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Formandens side 
 
Så er sæsonen 2009 slut, og det må siges 
at have været en god sæson, der er blevet 
fanget mange fisk, og laksen fra påsken 
har sikkert gjort indtryk på mange, hvilket 
også kan ses, af de mange tilrejsende 
lystfiskere fra mange europæiske lande.  
Hvilket helt sikkert har kunnet mærkes i 
lokalområdet. Både i bybilledet og på 
omsætningen i de lokale butikker.                                                                                             
Også i år har vandet i Gudenåen været 
klart, selv ved høj vandstand. Det er også 
helt sikkert at det er den nye musling som 
har etableret sig de fleste steder i Gudenå-
systemet. Den forårsager stor skade i 
søerne, på både og bådmotorer. Selv på 
Tangeværket har de problemer med at 
den sætter sig i kolonier til gene for 
elproduktionen. Muslingen lever af al-
ger, og selvom vandet bliver klart er det 
ikke et tegn på at vandkvaliteten er blevet 
bedre, vandet indeholder stadig samme 
mængde næringsstoffer. Gudenåen har 
fået frit løb ved Vilholt mølle, allerede et 
år efter er der påvist en mangedobling af 
ørredyngel bestanden, og det uden at lave 
restaurering af den strækning der er slup-
pet fri, de gamle gydebanker er kommet 
frem helt af sig selv på grund af den stær-
ke strøm i stryget. Det kan da godt få en 
til at gøre sig nogle tanker om hvad der 
ville ske med bunden af Tange sø hvis 
Gudenåen bliver sluppet fri ved den aller-
sidste spærring af Gudenåen. 
Lystfiskeriet og miljøet har ikke fyldt 
meget i det overståede kommunalvalg. 
Heller ikke i vores kommune selvom vi 
ligger i et lystfiskermekka og også har 
problemer med vores vandmiljø. Vi får en 
ny formand for teknik og miljø, Kasper 
Fuhr fra SF. Jeg håber han vil arbejde for 
et bedre vandmiljø, få styr på spilde-
vandsoverløb ved kraftig regn. Vand- og 
naturplanerne der nu er mere end et år 
forsinket, skulle gerne komme til offent-
lighedens kendskab først i det nye år. I 
øjeblikket forhandler kommunernes lands-
forening og finansministeriet om økono-

mien i planerne, så det bliver spændende at se 
hvad de indeholder når de bliver offentlig 
gjort. 
Vi har flere gange i bestyrelsen diskuteret 
fangstregistrering. Vi har bestemt at der fra 
næste sæson skal være en fangstrapportering 
fra medlemmerne om fangsterne de har haft i 
sæsonen. Beslutningen skal ses ud fra at næ-
sten alle andre foreninger har fangst rapporte-
ring. Det vil give et bedre billede af vores 
fiskevands gode kvalitet. I forhold til laksepro-
jektet er det nødvendigt at lave dokumentation 
for hvad der fanges. Vi kunne også komme ud 
for en forurening hvor vi skal dokumentere 
hvad værdi vores fiskevand har. Det vil ikke 
blive en registrering hvor man kan se hvad 
hver enkelt fisker fanger, men kun til brug for 
statistik.  Fangstregistreringen vil komme til at 
fremgå af regulativet for 2010. 
Det er sjældent vi hører om problemer fiskere 
imellem ved åen, så bestyrelsens holdning om 
at vise hensyn til hinanden har virket godt, i 
forhold til mange regler som ofte er kon-
fliktskabende. Der har i løbet af sæsonen ble-
vet snakket meget ved åen om at fange de 3 
fedtfinnefisk før midnat og så fange et par 
stykker efter midnat, det er ikke en overtrædel-
se af vores regulativ, men jeg syntes alligevel 
at det er god lystfiskeretik at man ”kun” fanger 
3 på en fisketur selvom det efter døgnreglen er 
ok med 6. 
Det kan ikke passe at en forening med så man-
ge medlemmer kun samler få til klubaftenerne 
hver anden torsdag, hold øje med kalenderen 
på hjemmesiden, eller hvis der er nogen der 
brænder inde med en god ide til indhold på en 
klubaften så kontakt bestyrelsen.                                  
Vi går snart ind i et nyt årti, mine ønsker for 
det næste årti er en fritløbende Gudenå, så vi 
kan få en løsning på lakseprojektet, bedre 
miljø, og at jeg fanger en Havørred/Laks over 
10 kg. 
 
Glædelig jul samt godt nytår til alle. 
                                                                          
Knæk & Bræk 
Lars Kielsgaard 



Gudenåkonkurrencen 2009  
Tekst og billeder: Martin Knudsen  
 
Den 18-19. september var dagene hvor årets 
Gudenå konkurrence blev afholdt.  
Da konkurrencen begyndte, var vi ikke de 
største optimister da der havde været en 
længere periode uden regn til at give friske 
fisk i systemet. Samtidig var vejret usand-
synligt flot, 18 grader og høj sol hele lørda-
gen er ikke det vejr de fleste ønsker sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men det havde åbenbart ikke den store 
effekt alligevel da der blev indvejet ca. 70 
fisk godt fordelt på Laks, Havørred og 
Gedder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igen i år fik vi besøg af TV2 Østjylland og 
igen fik de æren som det første medie at 
præsentere vinderfisken i laksegruppen. Det 
er en ubetalelig reklame vi får som forenin-

ger, når vi bliver vist frem på den måde. 
Det er bare ærgerligt at det ikke er noget 
aviserne vil have med. 
 
2009-konkurrencen er udvalget enige om 
var den bedste nogensinde. Hvor alt gik 
efter planen. Der var også mulighed for at 
præsentere en rekord af de større da vinder-
laksen for første gang kom over 10 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det store arrangement på Langå Stadion 
tyder på at det skal udvides da det nu er 
blevet til det store mødested. Præcis som vi 
ønskede for 3 år siden da vi startede med at 
afholde konkurrencen over 2 dage. Den 
løbende indvejning og opdatering via vores 
hjemmeside fungerer også. Ifølge Ole 
”webmaster” er der en tydelig øget aktivitet 
på hjemmesiden under konkurrencen. Vi 
havde i år øget antallet af præmier til junio-
rerne, da de har fået for vane at fange store 
fisk og det er jo herligt.  
Som afslutning på konkurrencen 2009 vil vi 
sige tillykke til alle vinderne og MANGE 
TAK til de koner, kærester, børn og andre 
hjælpere som der er behov for til sådan et 
arrangement. Tak til Grejbiksen for deres 
store engagement. 
I 2010 vil det være årgang nr. 40 for afhol-
delsen af Gudenåkonkurrencen. Det ønsker 
vi skal gøres lidt ekstra ud af. Vi er allerede 
nu startet med planlægningen, Jeg kan nu 
afsløre at der arbejdes på flere og større 



præmier og andre små-konkurrencer som 
vil finde sted over de 2 dage på Langå Sta-
dion, og vi er klar over at vi får brug for 
endnu flere hænder og hoveder til afviklin-
gen. Ved at afse 2 timer med en hjælpende 
hånd til afviklingen får alle frivillige, mu-
ligheden for en tur til åen. Vi er jo alle 
glade lystfiskere som har det bedst når vi 
står ved brinken. Så ring, skriv hvis du 
skulle være interesseret i hjælpe lidt: 
Email: m.ms@mail.dk 
Telefon: 86412960. 
 
På gensyn til næste års konkurrence 17-18. 
September 2010. 
 
Herunder ses flere stemningsbilleder fra 
dagene. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vandløbsrestaurering i Elbækken 2009 
Tekst: Lars  Spey. Billeder: Ole Welling 
 
Lørdag morgen mødte 14 ”kampklædte” 
foreningsmedlemmer op for at hjælpe 
med at restaurere Elbækken. Efter mor-
genbriefing (læs kaffe og rundstykker) 
delte vi os op. 
• Nogen afhentede de større sten, vi 

skulle bruge senere på dagen. 
• Andre gik i gang med at ”opgradere” 

det stykke af Elbækken vi restaure-
rede sidste år. 

• De sidste gennemgik Elbækken fra 
Gudenåen op til Randersvej samt 
Farrebækken for eventuelle spærrin-
ger, som følge af årets gang (ned-
faldne grene etc.). 

 
De der gennemgik det arbejde vi udførte 
sidste år kunne konstatere at som helhed 
fremstod strækningen flot. Der skulle 
dog renoveres lidt på det øverste hvile-
bassin for at hæve vandstanden i vejgen-
nemføringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veludført arbejde, der er igen fri adgang 
under Randersvej. 

Sidste vinter konstaterede vi at havørre-
derne tilsyneladende bedst kunne lide at 
gyde på de snoede strækninger, vi havde 
restaureret. Derfor besluttede vi os for at 
lave endnu flere sving på det restaurere-
de stykke for at undgå at havørrederne 
graver hinandens gydegruber op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De der gennemgik Elbækken og Farre-
bækken kunne heldigvis konstatere, at 
der ikke havde samlet sig spærringer i 
årets løb, så der er fri afgang for de fisk 
og vanddyr, der måtte ønske at søge op 
og ned i vandløbet. 
 
Vi samledes alle mand efter veludført 
arbejde omkring kl. 11. Vi skulle nu have 
fordelt de 12 m3 marksten og 12 m3 gy-
degrus på bedste vis. Vi valgte at udlæg-
ge 2 m3 gydegrus lidt længere nede af 
strækningen, hvor vi observerede stor 
gydeaktivitet sidste år. Derved er der 
virkeligt ”redt” op til ørrederne her i år. 
 
Vi flyttede os herefter ca. 400m ned af 
Elbækken. Her ønskede vi, at etablere en 
ny gydebanke. Vi udvalgte et egnet sted, 
hvor det meste af gydebanken kan ligge i 



skygge og hvor der samtidig var for-
holdsvis hård bund samt god strøm. 
 
En ny gydebanke bliver til, (det går nu 
nemmest når der er maskiner der kan 
lave det tunge arbejde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gydebanken blev anlagt med større sten i 
bunden og store sten i siderne. Herefter 
blev 10m3 gydegrus fordelt efter alle 
kunstens regler.  
 
Nedenfor kan ses et før og efter billede 
af den ny anlagte gydebanke på ca. 30m. 
Det ser sku da godt ud !- 
Før restaurering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter restaurering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterskrift: 
Randers kommune har været ud og lave 
bestandsanalyse i Elbækken. Resultatet 
af denne analyse ser vi frem til med stor 
spænding. Har vores indsats sidste år 
været med til at øge antallet af yngel? Vi 
vil informere mere om denne analyse og 
konsekvenserne af den på hjemmesiden 
når vi har modtaget den. 
 



WEB-udvalgets hjørne  
Tekst: Ole Welling Hansen  

  
Vores Medlemskonkurrence 2009 blev 
dækket med en billedreportage som ses 
under Artikler - Billedarkiv. 
  
Vi har været beskæftiget med assistance 
ved "Gudenåkonkurrencen". Det ender vel 
med at være en normalprocedure at sende 
fangsterne "Online".  
Denne gang havde vi lidt småproblemer 
med transmissionen,  således at vi var lidt 
bagefter indvejningen. Dette skulle blive 
bedre næste år (Vi låner Netopkoblingen 
af Ole - tak for det). 
 
I øjeblikket bliver der hjemmepuslet med 
et "Reserveringssystem hvor man online 
kan booke både, klublokaler samt 
sommerhus" - det giver lidt flere grå hår 
:o).  
Der arbejdes på at du via hjemmesiden 
kan reservere: 

• Klublokalet 
• Sommerhus 
• Båd Udbyhøj 
• Alu-Båd 

 
Det flotte "Plejearbejde" ved Elbækken er 
også i år dækket af en billedreportage som 
ses under Artikler - Billedarkiv. 
 
Udvalget repræsenteret af Ole W har 
assisteret med en artikel vedr. forurening 
af Garverbækken. Denne artikel kan læses 
fra forsiden under "Nyheder" samt her i 
denne udgave af Optimisten. 
 
På den første junioraften spurgte vi de 
tilstedeværende juniorer, om der var et 
behov for en junior”blog” på vores 
hjemmeside. De tilstedeværende juniorer 
viste ingen interesse herfor, derfor lægges 
denne sag i bero, 
ingen interesse = ingen juniorblog. 
 

Den indlagte Grejside kan pt. anvendes af 
alle. Den kan bruges til: 

• Efterlysninger 
• Fundet 
• Sælges 
• Købes 
• Byttes 
• Andet 

 
 
Udtrækning af ”Månedens fisk” 
Her er så de sidste udtrækninger for 
August, September og Oktober: 
  
Den heldige vinder for august er: 
Pia Tindahl, Som den 2009-08-26 fangede 
en  havørred på 52.0 cm med en vægt på 
1.7 kg. 
 
Den heldige vinder for september er: 
Lars Kielsgaard, som den 2009-09-05 
fangede en havørred på 65.0 cm med en 
vægt på 3.0 kg 
 
Den heldige vinder for oktober er: 
Leif Hansen, som den 2009-10-24 fangede 
en havørred på 60.0 cm med en vægt på ca 
2.5 kg. 
 
(Sidste lodtrækning for 2009 er foretaget 
den 16. November 2009) 
Præmierne er sponsoreret af Grejbiksen, 
og kan afhentes i Grejbiksen mod 
forevisning af legitimation samt en kopi 
fra denne side (Optimisten eller 
Hjemmesiden). 
 
 
Venlig hilsen og knæk og bræk 
Ole Welling Hansen  



Elfiskeri efter laks i Gudenåen 2009   
Tekst: Søren H Mogensen, data hentet på BSF’s hjemmeside  

  
Årets elfiskeri efter laksemoderfisk i 
Gudenåen er afsluttet. Årets resultat 
blev: 
 

01-okt Langå 11 
06-okt Langå 12 
08-okt Bjerringbro, Ulstrup 6 
13-okt Bjerringbro 28 
15-okt Bjerringbro, Ulstrup 6 
20-okt Bjerringbro 19 
22-okt Bjerringbro 21 
27.okt Bjerringbro 18 
29.okt Bjerringbro 33 
3.nov Bjerringbro 15 
2009 I alt 169 

  
Fordeling på oprindelse og køn: 
119 stk Ätran heraf 55 hanner 
50 stk Vestjydske heraf 28hanner. 
Længde: 
Vestjydsk: 60-115cm 
Ätran: 50 – 95cm 
 

Observerede Havørreder 
(ikke hjembragt): 
Dato, antal (stk) 

1.okt 35 
6.okt 5 
8.okt 40 
13.okt 25 
15.okt 13 
20.okt 25 
22.okt 32 
27.okt 30 
29.okt 20 
3.nov 25 

Ialt 250 
 
 
 
 
 

 
Indsamling til Gudenåens laksefond 

via 

www.gudenaalaksen.dk 
 
 
Julen nærmer sig og fiskesæsonen er længe afsluttet, der kan dog 
stadig indbetales penge på ”Gudenaalaksen.dk” for at give Gude-
nålaksen lidt kunstigt åndedræt inden der forhåbentligt snart 
kommer en endelig afklaring af Tange-problematikken. Uden lo-
kal støtte de kommende år kan lakseprojektet ikke fortsættes. 
 



Mange bække små.... 
Uddrag af artikel om Garverbæk ved Bøstrup Langå 

Tekst og billeder: Lars Hjortshøj

Gudenåen eller "Danmarks-åen", som jeg også 
har hørt den omtalt, er efter danske forhold im-
ponerende i sin størrelse og burde jo som bekendt 
benævnes som en flod. 
Men som overskriften så rigtigt antyder, så er 
dette fantastiske vandløb jo et sammenrand af 
små livgivende bække, der hver især er særdeles 
følsomme og påvirkelige af vi menneskers hær-
gen. 
Fra naturens side danner disse små ofte kolde og 
rislende vandløb også grundlaget for ørredens og 
laksens evne til reproduktion, og er derfor altaf-
gørende for den naturlige balance i hele vandlø-
bet. Belært af facts har vi meget tidligt måtte 
indse, at denne hårfine balance i naturen har gjort 
det nødvendigt ikke alene, at stramme op på 
miljølovgivningen men også at kompensere 
naturen med udsætninger i stor udstrækning, for 
at skabe et miljø som "ligner" den ægte vare om 
man så kan sige. 
Der har nu igennem mange år været en voldsom 
dialog om især laksen i Gudenå-systemet og 
mulighederne for, at kunne genskabe en naturlig 
reproducerbar stamme af laks. Her har det især 
været de menneskeskabte forhindringer, som har 
været centrum for diskussionerne, da man jo har 
taget det for givet, at de involverede kommuner 
selvfølgelig havde "styr" på miljøet i de vandløb 
som befinder sig i deres områder. 
Garverbæk har sit udspring i nærheden af Hags-
holm Mose, hvor den løber under Hammel-
Randers landevejen, og passerer Bøstrup, hvor 
den så løber sammen med Granslev å, som igen 
løber sammen med Lilleåen for så endelig at 
tilslutte sig Gudenåen. 
Sidste sommer blev jeg nærmeste nabo til et lille 
stykke af Garverbæk, og kunne her konstatere at 
miljøet i og omkring bækken var kraftigt "bela-
stet". Brinker var totalt nedtrådte af kreaturer, 
som anvendte bækken som både drikketrug og 
som potte. 
Masser af wrap-plastik var i generationer trådt 
ned i og omkring bækken, og det lugtede fælt 
over alt. Efter at have brugt adskillige timer og 
dage på oprensning efter fortidens synder, kunne 
jeg konstatere at der stadig var en modbydelig 
lugt fra vandløbet og at dette alene ikke kunne 
henføres til kreaturer eller forrådnelse i naturen. 
Da Garverbæk er omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens §3 og yderligere klassificeret som gydested 

for laks og havørreder mente jeg, at det måtte 
være en oplagt opgave for Favrskov Miljø og 
indviede dem herefter i mine observationer. 
Favrskov Miljø svarede omgående tilbage, og jeg 
tror ikke, at der gik mere end 14 dage før der var 
en biolog på "åstedet" hvilket jeg var lamslået 
imponeret over. 
Biologen foretog en "tur" igennem bækken hvor 
der blev gjort nogle iagttagelser undervejs med 
menneskeskabte spærringer som f.eks. en sø og 
diverse udløb fra ejendomme samt af kreatur 
vandings- og besørge stedet som efter et påbud 
straks blev rettet "nødtørftigt". 
Under dette "forløb" med Kommunen var dialo-
gen meget positiv og lovende for et fremtidig 
resultat og kommunens teknikere og velvilje steg 
i agtelse til skyhøjde. 
For at sikre at det store arbejde som kommunen 
nu havde indladt sig på også bar frugt, tillod jeg 
mig i maj 2009 at udlægge en større gren på 
tværs af bækken, bare sådan for at få et par vel-
lignende fotos at hvad der sådan kommer "sejlen-
de" ned at vandløbet. 
Resultatet af aktiviteten kan ses og læses her i 
mail sendt til Miljø Favrskov Kommune:  
 
Hej Jens 
Jeg har de seneste måneder (over sommeren) 
ladet mig orientere om de undersøgelser som har 
pågået omkring Garverbæk, og den dialog som 
har været med et par af vores naboer. 
Jeg kan forstå at der er en betydelig udsivning og 
forekomst af okker i bækken, som dels er vanske-
lig at lokalisere men også problematisk at dæm-
me op for. 
Noget mere håndgribeligt er de menneskeskabte 
problemer som selvbestaltede reguleringer, op-
stemninger landbrug o.s.v men også gamle utætte 
rørledninger og septiktanke som ikke fungerer. 
Jeg føler mig faktisk meget overbevist om, at 
mere end 50% af den dræbende årsag i Garver-
bæk primært stammer fra "uheldige" udledninger 
fra de ejendomme som er beliggende langs bæk-
ken. 
Tilbage i maj måned dette år anbragte jeg en 
kraftig gren på tværs at bækken med et meget 
skræmmende resultat (se følgende fotos). En 
ildelugtende skummende substans, som på ingen 
måde kan være befordrende for dyrelivet i bæk-



ken, eller for en eventuel reproduktion af Guden-
åens laks og havørreder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er dog med stor glæde at jeg kan konstatere 
at ikke alene Favrskov kommune, men nu også et 
stigende antal af mine naboer fatter interesse i 
bevarelsen af den smukke natur og dyrelivet i og 
omkring bækken, og at der er skabt en frugtbar 
dialog, som under alle omstændigheder vil med-
føre nogle meget tiltrængte forbedringer. 
 
Jeg har også konstateret at der for nylig har været 
besøg hos os, (jeg går ud fra af det er en af dine 
kollegaer?) hvor der i bækken er foretaget noget 
"justering" af vandløbets bane. 
I den forbindelse modtager vi gerne nogle in-
struktioner og vejledninger i hvorledes vi, som 
nærmeste naboer til bækken selv kan bidrage til 
at forskønne eller optimere livsbetingelserne for 
bækkens dyreliv. 
 
Herligt ikke sandt, man kan næsten fornemme 
oplevelsen og ikke mindst stanken. 
Jeg modtog omgående et svar retur på, at min 
mail var modtaget og, at de snarest ville vende 
tilbage. 
 
Her er så svaret, som jeg modtog den 20. oktober 
i sidste måned (forkortet RED): 
 
Til Lars Hjortshøj 
I løbet af sommeren har du henvendt dig et par 
gange vedr. kilder til forurening m.v. i Garver-
bæk........  
Generelle bemærkninger om rensningskrav i det 
åbne land. 
"Mekanisk renset" dækker over spildevand, som 
alene er blevet "renset" i en bundfældningstank 
(også tidligere omtalt som septiktank, trixtank 
m.fl.). Når jeg sætter renset i anførelsestegn 
skyldes det, at der blot sker en meget begrænset 
rensning - i bedste fald tilbageholdes måske op til 
30% af det forurenende indhold - resten fortsæt-

ter jo så i sagens natur til recipienten, hvis ikke 
der er supplerende rensning............ 
 
Garverbæk er ikke udpeget af Århus Amt til 
forbedret rensning, og oplandet er derfor heller 
ikke udpeget i kommunens nye spildevandsplan. 
Opfølgningen bliver derfor, at vi for nuværende 
ikke gør mere ved den ene udledning, mens vi har 
bedt ejeren af den anden om at redegøre for om 
den eksisterende bundfældningstank er dimensio-
neret til det aktuelle brug. Det er så muligt, at der 
på sigt vil komme en større bundfældningstank, 
men dette vil kun kunne fjerne en mindre del af 
belastningen. 
Jeg håber at du kan bruge ovenstående svar. Har 
du generelle spørgsmål til spildevandsrensningen 
i det åbne land er du velkommen til at ringe til 
mig. 
 
Venlig hilsen,  
Biolog, Henrik Thue Pedersen 
 
Utroligt flot og udførligt beskrevet... 
 
Nå, så kom vi da så langt, og hvor er det så lige, 
at vi står i dag? 
Bækken bliver stadig anvendt som en forlænget 
del af kloakeringen fra mange ejendomme og 
skal fortsat "æde" hvad som helst?  
Menneskelort betragtes tilsyneladende ikke som 
forurenende nok til, at foretage et indgreb fra 
Kommunens side eller der er ikke lovmæssigt 
belæg for et indgreb?  
Der er stadig menneske skabte spærringer som 
hindrer passage for havørred og laks  
 
Det må altså bare være frygteligt frustrerende, at 
skulle arbejde for miljøet og, at skulle besvare 
spørgsmål fra borgere, som ikke rigtigt kan forstå 
hvad der egentligt foregår, og jeg har da også fuld 
forståelse for den besvarelse, som jeg har modta-
get ud fra de værktøjer, som der nu engang er 
tildelt disse mennesker og deres virke men måske 
samtidig også lidt deprimeret over, at måtte nå til 
den erkendelse, at miljøet endnu engang har tabt. 
 
Kan det virkeligt passe, at man snart skriver år 
2010, og at man har et vandløb, hvor der er fast-
lagt målsætninger for, et særligt følsomt vandløb 
klassificeret som gydeplads for laks og havørred, 
og alligevel skal man acceptere, at dette vandløb 
måske sammen med mange andre lignende små 
vandløb kun kan opnå status som simpel kloak? 



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Langå Sportsfiskerforening 

torsdag den 4. februar 2009 kl. 19.00  
i byrådssalen på det gamle rådhus 

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Orientering fra juniorafdelingen, 

(herunder aflæggelse af 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:  Lars Christensen ---- Modtager genvalg.   
 Søren H Mogensen ---- Modtager genvalg.                     
               Morten Andersen---- Modtager genvalg.    
               Torben Andersen---- Modtager genvalg.    
  

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg: Martin D. Knudsen ---- Modtager genvalg.         
  Poul Erik Jensen ---- Modtager ikke genvalg. 
 
 

9.   Valg af 1 revisor. 
 

                 På valg:  Steen Nørgaard ---- Modtager genvalg 
 
 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
  Ingen indkomne forslag 
 
11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
12. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 



Regulativ 2010 
 

§ 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 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 
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 Amt-
mand Hoppe Bro til skilt overfor Frisenvold Laksegård og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amt-
mand 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 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 jagtgeværer 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 begrænsninger.  
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. 

døgn, idet regnbueørreder 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 2010 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinier i tidsrummet 01. marts – 31. oktober. 
Stk. 13. For 2010 indføres fangstregistrering for foreningens vand.  



Vandløbsgennemgang i Tjærebækken 
Tekst og billeder: Lars  Spey

 
 
Vi (Blyblinker og ego) gennemgik de 
nederste ca 1500 meter af Tjærebækken 
lørdag den 15. november med det for-
mål, at: 
• Kortlægge den fysiske tilstand for 

bækken. 
• Afklare hvilke indsatsområder, vi 

bør fokusere på, for at sikre optima-
le betingelser for gydningerne i 
bækken fremadrettet.  

 
Det er planen, at vi i samarbejde med 
lodsejer, Faurskov kommune, DSF og 
DFU vil forsøge at lave en restaure-
rings-/aktivitetsplan, der kan være med 
til at sikre endnu bedre forhold for hav-
ørrederne i Tjærebækken. 
 
Under gennemgangen kunne konstate-
res: 
• En del sandvandring. 
• Mange kvæg- og traktorovergange i 

bækken. 
• 1 ulovlig opstemning. 
• Arealer der ikke er indhegnede ned 

til bækken. 
• 1 naturlig spærring. 
• Noget der ligner et spildevandsaf-

løb direkte i bækken. 
• 1 gydning (hurra). 
• Mange vandløbsinsekter (hurra). 
 
Som det ses af ovenstående er der en 
del udfordringer, både lovlige og ulov-
lige. Vi vil nu i vandplejeudvalget af-
klare, hvorledes vi griber situationen 
bedst an og forhåbentligt får rettet på 
ulovligheder samt utilsigtede dårlige 
løsninger, så både lodsejer, kvæk og 
ikke mindst fauna kan leve i harmoni. 
 
 
 
 

 
 
Sandvandring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgang i Tjærebækken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mærkeligt afløb ved bækken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ulovlig spærring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark uden indhegning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturlig spærring (Pilebusk stoppede 
vandet og hævede vandstand ½-m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi valgte dog at udbedre den naturlige 
spærring (i form af en pilebusk) dagen 
efter, således der nu er fri adgang op i 
bækken. Det er vigtigt at notere sig, at 
specielt pil har det med at brede sig meget 
hurtigt. Dvs. når pilebuske gror i eller tæt 
på små bække er det vigtigt, at få kontrol-
leret hvert år om passageforholdene forbi 
dem er acceptable.  
(Det skal måske bemærkes at der overho-
vedet ikke blev observeret yngel) 
Sådan, nu er der igen fri passage for fisk, 
vandløbsinsekter og små dyr. 

 



Rodekassen 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Kontingent 2010 
Ved Kasserer Bjarne Bach 
 
Husk at I i år modtager girokortet fra 
DSF i januar. Som SKAL være betalt 
senest den 1. februar 2010, ellers kan 
se sig selv som automatisk udmeldt af 
LSF. 
Kontingentet i 2010 er sammensat af 3 
tal. Kontingent til LSF, DSF og 25 kr. 
til DCV. 
I kan fremover tilmelde LSF’s kon-
tingent til PBS. 

Nye medlemmer 
Ved Kasserer Bjarne Bach 
 
Har du modtaget dette blad for første-
gang er du blevet optaget som medlem 
fra 2010. Der gælder de samme regler 
for dig, som står omtalt herover. 

Rundvisning 2010 
Ved Kasserer Bjarne Bach 
 
Vi vil gerne tilbyde nye medlemmer 
samt andre interesserede fremvisning 
af vores fiskevand og evt. fiskemeto-
der. Vi mødes  
lørdag den 27. marts  
i vores klublokale til morgenkaffe. Vi 
sørger for forplejning i løbet af dagen. 
Tilmelding er påkrævet til 
 lsf@langaa-sf.dk senest 7. marts.  

Sten i Lilleåens brinker 
Ved Søren H M 
 
Efter sidste års succes med ilægning af 
ca 25 m3 sten i brinkerne for at undgå 
det store mudderbad i ”Rød zone” 
Lilleåen, gentages/udvides denne 
succes. Datoen er allerede fastsat til 
22/4-2010, kl 16 så derfor sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Vi 
mødes på P-pladsen ved Lilleåen, tæt 
ved Løjstrup Dambrug. 

Brug af hjemmesiden 
Ved Søren H M 
 
Under sidste generalforsamling var der 
lidt kritiske røster overfor en stillestå-
ende hjemmeside. Der blev dengang 
opfordret til at hver især prøvede at 
bidrage med een artikel så der kunne 
komme noget mere dynamik. Indvej-
ning af fisk, samt nye spændende tiltag 
blev også efterlyst. Nu hvor sæsonen 
er ved at gå på held kan jeg se tilbage 
på et middelmådigt brug af hjemmesi-
den. Indvejningen virker fint men 
bliver næsten ikke brugt. Jeg ved godt 
at vi lever i et travlt samfund, men.. 

Fangstregistrering 
Ved Søren H M 
 
Der har lige været bestyrelsesmøde og 
det blev besluttet at der skal laves 
fangstregistrering for år 2010 og frem-
over. Hold øje med næste nummer, 
hjemmesiden samt Formandens side.. 
 



Juniortur til Medestedets P&T 
Tekst : Martin Knudsen, billeder: Søren H Mogensen 

 
Vinterens første juniortur var lørdag den 28-
11. Vi mødtes kl. 9 ved kulturhuset og tog 
kort tid efter mod Arden og Medestedet, 
Put&Take i 2 hyggelige små søer. Vi var 
samme sted sidste vinter og det gav godt med 
fisk. Så der var store forventninger fra dren-
gene. 
Det var Rasmus som lagde bedst ud, efter få 
minutter var den første regnbue på land, sene-
re blev det til denne flotte kildeørred.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste højdepunkt var da Morten Andersen 
fejlkrogede en regnbue på 7,1kg i halen, så 
kan en doven regnbue ellers give en god 
fight.  
Junior-Martin ville selvfølgelig ikke stå tilba-
ge for Morten så et par timer efter blev hans 
flue taget af endnu en af de meget fede/store 
7,9 kg og 72cm.  
Knægtene var ikke færdige endnu, de fik øje 
på en stor fisk inde i sivene. Den så sløj ud og 
Jannik landede den med hånden, 8,9kg. Men 
den endte i skraldespanden for den så noget 
skidt ud med diverse svampangreb. 
Det blev til 18 fisk i alt fratrukket den i skral-
despanden fordelt på 1 bækørred ”genudsat”  
5 kildeørreder 12 regnbueørreder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 16 var vi tilbage i Langå med en flok 
veltilfredse fiskere efter en dag med frisk luft, 
godt vejr og rigeligt med fisk.  
 
God jul og godt nytår 
Bjarne, Jørgen, Poul Erik og Martin 



Interesse i Eksotiske Fiskerejser??  
 Med Thomas Holm 

Torsdag den 21/1-2010 kl 19 
 i LSF’s lokaler, Kulturhuset Langå 

 
Går du og fantaserer om drømmerejsen hvor fiskeriet er i højsædet, men 
rejsebureauernes priser får dig til at blive hjemme, så mød op til denne 

spændende aften.  
Thomas har gennem flere år arbejdet for Atlantik Rejser som  

turarrangør/guide på forskellige drømmerejser til bl.a.  
Slovenien, Grønland og Mexico. 

  Nu har han besluttet at droppe ud og arrangere private ture. Aftenen vil 
indeholde oplæg om 3 mulige destinationer: 

Mexico: Big-Game (Blue marlin, Tun, Roosters, sejlfisk, Coronas etc etc) 
Slovenien: Super Tørfluefiskeri efter regnbuer, bækørreder og stallinger 

Grønland: Bomstærke Fjeldørreder samt UL kystfiskeri. 
www.th-fiskerejser.dk 

Alle er velkomme, vel mødt!!!!   
 
 
 



Fiskeskæl! 
Mød op til en spændende rejse i fiskens univers  

Torsdag den 11. Marts kl. 19:00  
Ved Klaus Balleby i LSF’s klublokale. 

 
På denne aften vil Miljøkonsulent Klaus Balleby guide os igennem, hvorledes vi selv kan 
aflæse skællene fra de fisk vi fanger. Få svaret på, hvor gammel er den fisk jeg har fan-
get, hvor mange gange har den været oppe at gyde, tilvækst etc. Alt dette kan læses ud fra 
skællene på fisken.  
Nogle fisk er lette at læse andre er sværere. Fokus vil blive lagt på havørred og laks (som 
er forholdsvis lette at aflæse) men også fisk som gedde, sandart og skalle vil indgå i fore-
draget.  
Der vil blive mulighed for at få en ”professionel” dom over skæl fra fisk vi selv har fan-
get, ta’ derfor meget gerne skæl med fra dine egne fisk. Bl.a. vil skæl fra Manne’s 11,3kg 
havørred fra Lilleåen 2009 blive gennemgået. 
 
Foreningen vil være vært med en kop kaffe og kage. 
Mød op, lad os sammen inspirere og blive klogere på fiskenes liv.  
 
(forhåndstilmelding ikke nødvendig men af hensyn til forplejning så send lige en mail til 
speyhs@yahoo.com for at vise at du kommer).  
 
”Fiskens skæl danner årringe, akkurat som træer også danner årringe. Årringene røber 
bl.a. dens alder, og om det har været en god eller dårlig vækstsæson. Har der været gode 
føde muligheder, er der længere mellem årringene end hvis der har været dårlige føde 
muligheder. Skællene vokser proportionalt med fisken, hvilket vil sige at en fisk på 20 
cm har halvt så store skæl, som en fisk på 40 cm. Disse egenskaber gør det muligt også at 
beregne fiskens længde på forskellige tidspunkter i dens liv, når bare du kender fiskens 
længde, da skællet blev taget. For den trænede skælaflæser, er det også muligt at se om 
fisken har været på leg og hvor mange gange” 
(fra www.karupaa.dk) 

Alle er velkomme, vel mødt!!!!  
  

 
 
 

Skitse som viser et skæl fra en 5 års havørred 
med plus tilvækst (+). Da det er en skitse er det 
tydeligt at se forskel på de forskellige perioder 
af fiskens liv. Der hvor årringene ligger tæt på 
hinanden er tilvæksten lille (vinter), modsat der 
hvor årringene er langt fra hinanden er tilvæk-
sten stor (sommer). Tilvæksten de første 2 år 
(1F og 2F) er foregået i åen og derfor knap så 
kraftig, hvorefter den er smoltificeret og trukket 
ud i havet (3H-5H) med en efterfølgende krafti-
gere tilvækst til følge. I sit femte leveår har den 
været på leg første gang (G). 

 



Foreningsaften til Grejbiksen - Trige 
Torsdag d. 25. februar kl. 19.00 

LSF afholder traditionen tro fællesudflugt og inspirationstur til 
Grejbiksen i Trige Torsdag d. 25/2 kl. 19.00. Afgang fra kultur-

huset kl 18.30. 
 

Grejbiksens altid veloplagte personale vil vise mange af de 
spændende nyheder frem. 

 
Samtidig vil der være muligheder for at gøre en god handel - så 

grejboksene kan blive klar til en ny og indbringende sæson. 
 

Grejbiksen har denne aften fyldt kursuslokalet med masser af 
spændende billeder fra vores arrangementer og ture i 2009. 

 
Kom og hør om de mange udlandsfisketure som vi formidler. 
Bl.a. Big Game fiskeri i Mexico, Størfiskeri i Canada, Salt-

vandsfluefiskeri i Belize, Natur og fiskeoplevelser uden side-
stykke på Grønland m.m. 

 
Rundt i butikken vil der være fluebindere der viser evnerne ved 

fluestikket og demonstrerer de mange nye materialer. 
 

På gensyn til en hyggelig inspirationsaften. 
Team grejbiksen 
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Nyttige oplysninger 
 
Mindstemål og fredningstider                       
 cm Fra Til 
Havørred 40 31/10 1/3 
Bækørred 40 31/10 1/3 
Laks 60 31/10 1/3 
Sandart 50 30/4 1/6 
Helt 36 31/10 1/2 
Gedde 40 31/3 1/5 
Aborre 19   
Ål 45   
                                                                                                            
Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 
forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  
forbudt i Lilleåen.                                          
                                                                        
Bådudlejning:  
Båden i Udbyhøj kan lejes for 
50 kr. pr. dag + benzin. 
 
Henvendelse til: 
Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st.th. – Langå 
Tlf. 20728825 
 
Alu-jollen på trailer kan lejes 
For 150 kr. pr. dag + benzin 
Alu-jollen må ikke bruges i 
vores eget fiskevand. 
  
Henvendelse til: 
Bjarne Bach 
Væthvej 51, 8870 Langå 
Tlf. 86461240/60290828 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
 

LSF’s Adresse: 
Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 4, 1. sal 
8870 Langå 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
Web: www.langaa-sf.dk 

 

Hytten: 
Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i 
et naturskønt område mellem Langå og 
Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan lejes til 
favorable priser. Så hvis du/I har lyst til en lille 
ferie eller weekend ved Gudenåen, er I meget 
velkomne. Kan lejes af alle. 

Beskrivelse af hytten: 
Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 
sovepladser, mulighed for at slå telt op. 
Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og 
ved leje af generator også el. Der forefindes 
tørkloset. Der er mulighed for at få fisk frosset 
ned hos Kaj Nielsen. 
Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. 
 
Henvendelse om leje: 
Kaj Nielsen   
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf.: 29627737  

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

Jensen havde været på havet med gutterne, fisk var der 
ingen af, men til alt held var der et par flasker i nødkassen 
så Jensen var i godt humør da de lagde til og trak bådene 
på land, jo der var stadig lys i klubhuset, så en enkelt 
kunne vel næppe skade, det var ud på de små timer da 
Jensen slingrede hjem, han fumlede med nøglen, faldt 
over katten kravlede gennem køkkenet ind i stuen, og 
hvad så han dog der, liggende på sofaen med rumpen i 
vejret og dynen trukket godt op over ørerne, godt nok var 
Jensen fuld, meget, meget fuld, men han var en mand, og 
mænd har lyster, og lyster det var lige hvad Jensen havde, 
så ved hjælp af standerlampen kom Jensen op at stå, 
dynen lidt op, bukserne helt ned, åh det var nu ikke så 
tosset endda tænkte Jensen mens han kravlede op af 
trappen med bukserne slæbende efter sig, på sin vej til 
soveværelset kom Jensen forbi badeværelset, og der så 
han til sin store forvirring sin hustru stå og børste sit hår, 
Nå der er du Manse, du har vist været ude med gutterne 
kan jeg se, det er også ok, du skal bare love mig at være 
stille, din mor har det ikke så godt, så jeg har givet hende 
et par sovepiller, så hun sover nede i stuen hos os i nat! 

Vigtige datoer 
24/12:  Juleaften. 
31/12:  Nytårsaften. 
4/2:      Generalforsamling. 
1/3:      Fiskesæson starter i Gudenå. 

Forsidebilledet: 
Slyngninger på Elbækken lige vest 
 for Dagsvad Auto. 



    
Afsender: 

LSF, Væthvej 51 
8870 Langå 
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