberg. 

Den største Juniorfisk en Havørred på 0,72 kg 41 cm. 

 

https://www.gudenaasammenslutningen.dk/sider/statistikudskriftOF.php
https://www.gudenaasammenslutningen.dk/sider/statistikudskriftOF.php


Medlemskonkurrencen 2022 

Tekst og billeder: Ole Welling 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er der åben for salg af deltagerbeviser og Grillbar 

1. Præmie Havørred. Søren Juul Jensen. 4,35 kg 76 cm 

 
1. Præmie Laks. Jonas Vammen. 2,77 kg 65 cm 

  
Præmie til eneste juniordeltager 

Lystfiskerne 

 

 

  

 

 Medlemskonkurrencen den 26.-27. september 

2022 forløb godt. 

Der blev solgt: 46 Seniorkort og 1 Junior kort: 

 

Indvejningen var på 8 fisk, fordelt på 2 laks, 6 

havørreder til seniorer, men ingen juniorfisk. 

LSF var arrangør af pølsesalg. Campingpladsen 

solgte øl og vand. 

Udover vores Medlemskonkurrence var der 

Bagagerumsmarked arrangeret af Lena og Miki. 

 

Tak til Langå Camping for at stille Campingpladsen 

til rådighed for os, samt arbejdet i forbindelse med 

indvejningerne! 

Vel mødt næste år! 

 

På vores hjemmeside kan du se billeder fra 

præmieuddeleingen: 

https://www.langaa-

sf.dk/tekstfiler/billedarkiv_iframe.php?id=Billedarkiv 

 

https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv.php
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv.php
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv_iframe.php?id=Billedarkiv
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/billedarkiv_iframe.php?id=Billedarkiv


 

Forsidebille: Morten Andersen. 

Morten Andersens store havørred på 

10,3 kg, og 92 cm. 

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 15/3 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, 

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 Guden-

åen, 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 

Renøring/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: 

 

21/02-23: LSF Generalforsamling. 

01/03-23: Sæsonstart i Gudenåen. 

01/04-23: Sæsonstart Lilleåen. 
 

Husk LSF klubaftner torsdage i lige uger fra kl. 19 

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