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Siden sidst, Maj 2013 
Skrevet af Lars Kielsgaard 

 

Det har været en meget usædvanlig vinter. 

Langt hen i april havde frosten stadigvæk 

ikke sluppet sit tag i naturen. Det har 

påvirket mange ting i naturen, også fiske-

riet. Sæsonstarten har ikke været storslået 

når jeg sammenligner med de sidste år. 

Der er kun fanget få laks. Til gængæld har 

der været en god størrelse op til 15 kg. 

Dags dato ikke mere end 6 stykker så vidt 

jeg er orienteret. 

Til gængæld er der fanget utrolig mange 

nedgængere, specielt havørreder. Der går 

rygter om at nogle fiskere har fanget 15 på 

en fiskedag, det syntes jeg personligt er 

for mange, for med sikkerhed ved vi at 

ikke alle udsatte fisk overlever. Mange 

nedgængere oplever vi som regel når 

vinteren trækker ud. Jeg tror det vil være 

godt for havørredbestanden at vi i besty-

relsen laver nogle regler så nedfaldsfiske-

ne bliver bedre beskyttet, når vinteren 

trækker ud. Det kunne eksempelvis være 

brug af modhageløse kroge eller cirkel-

kroge. 

 

Gudenåcentralen har været rundt ved 

Gudenåen og udsat havørredsmolt, des-

værre har der været nogle problemer i 

ørredfondens dambrug så det ikke har 

været muligt at udsætte det aftalte antal. 

Det skyldes måske den kolde vinter. Der 

har været det samme problem hos dam-

brugsejer Peter Holm i Himmerland som 

laver smolt til udsætningerne i Nordjyl-

land. Så kan jeg jo ikke lade være med at 

tænke om også den vilde smolt er påvirket 

af vinteren. 

 

I forbindelse med Tangeværkets smoltud-

sætning viste de igen deres ligegyldighed i 

forhold til regler og anbefalinger i forhold 

til udsætningerne. De sidste 5000 fisk blev 

kørt op til fisketrappen og sat ud i det 

øverste kammer. Hvorfor nu det? Fiske-

trappetælleren har nok talt lystigt, og det 

vil da undre mig hvis de ikke vil bruge det 

til PR på et tidspunkt. Jeg har selvfølgelig 

kontaktet fiskerikontrollen, DTU Aqua, og 

sportsfiskerforbundet. De er alle forargede 

over Tangeværkets opførsel, og det får sand-

synligvis en konsekvens. 

 

Vi har i bestyrelsen bestemt at der ikke skal 

være firkantede regler om hvordan man bevæ-

ger sig ved åen. Vi mener at fiskeriet skal 

foregå er ved at man viser hensyn til hinanden. 

Vi har jo mange forskellige måder at fiske på: 

Den ældre som gerne vil side og fiske et kort 

stræk. Fluefiskeren der oftest bevæger sig ned 

ad åen. Spinnefiskeren der fisker både op-

strøms og nedstrøms.  

Jeg vil godt opfordre til at når man er flere ved 

åen, så hilser man lige på hinanden og aftaler 

hvordan fiskeriet skal foregå.  

Der er selvfølgelig nogle ting der ikke er iord-

en. Hvis en fisker er på vej ned over fiskevan-

det, så går man ikke lige ind foran, eller sætter 

sig ved et hotspot lige foran andre fiskere. 

Hvis man vil fiske fast må man lige holde 

pause til folk er kommet forbi.  

At vise hensyn har faktisk fungeret rigtig godt 

i mange år, så det tror jeg er den rigtige måde. 

 

Endelig er vores sommerhus helt færdig og de 

første lejere har brugt det. Det fremstår nu 

rigtig hyggeligt med fine genbrugsmøbler, 

varmt og koldt vand, komfur, køleskab og 

fryser, toilet med bruser. Jeg håber rigtig man-

ge vil benytte muligheden for at leje et velbe-

liggende hus lige ned til åen. Vi satser også på 

sigt på en lidt mere jævn græsplæne/græsmark. 

 

Jeg ønsker alle en rigtig god fiskesæson, og 

rart og hyggeligt samvær ved åen. 

K&B 

 

Lars Kielsgaard 



Diverse informationer  
(Billeder og tekst: Bjarne Bach) 

 

Gudenåen er guld. 
Randers, Favrskov og Viborg Kommune 
bruger samlet 600.000,- om året på at 
sætte laks ud, og det viser sig nu, at de 
penge er givet godt ud. At laksefiskeri er 
en god forretning kommer næppe som en 
overraskelse for os lystfiskere ved åen. 
Men nu slår en ny rapport fast, at kommu-
nerne langs åen tjener mellem syv og otte 
millioner kroner på laksefiskerne – helt 
nøjagtigt tjener kommunerne 6.400,- per 
laks fanget på stang og snøre. Desuden 
konkluders følgende: 
• Der gennemføres i størrelsesordenen 

33.900 fiskedage årligt. 
• Lystfiskeriet skaber cirka 22.500 over-
natninger årligt 
• lystfiskeriet skaber et lokaløkonomisk 

forbrug på 7,7 millioner årligt 
• lystfiskeriet giver beskæftigelse til i 

størrelsesorden 5-9 fuldtidsarbejdspladser 
• en lystfiskerfanget laks skaber en lokal-
økonomisk omsætning på cirka 6.400,- 
eller 1.600,- per kilo. 

Vi må jo være nogle der bruger alt for 

mange på grej. Vi fortæller ikke konen, 

hvad en nyt Stella hjul koster, ikke over 

500,- kr. vel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatteren med sin drømmefisk (indtil 
nu, håber jeg ) Det er jo guld ikke!! 

Lidt om Ferskvandsfiskeriforeningen for 

Danmark som vi er medlem af:  

 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er 
den eneste landsdækkende tværfaglige for-
ening af sin art her i landet. Foreningen samler 
lystfiskere, lodsejere, ferskvandsfiskere og 
dambrugere og én og samme forening og sam-
ler således alle interesser ved vore ferske van-
de. 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
kunne i 2002 fejre sit 100 års jubilæum. Gen-
nem alle årene har foreningen bevaret sit tvær-
faglige indhold og sammensætning, selvom 
der gennem tiden er sket forskydning i forhol-
det mellem antallet af de fire parter. Forenin-
gen startede med hovedvægten på dambrugs-
drift og ferskvandsfiskeri, men udviklingen har 
gennem tiden ændret sammensætningen af 
foreningens medlemsskare, således at lystfi-
skerne i dag er blevet de fleste. 
Udviklingen til trods, så fastholder foreningen 
sit tværfaglige samarbejde med alle brugere af 
det ferske vand. Dette sker blandt andet gen-
nem den rådgivning som Ferskvandsfiskerifor-
eningen for Danmark yder Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og fiskeri i det rådgiven-
de §7-udvalg. Foreningen rådgiver desuden 
om fiskerireguleringer, fiskepleje mv. og del-
tager i udarbejdelsen af love og bekendtgørel-
ser indenfor området. Foreningen er også hø-
ringsberettiget i forbindelse med det offentli-
ges sagsbehandling indenfor områder af Mil-
jøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og andre 
områder indenfor miljø, fiskeri og natur. 
Foreningen henvender sig til alle, som har 
interesse i og omkring de ferske vande, og alle 
– foreninger som enkeltpersoner – kan blive 
medlem af foreningen og der igennem modta-
ge medlemsbladet ”Ferskvandsfiskeribladet”. 

 

Se FFD forslag om at begrænse garnfiskeri i 

Randers Fjor på side 16 her i bladet. 

 

Det er jo til gavn for alle os omkring Guden-
åen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fangstregistrering 2013 
Skrevet af Morten Andersen og Henrik Johansen 

 

For at få et samlet overblik over hvad vi 
fanger (primært laks og havørred) i vores 
fiskevande er det i dette år gjort obligatorisk 
at vi skal registrere/indmelde vores fangster.  
Registreringen sker på foreningens hjemme-
side og det kan enten gøres løbende eller 
samlet fx lige efter sæsonafslutningen.  
Man kan vælge at registrere sine fangster 
anonymt, hvor man kun bruger sit medlems-
nummer. Det skal dog bemærkes, at får man 
ikke indmeldt sin fangst, så vil det kunne 
ses. Har du ikke adgang til en pc og derfor 
ikke kan registrere din fangst på hjemmesi-
den, så vil bestyrelsesmedlemmerne natur-
ligvis være behjælpelig med dette.  
 
Der skal registreres på følgende ting: 
- Dato: 

- Havørred/Laks/andet: 

- Længde: 

- Vægt: 

- Zone: 

- Agn: 

- CR(genudsat): 

- Medlem/Dagkort: 

 
I forhold til indrapportering ved CR er der 
følgende ting at lægge mærke til. Andetsteds 
står der beskrevet hvorledes CR fisk bør 
behandles, men det nævnes også kort her: 
Hurtig og konsekvent fight, så vidt muligt 
hold fisken i vandet når du løsner kroghol-
det, kun en skønsmæssig længde angivelse 
(afsæt evt. 75 cm længde på din stang, som 
du kan vurdere ud fra) og så tilbage i baljen 
med fisken. 
CR fisk skal også registreres, men i sagens 
natur kan der ikke være vægt på. Nedfalds-
fisk hører også ind under registreringen, CR. 
  
Der vil, når sæson en er ovre, være en sam-
let opgørelse over vores fangster, men der 
vil også være en måned for måned oversigt, 
som sikrer et fornuftigt overblik over hvor 
mange nedfaldsfisk og sene han og hunfisk, 
som er blevet genudsat. 

 
 
 

Baggrund og bestyrelsens beslutning  
Som forening bliver vi presset fra flere sider til at 
dokumentere vores aktiviteter vedrørende fiske-
riet ved vores fiskevand. Argumentet mod at lade 
sig registrere, opfattes udadtil mange gange 
negativt, da uigennemsigtighed skaber mistro. 
 
Derfor har bestyrelsen besluttes at: 
 

Alle medlemmer skal indsende registrering af 

fangster senest den 30-11. Dette gælder også 

ved 0 fangster. 

Dette skal ske elektronisk. Indrapportering som 

foregår i perioden 1.marts til 31.oktober tæller 

som registrering. 

Indrapportering kan foregå anonymt, men med 

sporingsreference i form af medlemsnummer.  

Alle medlemmer som er registreret ved sportsfi-

skerforbundet vil modtage en mail med påmin-

delse om registrering umiddelbart efter sæsonaf-

slutning. Det er medlemmets eget ansvar at kon-

taktoplysninger er korrekte. 

 

Har et medlem ikke indsendt registrering får 

medlemmet 1 advarsel med kort frist til regi-

strering.  

Indsender medlemmet ikke registrering til-

lægges der 200 kr., som opkræves med kon-

tingentet den efterfølgende sæson. 

 

 

Alle dagkortfiskere skal indlevere registrering 

af fangster ved opstillede kasser på udvalgte p. 

pladser eller på hjemmeside. Dette gælder 

også 0 fangster. 

Da det er helt nyt for dagkortfiskere foreslås en 

prøveperiode for dagkortfiskere i 2013. 

Prøveperioden skal vise om det er nødvendigt at 

opkræve depositum eller om adgangen til indbe-

retning i postkasser er nok. Indberetning kan 

også foregå elektronisk på LSF-hjemmeside ved 

indtastning af dagkortnummer. 



Til kaffepausen  
(Billeder og tekst: Bjarne Bach) 

 

Sagnet om Gudenåen. 
Der var en halvgud, der hed Gudar, der 

engang røvede en pige i Tinnet Krat, hvor 

åen har sit udspring. Else hed hun og der 

gik ry om hendes skønhed. Han bandt 

hende til en kærre og bortførte hende. For 

at undgå at eventuelle forfølgere skulle 

finde dem, styrede han hestene i indvikle-

de sving og slyngninger, da de kørte væk. 

Pigens far henvendte sig til den kloge 

mand i Tørring om hjælp til at fange pige-

røveren. Først sendte den kloge mand 

ilden efter Gudar, fordi ilden er hurtigst, 

men den kloge mand kunne ikke styre 

ilden og brændte sine fingre. Så måtte han 

sende vandet! Han kaldte derfor alle bæk-

ke og kilder sammen, og frådende fulgte 

denne vandmasse Gudars spor i alle dets 

slyngninger og rev jorden op, så der blev 

dannet store dale. Vandet nåede Gudar 

ved Randers fjord. Gudar druknede, mens 

pigen, den skønne Else, blev reddet sam-

men med hestene. Og sådan gik det ifølge 

sagnet til, at Gudenåen blev dannet og fik 

navn efter pigerøveren og halvguden 

Gudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudenåens Ørredfond. 
Gudenåens Ørredfond, som vi er medejer af, 

har jo son sædvane, udsat ørredesmolt, her i 

foråret. Udsætningerne har desværre været 

under halvdelen af hvad den skulle have været. 

Dette skyldes dels noget sygdom på dambru-

get. Problemer med oddere, som både har 

stoppet filtrere, og spist en del fisk. Man har 

nu forsøgt at sætte et bedre hegn omkring 

dambruget. Det kommer jo selvfølgelig også 

til at berører dambrugets økonomi, da indtæg-

terne fra smolten kommer til at mangle. 

I kan læse meget mere om det på dette link: 
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef.aspx 

 

Er der nogen der kunne tænke sig at give en 

hånd med nogle mandags aftner, mangler der 

lidt folk. Se dette link: 
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/goef-

nyheder/arbejdsmandag-6maj-2013.aspx 

 

 
Smolten vejes for at kunne tælles. Man regner antal pr. kg. 
ud på denne måde. Fiskerikontrollen er der også. 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/goef-nyheder/arbejdsmandag-6maj-2013.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/goef-nyheder/arbejdsmandag-6maj-2013.aspx


- lokal gennem 140 år…

Velkommen i 
Langå Sparekasse

Vi er aktive midt i lokalsamfundet…

Som lokalt pengeinstitut kender vi 
vores lokalsamfund helt til bunds.

Derfor kan vi tilbyde gode løsninger,
der matcher dine ønsker og forventninger.

Hos os får du bid - hver gang!

Bredgade 10 ∙ Langå – Stationsvej 10 ∙ Stevnstrup
Tlf. 86 46 13 22 - www.langspar.dk



 Lakseudsætninger i 25 år 
Tekst og billeder: Lars Kielsgaard 

 

Den 30-4-2013 var det 25 år siden at Ran-

ders kommune udsatte de første laks i 

Gudenåen. Det blev markeret med en 

reception på Justesens plæne i Randers. 

Der var mødt omkring 100 personer op 

som deltog i festligheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCV udsatte laksesmolt på dagen, der var 

dog lige et uheld, slangen fald af bilen så 

smolten kom ikke direkte ud i åen. Men 

ved alles hjælp blev de hjulpet på vej ud i 

åen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev holdt nogle fine taler. Det gennemgå-

ende i talerne var at DCV og specielt direktør 

Gert Holdensgaard fik meget ros for sin ind-

sats de sidste 25 år ikke kun for udsætningerne 

i Gudenåen men også det store arbejde de har 

gjort for at genetablere den vestjyske laks. 

 

Ved samme lejlighed blev den største laks 

fanget i Gudenåen 2012 præmieret med et 

kunstværk. En laks lavet i metal. Et rigtig flot 

kunstværk. Det lød dog fra flere fiskere at det 

var en nedfaldslaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Randers stod for en dejlig buffet, der 

selvfølgelig bestod af grillet laks, salat og 

hvidvin. 



Lystfisk.dk – Messingvej 20G – 8940 Randers SV – tlf.: 22 66 68 12 (samme bygning som Quickpot)

Man-fredag 10:00 – 17:30 – lørdag 9:00 – 13:00



Gjerrild junior fisketur 2013 
(Billeder og tekst: Bjarne Bach) 

 

I skrivende stund, er vi i Gjerrild, på juni-
or fisketur. Vi kom i går aftens. Det blæ-
ste en del, hvilket vanskelig gjorde kystfi-
skeriget en det, for børnene. Fangsten 
fredag begrænsede sig til en hornfisk til 
undertegnede.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag aften, på stranden. 
 

I dag lørdag, er fiskeriget lidt lettere. Det 
er blevet til 5 hornfisk, en havørred under 
målet. Samt en det små sej, som går helt 
inde under land. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Små sej, som dog alle blev genudsat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag på kysten i Gjerrild. 
 

Vi er atten, her. 13 børn 2 junior ledere, 
samt 3 fædre. Lige nu her kl. 14 lørdag er 
alle undtaget Magnus og undertegnede, 
der er ved at lave det sidste til dette blad, 
de eneste, der er tilbage her i huset.  

 
Magnus har ikke lyst til at fiske mere lige nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Christopher og Magnus det trætte lystfisker. 
 

Resten af deltagerne, er kørt til Grenå, for at 
håbe på lidt lettere fiskeri, med mindre vind. 
Jeg sider så her og skriver dette, og har lovet at 
starte grillen op, når de ringer siger de køre 
hjem igen. 
Vi skal have kyllinger, med ris og flute til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formiddags afslapning efter morgenfiskeri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Morgenmad. 
 

Nu håber Magnus og jeg, at det fanger mange 
fisk i Grenå, og er sultne, når de kommer 
hjem. 



Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 21. februar 2013 i 

kulturhuset Langå 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

Troels Miltoft blev valgt til dirigent 
 

2. Formandens beretning. 

Bestyrelsen 

Arbejdet i bestyrelsen har også i år været præget af 
godt og stabilt arbejde. Medlemmer og suppleanter 
er sammensat så godt at vi bestrider alle kompeten-
cer, hvilket er meget vigtigt da bestyrelsens arbejde 
spredes over både praktiske og mere faglige og 
kommunikations opgaver. Jeg vil gerne takke hele 
bestyrelsen for indsatsen i år. 
Fiskeriet 

Havørredfiskeriet har ligget under middel, hvilket 
også har været tydeligt ved de afholdte konkurren-
cer. Det har også været tydeligt ved vores fiskevan 
Lilleåen, hvor der ikke sidst på sæsonen var spor 
efter særlig meget fiskeri. Der er dog fanget fisk, 
også store. Der er troværdige rygter om fisk over 9.0 
kg. Den er dog hverken registreret eller foreviget på 
billeder. Det er brand ærgerligt da det jo er en af de 
største danske havørreder i år 
Havørredfiskeriet har i år heller ikke været på det 
niveau som vi har oplevet tidligere. Måske skyldes 
det den megen nedbør som har gjort at fiskene 
hurtigt har kunnet bevæge sig længere op i Lilleå 
systemet. Det kan jo også være at det er naturlige 
udsving fra år til år. Karup å og andre limfjordsåer 
har jo oplevet nogle år med dårligt fiskeri, men er i 
år kommet rigtig godt igen. Vi arbejder på at der 
bliver lavet et samarbejde mellem de foreninger der 
har fiskevand i Lilleåen. Samarbejdet skal gå ud på 
at udnytte det store potentiale der er ved at lave 
vandløbsrestaurering i de små tilløb der er i lilleåsy-
stemet. Det arbejde skal foregå i fællesskab, og vil 
helt sikkert give en betydelig større smolt produkti-
on, og dermed flere havørreder i Lilleåen. 
Laksefiskeriet startede rigtig godt, der blev fanget 
mange og flotte forårslaks lige fra sæsonens start 
Laksefiskeriet startede godt og tidligt, allerede de 
første dage af sæsonen blev der fanget mange nyst-
egne blanke laks. De gode fangster fortsatte indtil 
hen på sommeren hvor der blev mere stille, det 
virkede som om laksene trak så langt op i åen de 
kunne komme.  Der er meget fokus på laksefiskeriet 
fra kommunerne, i forhold til turisme og den øko-
nomi den bringer med sig. Der er sket det glædelige 
at de tre kommuner der ligger ved den nedre del af 
Gudenåen er gået ind og støtter projektet de næste år 
med 100.000 hver. Det skulle gerne betyde at lakse-
projektet er sikret de næste år, og måske indtil der 
findes en passageløsning ved Gudenå centralen. 
Gudenå komiteen har iværksat  en undersøgelse af 
hvad  laksefiskeriet betyder økonomisk, den  forven-

tes at være færdig først i foråret. Undersøgelsen der 
laves af COWI viser foreløbig at det rekreative fiskeri 
generere mellem 6-9 millioner, nedstrøms Tangevær-
ket 
Fangstregistrering er vigtig for at kunne dokumentere 
vores fiskevandes kvalitet. Specielt i forhold til laksefi-
skeriet. Dansk center for vildlaks har brug for at vide 
hvad der fanges af laks i Gudenåen, både i forhold til 
det faglige omkring laksen, og det økonomiske i pro-
jektet.  Vi må erkende at den fangstregistrering vi har 
haft de sidste sæsoner ikke er god nok og ikke giver et 
tydeligt billede af hvad der bliver fanget. Det er fru-
strerende at blive kontaktet af DCV og ikke kan give et 
tydeligt svar på fangster, det sammen gør sig gældende 
når jeg bliver kontaktet af fiskebladene, som også har 
brug for rimelige tal til deres artikler om årets danske 
fiskeri.  Vi arbejder derfor på at lave et nyt og bedre 
indberetningssystem, og som ikke bygger så meget på 
frivillighed. 
Vi har i bestyrelsen valgt at ændre på vores soner, 
farverne er de samme. Men for at få et tydeligere 
billede af hvor meget Lilleåen kontra Gudenåen bety-
der, har vi lavet disse ændringer. Vi betaler en meget 
stor leje for Lilleåen. De nye Zoner skal gerne være 
med til at dokumentere om den leje er reel. 
Miljøet 

Der er bevilget milliarder til vandmiljøet de næste år, 
så det er min opfattelse at regeringsskiftet har gjort en 
forskel. 10 meter bræmmer er en realitet, så hold øje 
med dem. 
Lilleåen har et stort potentiale i forhold til havørred. 
Der er et samarbejde i gang mellem foreningerne langs 
åen omkring restaurering medvidere 
Andre aktiviteter 

Vores sommerhus er endeligt blevet færdig, det frem-
står nu i en helt anden standard end tidligere. Der er 
varmt og koldt vand, buse niche og toilet.  Det har 
været en lang og sej kamp at nå hertil.  Det har krævet 
mange møder med kommunen, som der har været et 
godt og positivt samarbejde med.  Det er et sommerhus 
som ligger attraktivt, lige ned til godt fiskevand. Et 
sommerhus som jeg er sikker på at foreningens med-
lemmer vil få stor glæde af mange år ud i fremtiden.   
Vi fik også i foråret opsat en ny pavillon ved vores P 
plads ved smedens eng, vi håber den må blive benyttet 
flittigt i årene der kommer.  
Planerne om en handicapfiskestrækning ved skovlyst 
er godt på vej. Der er bevilget penge til projekteringen.  
Kommunen har været en god samarbejdspartner gen-
nem de sidste år, både omkring vores sommerhus-
lejrplads. Stien som er blevet indviet. Vores repræsen-
tation i det grønne råd. 
 
Gudenå sammenslutningen 



Dialoggruppe med ”Søvennerne” og Chr. Pihl 

Lorentsen. Ikke noget positivt resultat.  De er ikke 
modtagelige for faglige og specialisters undersøgel-
ser---, Men forholder sig rent følelsesmæssige 
argumenter. 
Jeg mener det er vigtigt at vi får en Gudenå sam-
menslutning som står stærkt. Jeg mener fangstregi-
strering og indsamling mv. skal være en organisati-
on, på den måde vil vi stå stærkere. 
Økonomien omkring lakseprojektet er på plads for 
en årrække. 
DSF 

Det er min oplevelse at der gøres et godt stykke 
arbejde for vores interesse i forbundet. De er med i 
mange udvalg tæt på beslutningsprocesserne i folke-
tinget.  
 
Jeg vil til slut rette en stor tak til alle dem der gør et 
stykke arbejde for foreningen, Fiskekonkurrencerne, 
juniorarbejdet og alle andre. 
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsamlingen. 
 

3. Orientering fra juniorafdelingen, (herunder 

aflæggelse af regnskab), udvalg og eksterne 

sammenslutninger. 

Martin Knudsen orienterede om en god fremgang 
for juniorafdelingen, hvad angår aktive medlemmer 
og aktiviteter. Der har desuden været godt samar-
bejde med andre foreninger. 
Bjarne Bach fremlagde juniorregnskabet.  
 
Gudenåens Ørredfond orientering 2013  

2012 har været et år under middel for Ørredfonden, 
hvad angår udsætninger – det skyldes sygdomspro-
blemerne de seneste år. Fiskeriet efter moderfisk har 
igen været lagt an på fældefangst for Gudenåen, og 
elfiskeri i Lilleåen og Allingåen. Elfiskeriet i Allin-
gåen blev foretaget lørdag den 24.11.2012 og resul-
tatet blev 68 fisk fordelt på 55 hanner og 13 hunner.  
Disse fisk gav i alt 12½ liter rogn. Fælden ved 
Tangeværket gav blot 22 fisk, fordelt på 17 hunner 
og 5 hanner. Af dem blev blot 6 strøget den 
03.12.2012, og de gav 2 ¼ liter rogn. Det blev 
derfor nødvendigt at ty til elfiskeri i Lilleåen for at 
nå den ønskede rognmængde. I Lilleåen blev der 
elfisket den 15.12.2012 og fra Lilleåen blev der 
hjemtaget 66 fisk, fordelt på 48 hunner og 18 han-
ner, og de gav 14 ¼ liter rogn. Således at der i alt er 
indlagt 29 liter rogn. Målsætningen var i 2012, 24 
liter rogn, hvoraf de 6 liter skulle komme fra Allin-
gåen, så det ser fornuftigt ud, og den samlede kvote 
for rognmængden er opfyldt. 

Gudenåkonkurrence 2012 

Gudenåkonkurrencen 2012 blev igen et flot arran-
gement med et fint stort overskud på kr. 40.000, der 

doneres til udsætning af laksesmolt i Gudenåen. Her 
skal det lige bemærkes, at overskuddet er efter indkøb 
af 3 stk. telte, som fremover kan huse arrangementet. 
Der var 346 deltagere i konkurrencen, hvilket er 50 
færre end sidste år. Langå Stadion var centrum for 
begivenhederne, og her kunne man få del i den gode 
grillstegte sponsorgris og anden servering.  Flere end 
vanlig (144 kuverter) deltog i en hyggelig fredag aften 
med spisning, fiskesnak, uddeling af lodtræknings-
præmier og andet. Lørdag sivede folk i løbet af efter-
middagen ind på pladsen til præmieoverrækkelse og 
lodtrækningen, som blev fint afviklet. Resultatet af 
konkurrencen blev: 19 havørreder med den største på 
2,89 kg, 33 laks med den største på 5,4 kg og 3 gedder 
med den største på 4,55 kg. TV4 filmede under hele 
konkurrencen og det blev til 2 udsendelser fra konkur-
rencedagene – hvilket har givet en fin reklame for 
fiskeriet i Gudenåen. Alt i alt et flot og hyggeligt 
arrangement, som konkurrenceudvalget skal have stor 
ros for! Her til sidst vil jeg gerne opfordre til at melde 
sig frivilligt, hvis der skulle sidde nogen i salen, der 
har lyst til at give en hånd med i Ørredfondens arbejde. 
Det kunne være i forbindelse med sortering af fisk, 
udsætning af fisk, elfiskeri og strygning af fisk. Så 
henvend jer til mig hvis I er interesseret i at deltage. I 
bliver så skrevet op på en frivillig-liste. 

Morten Andersen 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

Bjarne Bach fremlagde foreningens regnskab. Der er 
en nedgang i kontingentindtægterne grundet en vækst i 
pensionistmedlemmer. Der har desuden været en 
nedgang i dagkortsalget i 2012. 
 
Der var flg. spørgsmål til regnskabet 
Kontingentindtægterne hvorfor er de steget? 
Svar stigningen af indtægter stammer fra juniorkontin-
genterne, der udelukkende går til juniorafdelingen. 
Regnskabet tages til efterretning, og godkendt. 
 

5. Orientering om budget og regulativ for fiskeriet. 

Der er budgetteret med et fald i kontingentindtægter 
for det kommende år grundet at der forventes en stig-
ning i antallet af pensionistkontingenter. 
I regulativet indgår krav om fangstregistrering som 
noget nyt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog flg. satser. Seniorkontingentet en 
stigning med 5 kr. samt pensionister med 25 kr. Med-
lems- og ventelisteindskuddet stiger fra 110 til 200 kr. 
Juniorkontingent uændret. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

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



Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. Valgt 
 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

På valg:  
Henrik Johansen ---- Modtager genvalg. Valgt 
Jørgen Nielsen ---- Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslog Søren Holm Mogensen, der 
blev valgt 
 
 
9. Valg af 1 revisor. 

På valg: Otto Pedersen ------ Modtager genvalg. 
Valgt 
 
 
10. Forslag til vedtægtsændringer. 

§ 2 Foreningens formål : 
stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at genoprette en 
selvreproducerende bestand af, havørreder i Guden-
åsystemet. 
 
Ændres til: 
stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at genoprette en 
selvreproducerende bestande af, naturligt forekom-
mende fiskearter i Gudenåsystemet. 
 
Vedtægtsændringen blev vedtaget. Den endelige 
vedtagelse sker på en ekstraordinær generalforsam-
ling. 
 
11. Indkomne forslag i øvrigt. 

Der var ingen forslag 

 

Uddeling af pokaler. 

Senior: 
9-9 2012   Havørred: Preben Haugaard   80 cm   
6.80 kg 
10-3 2012  Laks:  Thorkild Sjøstedt   105 cm   11.90 
kg 
15-9 2012  Gedde: Christopher Kjeldmann Madsen   
86 cm    4.55 kg 
Sandart: Ingen 
Junior: 
4-3 2012 Laks: Magnus Pedersen 86 cm     7.41 kg 
 

 

12. Eventuelt. 

Morten Andersen gav udtryk for støtte til hjemmesi-
den Gudenålaksen. Siden har i 2012 genereret 
375.000 kr. Sammen med de kommunale tilskud 
forventes det at målet for indsamling af midler til at 
opretholde udsætningerne er nået 
 
Bjarne Bach orienterede om forholdene vedr. dag-
kort.dk  
 

 

Oplæg ved Jan Nielsen. DTU Aqua 

 
Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Jan 
Nielsen DTU Aqua. 
Jan viste en kort video om resultaterne ved fjernelse af 
spærringen ved Vilholt Mølle. Fjernelsen bevirkede 
hurtigt, der atter kom ørreder i området. Ørredtætheden 
er vokset eksplosivt. Det er sket fordi gydeforholdene 
blevet stærkt forbedret med den sænkede vandstand. 
Der er konstateret 8 ørreder pr meter vandløb. 
Desuden skabte ændringen gode vilkår for vandplanter 
og bunddyr. 
Filmens pointe er at opstemninger skal fjernes. Filmen 
kan ses på internettet. 
 
Repræsentanter fra Tangeværket har været inviteret 
ned for at se resultaterne af denne vandløbsrestaure-
ring. Oplevelserne gav dem stof til eftertanke 
JN fortsatte med at pege på principper for vandløbsre-
staureringsprojekter. 

 Det er vigtigt at finde de gode levesteder for 
mindre fisk, der derved kan vokse sig større. 
Mindre vandløb har derfor betydning. 

 Der skal være grus af en størrelse der er na-
turligt for vandløbet for at fiskene får opti-
male gydebetingelser. Stenene i skal have en 
passende størrelse. 

 Fisk bør gyde selv via de gode betingelser 
frem for at udsætte fisk. 

 Vandet skal have en naturlig fart ikke for 
hurtig heller ikke for langsom. 

 Gydebankerne må ikke have for kraftigt fald 
– vandet kommer til at løbe for hurtigt. Jo 
større hældning jo længere gydebanke 

 Vandløbsetableringer skal gøres på den rig-
tige måde 

 Rørlægning i de små bække kan være en al-
vorlig forhindring grundet skred i rørforbin-
delserne. Problemet kan løses ved at hæve 
vandstanden gennem at lægge sten ud. Her-
ved kan der etableres gydebanker i bækken 
kort nedstrøms røret. 

 Faldet i vandløb skal bruges til at skabe gy-
demuligheder. 

 Ørredsmoltens udvandring til havet skal sik-
res ved at sikre udvandringsforholdene. 
Vanløbet skal ikke levere vand til møllesøer, 
dambrug og lign. 

 Ved at fjerne opstemninger frilægges den 
oprindelige bund og gydeforhold forbedres 
stærkt. 

 
 
 
 



  

LSF’S Regulativ 2013 

§ 1. Foreningens fiskevand 
 

Stk. 1. De af foreningens medlemmer, der er i besiddelse af et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at udøve lystfiskeri overalt i 

de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i følgende zoner og med følgende restriktioner: 

 Rød zone : Forbeholdt medlemmer. 

 Øvrige zoner : For alle medlemmer samt indehavere af dagkort eller lodsejerkort, 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 Guden åen fra Porskær (skilt) og 
nedstrøms over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 200 m opstrøm 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 Amtmand Hoppe Bro til skilt 
overfor Frisenvold Laksegård og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m ned-
strøms 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 og med Smedens Eng. 

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

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 

 naturligvis overholdes. 

 § 3. Øvrige forhold 

 

Stk. 1. Hunde og jagtvåben må ikke medføres ved fiskeri. 

Stk. 2. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på foreningens fiskevand. 

stk. 3. Fra solopgang til solnedgang må hver lystfisker benytte 1 stang. Fra solnedgang til solopgang er der ingen begrænsnin-

ger. 

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

Stk. 5. Fiskeri med rogn er forbudt. 

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

Stk. 7. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred, laks og stalling) pr. fisker pr. 24 timer, idet regn-

bueørreder er undtaget. 

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

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

forevises på forlangende overfor 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 børn, op til 12år. 

Stk. 10. Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt. 

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

Stk. 12. For 2013 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 30. marts – 31. oktober. 

Stk. 13. Alle medlemmer skal indsende registrering af fangster senest den 30-11. Dette gælder også ved 0 fangster. Dette skal 

ske elektronisk. Med medlems nr. 

via vores hjemmeside. Indrapportering som foregår i perioden 1.marts til 31.oktober tæller som registrering. Indrappor-

tering kan foregå anonymt, men med sporingsreference i form af medlems nr. Indsender medlemmet ikke registrering til-

lægges der 200 Kr., som opkræves med kontingentet 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 dag-

kort nr. 

 



Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.  
(Tekst: Bjarne Bach, DTU og FFD) 

 

FFD vil genfremsætte dette forslag vedr. 
garnfiskeri i Randers fjord, da de ser ud til 
at være blevet ”glemt” i §7 udvalget. 
 
 
Vedr. Ændring af bekendtgørelse om 
regulering af fiskeriet i Randers Fjord 
mm. 
 
DTU Aqua og FFD kommer hermed med 
forslag til ændringer af den gældende 
bekendtgørelse af 19/01/1998. 
 
For at forsimple bekendtgørelsen og for 
ikke at skulle beskrive anakronistiske 
fiskemetoder foreslår vi at indføre en ny 
tekst under §2: ”Fiskeri i Randers Fjord 

må kun foregå ved brug af bundgarn, 
ruser, nedgarn samt med lette håndred-
skaber. (Andre metoder som krogliner, 
vod, trawl eller andre slæbende redskaber 
er ikke tilladt!)” Det sidste kan evt. udela-
des for at forsimple teksten.  
 
§4: Vi anbefaler at ændre maskemålet til 
mindst 130 mm, der også er den mindste 
maskestørrelse for fritidsfiskere og fordi 
et 122 mm garn også fanger undermålsør-
red og skrubber!  
 
§4 Stk. 2 tillader anvendelse af nedgarn 
med små masker (100 mm helmaske) i 
perioden 1. februar til 15. april. Formålet 
antages at være hensynet til et begrænset 
fiskeri efter helt. Dette er ud fra en biolo-
gisk vurdering særdeles uheldigt i forhold 
til beskyttelsen af de såkaldte ”grønlænde-
re”, der som oftest er under mindstemålet. 

De opholder sig i den periode netop i den 
nederste del af åen eller i fjordens inderste 
del, hvor også heltene opholder sig. Disse 
ørreder vil som hovedregel ikke overleve 
selv om de bliver genudsat. Stk. 2 bør 
derfor udgå. Bestemmelsen vil harmonere 
med vores forslag om en forlængelse af 
fredningstiden for laks og ørred.  

§5: Slettes og ændres til: ”Fra Øen Piggen og 

ind til Randers havn (inklusiv Grund Fjord) er 
al fiskeri med nedgarn forbudt”. Der fiskes 

meget lidt i Grund Fjord og som også fiskeri-
kontrollen nævner, er der i den inderste del af 
Randers Fjord kun få steder hvor man reelt kan 
overholde reglen om 100 m garnfri zone langs 
kysten. Denne ændring kan lette kontrollen og 
beskytte vandrefiskene i de smalleste dele af 
fjorden. Her bør der evt. indføjes en nøjagtig 
angivelse af den linje, der (tværs over fjorden) 
der skiller de to dele af fjorden i forhold til 
nedgarnsfiskeri! 
 
§6: Der er ingen grund til at opretholde en 
tilladelse til fiskeri med nedgarn i foråret langs 
sejlrenden og vi foreslår ændring til følgende 
tekst: ”Fiskeri med nedgarn er forbudt i en 100 

m bred zone på hver side af sejlløbet ……” 
 
§7 & §8: Slettes helt, da disse former for fiske-
ri så vidt DTU Aqua er orienteret, ikke drives 
mere. Bestemmelserne er dermed ikke aktuelle 
og dækkes af den nye tekst under §2. 
 
§11: 3) Laks og Ørred: 16. november til 1. 
marts. Vi foreslår denne forlængelse af fred-
ningstiden for at beskytte dels undermålsørred 
(grønlændere), men især nedfaldsørred og –
laks, der efter de nugældende regler er fredet 
og alligevel skal genudsættes. En betydelig del 
af fiskene vil ikke overleve genudsætning, 
hvilket er uhensigtsmæssigt. Ved at forlænge 
fredningen til 1. marts opnås det at en betyde-
lig del af disse fisk har forladt fjorden før 
fiskeriet indledes om foråret.  
 
DTU Aqua har i øvrigt bemærket sig at bkg. 
nr. 1030 af 4/12 1996 om mindstemål og fred-
ningstid for sandart i Randers Fjord ifølge 
retsinfo.dk fortsat er gældende. Da disse be-
stemmelser siden 1998 har været indeholdt i 
bkg. om regulering af fiskeriet i Randers 
Fjord, kan bkg. nr. 1030 ophæves.  
 



Norge junior fisketur, august 2013 
(Billeder og tekst Bjarne Bach) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billede fra sidste Norgestur 2011 

 
Vi prøver igen med at lave en dejlig en tur 
til syd Norge, for at fiske laks. 

Det bliver fra den 8. til den 11. august 

2013. 

Der bliver en egenbetaling på 250 kr. til 
denne tur. Som betales ved tilmeldingen 
ved at overfører de 250 kr. til vores juni-
orkonto:  reg.: 9283 konto: 3900242890. 
Resten af turen betaler LSF, færge, over-
natning, mad fiskekort mv. 

Aldersgrænse på min 13 år. Du skal 

være fylde 13, i år, altså årgang 2000 

eller ældre . 

Forældre kan deltage efter aftale. 
Husk man skal ikke længere betale 
fiskeravgift  i Norge, før man er fyldt 18. 
Til de voksne er linket her. Det kan købes 
billigst her: 
http://www.dirnat.no/fiskeravgift/ 

Tilmeld jer nu eller snarrest så vi kan bestille 
færge overnatning mv. 
Tilmelding sms på 21 69 92 00 eller på mail: 
bjarne.bach@langaa-sf.dk, brug helst mail. 

Der er begrænset pladser så det er efter 

først til mølle princippet. 

 
Telt lejr før rejsning. 

 
Efter. 

 
Af de 14 der var med sidste gang i 2011, var 
der kun to, der ikke fangede fisk. Lars Kiels-
gaard var en af de to   

 
Flotte Bjerkreimselven 

 
Vi har en af Langå’s dygtigste fluekaster med, 

som har lovet at undervise dem som skulle 
have lyst til at lære fluefiskeriets glæder.  

http://www.dirnat.no/fiskeravgift/


LSF’s Medlemskonkurrence 2013 
 

 Fra fredag den 30/8 kl. 18
00 

til lørdag 31/8 2010 kl. 16
00

 
 

Præmier for over 10.000 kr. 
 

Husk at overskuddet går ubeskåret til LSF’s juniorer. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Billeder fra medlemskonkurrencen 2012 (Foto: Bjarne Bach) 

 

Kortsalg fredag fra 18-20.00 ved Smedens eng. 

Senior 50 Kr. Junior 30 Kr. 
OBS kun kortsalg fredag. 

 

Konkurrencen starter fredag kl.18.00 til lørdag kl. 16.00 
 

Alle fisk være indvejet inden lørdag kl. 16.00 
 

Salg af pølser ved Smedens eng fredag aften. 
 

Der vil være indvejning på campingpladsen fredag til 
kl.22.00 og lørdag fra kl.07.00 

 

Der er mulighed for opbevaring af fisk på køl. 
Præmieoverrækkelse på campingpladsen. 

 

Deltag i det hyggelige aftenarrangement med spisning på cam-

pingpladsen umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. 
 

Pris 100 kr. inklusiv 1 fadøl. (Det er da billigt for et godt 
selskab ligesindede) 

Tilmelding til spisning senest den 15-8-2012 
 Til Langå Camping 

8646 1302 eller mail: info@langaa-camping.dk 
 

mailto:info@langaa-camping.dk


 

 

 

Vores Sommerhus. 
(Billeder og tekst: Bjarne Bach) 

 

Der er kommet godt i gang med udlejnin-
gen af foreningens sommerhus. Billedet 
her over viser et panorama fra huset. Vi 
har købt nogle nye brugte møbler, el kom-
fur, køleskab med fryser, og en kumme-
fryser til den store laks . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuen, med køkkenet i baggrunden. 

 
Der er 4 køjesenge + sofa i huset, samt 4 
køjesenge i anexet, som ses her under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ved deadline, mangler strømmen dog 
at blive lagt ind i anexet. Det sker i den 
nærmeste fremtid. Kablet et føret frem. 
De der har lejet det indtil nu har været fint 
 
 
 
 
 
 

Tilfreds med huset. Med bemærkninger om 
følgende mangler. En grill, stort spækbræt, og 
en radio. De to første tig er der rådet bod på, så 
skulle en af jer ligge inde med en radio i ikke 
har brug for, modtager vi den gerne. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Køjesengene i anexet. 
 

I skal bare selv medbringe sengetøj, dyner, 
lagen og hovedpude. Resten af det man ellers 
har brug for skulle gerne være i huset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her over, det nye toilet med brugser, dejlig nu 
at kunne blive vasket, uden at skulle hoppe i 
Gudenåen. 
 
Her under panorama fra huset. 



 

Pris: 

Senior 250 Kr.  Heraf går der 50 Kr. til Laksen 

Junior 100 Kr.  

Forsalget starter den 1.7 på alle kortsalgssteder 

Regler for deltagelse kan ses på ørredfondens hjemmeside fra d. 1.7 

 

Traditionen byder på arrangement i teltene på Langå stadion fredag aften 

med gris og andet godt. 

 



En juni-aften i rød zone, Lilleåen 
Skrevet af: Ole Pilgaard. Google billede: Søren H Mogensen 

 

Forestil dig en lun aften ved åen sidst i juni, 
insekterne summer, grøden kigger frem midt 
i åen, og vandranunklerne er på vej til at 
springe ud og give deres til fiskenes skjule-
steder. Luften står næsten stille. En sådan 
aften kan man blive ramt af fiskefeber – 
havørreden er gået op i åen, og der er gode 
muligheder for i det mindste at se en eller 
flere fisk trække op gennem åens klare vand, 
og hvem ved, hvis man er heldig at få en 
eller flere af disse på krogen. Lad mig i det 
følgende tage dig med på en fiskende van-
dring langs brinken i Lilleåens røde zone. 
 
Klokken er 20.30, og jeg har parkeret min 
bil på parkeringspladsen på Brogesvej. Der 
holder kun en bil udover min egen. Utålmo-
dig, som jeg er efter at komme ned at fiske, 
rigger jeg grejet til - en 10 fods fluestang 
klasse 6 med flydeline og 3,5 meter taperet 
forfang med en Uldsok i enden. I min utål-
modighed bander jeg over DSB hegnet, der 
står i vejen for komme lige ned til åen. Så 
jeg må styre min utålmodighed lidt endnu, 
indtil jeg har bevæget mig langs banen un-
der jernbanebroen og op langs banen til 
topppen af rød zone. På vejen møder jeg en 
ormefisker på vej hjem med en fin havørred 
i tasken. Han melder om flere kontakter. Så 
det ser ud til at jeg har rød zone for mig selv 
i hvert fald den næste halve times tid. Jeg 
når op til bænken. Her sidder jeg lidt og 
koger i den tætte varme. Jeg får tændt piben, 
myggene og knottene skal jo holdes lidt på 
afstand. Så er jeg klar. 
 
Jeg bevæger mig op til hegnet ind mod 
dambruget. Nu skal Automaten affiskes – 
selvom jeg i de senere år kun sjældent har 
fanget noget i den, men man ved jo aldrig. 
Jeg trækker 9 – 10 meter line af hjulet og 
lægger fluen over til den modsatte bred 
næsten vinkelret ud for mig. I kastet sørger 
jeg for at der kommer en lille linebugt ned-
strøms ved den modsatte brink, sådan at en 
mulig fisk ser fluen fra siden. Der sker intet 

gennem automaten, og jeg når ned til de flue-
spisende træer over for bænken. Jeg undgår at 
sidde fast i grenene men mærker ingenting. 
Pladsen giver ellers jævnligt fisk både store og 
små. 
Jeg fortsætter ned mod den første bro – fisker 
koncentreret og opmærksom, da dette stykke 
ofte holder fisk. Og ganske rigtigt ved det 
femte kast ca. midtvejs i det smalle stykke 
rejser der sig en bølge fra den modsatte brink. 
Desværre får fluen fat i grøden og sidder fast. 
Jeg forsøger igen men intet sker. Fisken er 
enten ikke interesseret eller er blevet skræmt 
af min bøvlen med at få fluen fri af grøden. 
 
Jeg går ned til første bro og kan se, at åen 
begynder at bevæge sig op og ned. Så er der 
havørreder på gang. Ivrigt fisker jeg til dem, 
skønt jeg godt ved, at de sjældent hugger, 
mens de trækker – det kunne jo være. 
Videre ned til tredje bro, der nu kun er lig af 
en bro, men sporene af broen er der endnu. 
Skråt over for er der en god plads. Heller ikke 
noget. Jeg fisker videre ned mod det første 
enlige træ på modsatte side. En fisk springer 
bag mig midt i åen og det gynger. Skidt, ”jum-
ping fish never takes”. 
 
Vel forbi det første træ fisker jeg over mod 
rønnetræet på den modsatte side. På dette 
tidspunkt begynder de første natfiskere at 
komme travende op mod toppen af zonen. 
Efter en kort snak og ønsket om knæk og bræk 
fortsætter jeg min odysse ned langs åen og 
kommer til midtvejstræet. Myggene sværmer 
helt vanvittigt, og knottene bider omkring 
øjnene. På med myggespray og gang i piben.  
Nu kommer jeg til det stykke jeg hader - der er 
mange fisk på stykket, men det er tæt pakket 
med grøde og brinkerne kan være usikre og 
ganske rigtigt lige med et træder jeg forkert og 
står på næsen, ikke ud i åen men lige ind i en 
tidsel. ÆV. 
 
Således nogenlunde hel forbi dette stykke når 
jeg ned til indsnævringen – bro nr. fire efter 



midtvejstræet. Himlen er begyndt dunkle, og 
åen har det blå lys, der kendetegner timen 
sidst på dagen – det er den gyldne time. Nu 
er det tid for flueskift. Uldsokken puttes i 
æsken og på kommer der en stor sortvinget 
rørflue. Jeg fisker mig ned mod brosvinget, 
og mellem den tredjesidste og andensidste 
bro sker det. Fluen har kun lige ramt vandet 
og er begyndt at synke for at svinge mod 
egen bred. Da løfter vandet sig på den mod-
satte side, og nogle hårde rusk fortæller mig, 
at nu er der kontakt. Fluestangen bøjer fare-
truende, og fisken er på vej ind i en grøde-
klat. Jeg beslutter mig for, at nu må det 
briste eller bære, så jeg holder ved fisken 
fast og bestemt, og det lykkes at tvinge den 
ud midt i det frie vand igen. Sådan står vi og 
trækker i hinanden i nogle minutter, hvoref-
ter det lykkes mig at kane hende ind til 
bredden og få hende i nettet. En fin blank 
sommerfisk på 63 cm og 3,5 kg. 
Hun får hurtigt en snor gennem gællerne og 
hænges op på fangstpælen neden for Midt-
vejstræet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg forstætter mit fiskeri gennem brosvinget 
og ser da også trækkende og springende fisk. 
Da jeg når bunden af Brosvinget, står jeg og 
kigger gennem det lige stykke ned mod jern-
banebroen. 
Det hele gynger. Hold da k… tænker jeg, det 

må være en af de store. Jeg kaster og kaster, 
intet sker, men pludselig stikker der et hoved 
op af åen. En anden af åens beboere viser sig – 
odderen. 
Det er ikke første gang, og det er nok heller 
ikke sidste gang, at den snyder mig. 
Burde man være gnaven? Egentlig ikke. 
Jeg beslutter mig for at takke af for denne 
gang – klokken nærmer sig midnat – henter 
min fisk og begiver mig hjemad. 
 
Sådan kan en aften langs rød zone udspille sig 
såvel i virkeligheden som i min fantasi. 
Det er snart juni, og det er bare med at komme 
af sted til åen. De er derude. 
 
Knæk og bræk og god sommer. 



Nyttige oplysninger: 
 

Mindstemål og fredningstider:                       

 cm Fra Til 

Havørred 40 31/10 1/3 

Bækørred 40 31/10 1/3 

Laks 60 31/10 1/3 

Sandart 50 30/4 1/6 

Helt 36 31/10 1/2 

Gedde 40 31/3 1/5 

Aborre 19   

Ål 45   

                                                                                                            

Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 

forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  

forbudt i Lilleåen.                                          

                                                                        

Bådudlejning: 

 

 

 

 

 

 

 

Alu-jollen på trailer kan lejes 

For 200 kr. pr. dag + benzin 
 
Henvendelse til: 

Bjarne Bach 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf. 21699200 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

LSF’s  post Adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 

Væthvej 51, 8870 Langå 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

Web: www.langaa-sf.dk 

 

Klublokale: 

Bredgade 4, 1. 8870 Langå 

(Kulturhuset Langå) 

 

 

Hytten: 
 

Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-

gende i et naturskønt område mellem Langå 

og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan 

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: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser, anneks med 4 ekstra 

sovepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenud-

styr og lamper, samt brændeovn og brænde 

klar til brug. Lejer skal aflevere hytten i 

rengjort stand. 

 

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 - søndag 1800 600 
 

1 november til 28/29 februar - 40% på lejen 

(ingen fiskeri muligt). 

For Juniorforeninger der er medlem af DSF 

udstedes gratis dagkort til junior under 18 år, 

når foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Rest beløb senest en uge før.  

Der kan købes dagkort i lejeperioden til de 

personer der er i hytten med 10 % rabat. 

Udstedes ved restbetaling af lejen. 

Forsidebilledet: 

Carsten Nørgaard med en 7,3 
kg laks. Billede: Grejbiksen 

Vigtige datoer 
24-26 Maj Juniorweekend i Gjerrild. 

08-11 August Juniortur til Norge. 

30-31 August LSF Medlemskonkurrence. 

20-21 September Gudenå konkurrencen. 

 

 

 

 

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


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


