
foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2 - 2005



2

Fo
rsi

de
 fo

to
: Å

ge
 E

bb
ese

n.
Sø

ør
re

d 
fr

a 
Si

lk
eb

or
gs

øe
rn

e

Foreningsbladet

INDHOLD

Indholdsfortegnelse............................side 2
Formandens har ordet........................side 3
Kort nyt ............................................side 4 
Jagtdirect.dk......................................side 5
Fiskebiologi om gedden......................side 6
Aborre fra Hald Sø..............................side 7
Klubaftener.........................................side   8

Efterårets konkurrencer .....................side 9
Geddekonkurrencen i Gudenåen.....side 10
Konkurrencevindere 2005................side 11
Sandartkonkurrencen........................    side 12
Søørred fiskeri i Silkeborgsøerne.......side 13
Søørred fiskeri i Silkeborgsøerne.......side 14
Bestyrelsen.......................................side 15

Følg med i hvad der sker i Silkeborg Fiskeriforening via internet-
tet. Foreningens hjemmeside bliver opdateret hver gang der er 
nyt fra bestyrelsen. Du kan også følge med i, hvordan det er gået 
til konkurrencerne og meget andet. Der er også mulighed for at 
få tilsendt en nyhedsmail, når siden er blevet opdateret. Se hvor-
dan du gør på hjemmesiden. Har du spørgsmål og kommentarer 
til bestyrelsen, er du også altid velkommen til at sende en E-mail 
til adressen: info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Foreningsblad for SilkeborgFiskeriforening

•	 Redaktion & layout: 
Ole Hanelius 

•	 Trykning: 
NL-tryk, Silkeborg 

•	 Oplag:  
3000 stk.

Husk du kan indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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FORMANDEN HAR ORDET

Til at starte med har jeg 
den fornøjelse at kunne 
. glæde foreningens å 
fiskere med at fortælle 

...at foreningen har lejet    
.....mere fiskevand ved 

Funder Å.   Det drejer 
..sig om strækningen 
...fra landevejsbroen 
der går over Funder 

Å i Funderholme. Silkeborg Fiskeriforening 
råder nu over alt fiskevandet fra broen og ud 
til Ørnsø, på begge sider af åen. 

Dette blev ganske vist også nævnt på 
generalforsamlingen den 16. marts, men 
da kun knap 50 medlemmer var mødt op 

til generalforsamlingen finder jeg det på sin 
plads at nævne det igen.  At kun så få af 
foreningens medlemmer mødte op til den 
årlige generalforsamling, er forøvrigt meget 
skuffende. Husk, vil du være med til at sætte 
præg på foreningen er det nødvendigt at 
møde op til generalforsamlingen og andre 
af forenings arrangementer. 

Jeg ser derfor frem til  at rigtig mange  frem-
over vil deltage i foreningens konkurrencer, 
og ligeledes møde talstærkt op til vinterens 
klubaftener. Til slut vil jeg ønske alle en 
fortsat god fiskesæson med mange gode 
timer ved foreningens fiskevand.
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KORT NYT

Silkeborg Kommune har på opfordring 
fra Silkeborg Fiskeriforening etableret 

en plads til isætning af småbåde ved 
Silkeborg Langsø. Pladsen er beliggende 
ved anlæget på Sølystvej og nedkørslen er 
overfor Sølystvej nr. 136. Det ser allerede 
ud til at det har været et populært tiltag, da 
der er mange der benytter denne mulighed 
for, på en nem måde, at få en båd søsat i 
Silkeborg Langsø. En tak til Silkeborg 
Kommune for etableringen af pladsen, og en 
bøn til vore medlemmer om at være med til 
at holde pladsen ryddelig og pæn. Og husk 
når båden er sat i vandet, skal bil og trailer 
fjernes fra pladsen og eventuel parkeres i 
parkeringsbåsene langs Sølystvej.

På generalforsamlingen den 16 marts 
2005 blev det besluttet at indføre 

fangsbegrænsning på sandarter. Således at 
der kun må fanges 3 sandarter pr. mand pr. 
fiskedag. Forslaget træder dog først endeligt 
i kraft fra 2007, fordi foreningen ligger 
inde med en del dag- ugekort bøger hvor 
ændringen også skal anføres. Bestyrelsen 
opfordre dog alle til at følge de nye regler 
allerede nu.

På billedet ses nedkørslen fra Sølystvej og ned til Silkeborg Langsø med isætningspladsen.
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Jagtdirect.dk er din outdoor butik med masser af lækkerier til jagt,  
fiskeri, hunde folk og outdoor. Stort udvalg i jagtudstyr, tøj, sko, fiske-
grej, hundegrej og tilbehør. Tikka, Norma, X3M1, Deerhunter, Ron 

Thompson, Le Chameau, Beretta, Sølvkroken, Mepps 
Butikken ligger på Sejling Hedevej 3 lige bag kraftvarmeværket. 

TILBUD i butikken:
Flugt skydning: 200 lerduer og 250 patroner kun kr. 349,00

Skyde jakke med membran kun kr. 599,00
3 glas Powerbait M/U glimmer frit valg kun kr. 99,00

Jagtdirect.dk og Silkeborg Fiskeriforening holder klubaften for medlemmer af Silkeborg 
Fiskeriforening. Onsdag d. 31-08-2005 kl. 19.00. Deerhunter kommer denne aften og for-
tæller hvorfor vores jagt & fiske tøj skal have en speciel sammen sætning alt efter hvad det 
skal bruges til. Der vil være speciele tilbud på Deerhunter og andre ting denne aften. Bla.  
X3M1®3D camo sæt 5 dele &5 stk. Due swupper kun kr. 999.00 Tilmelding nødvendig, 
max 40 personer, efter først til mølle Tilmelding skal ske til mail@Jagtdirect.dk eller i bu-
tikken Sejling Hedevej 3 

JAGTDIRECT.DK
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FISKEBIOLOGI OM GEDDEN 

Gedden (Esox lucius)  lever både i ferskvand 
og brakvand med en saltholdighed under 
10-12 promille. Den forekommer i alle slags 
søer med undtagelse af de meget sure og 
iltfattige. Gedden lever tillige i de rolige dele 
af vandløb og langs kysten i Østersøen.    

Gedden er i de første år stærkt tilknyttet 
bredzonens vegetation, som den anvender 
til både at skjule sig i og til at lave 
bagholdsangreb fra.  Gedden jager normalt 
ved hjælp af bagholdsangreb. Det har i 
den forbindelse tidligere været antaget, at 
gedder jager dårligt i uklart og grumset 
vand. Udenlandske undersøgelser såvel 
som undersøgelser lavet af DFU  afviser 
dog dette. Gedder har nemlig et veludviklet 
sideliniesystem, som gør dem i stand til at 
jage i bælgmørke fra de når en størrelse på 
ca. 5 cm. I forbindelse med et forsøg på 
DFU fandt, man at gedder i uklart og grønt 
vand voksede hurtigere end gedder i helt 
klart vand, selvom fødemængden var den 
samme.
Gedden ændrer fødevalg i takt med, at den 
vokser. Således ernærer geddeynglen sig i 

starten af dyreplankton, dernæst insekter 
og først senere fisk. Efter første 

leveår ernærer gedden sig 
dog hovedsageligt  af 

fisk, men æder 
også frøer og 

...æl l inger. 
Den er 

udpræget  kannibal og angriber artsfæller 
livet igennem. I søer der er en del af et større 
vandsystem, vil gedderne æde en del af de 
ørred- og laksesmolt, som trækker gennem 
søer under deres vandring til havet. 

Væksten er almindeligvis hurtig med 
en vægt på 1 kg efter 4-6 år. Hunnerne 
vokser hurtigere  og bliver langt større 
end hannerne. Kønsmodenhed indtræder 
for hannerne efter 2-3 år ved en længde 
på 25-40 cm, hvorimod hunnerne er 
både ældre (3-5 år) og større (40-55 cm). 
Legen foregår fra slutningen af marts 
til slutningen af april på lavt vand f. eks. 
på oversvømmede enge. Rognen gydes 
i flere portioner, og æg antallet er  på ca. 
15.000-20.000 pr. kg moderfisk. Der   
udsættes årligt mange tusinde   geddeyngel 
i sjællandske brakvandsområder for at 
ophjælpe bestandene af brakvandsgedder. 
Ligeledes udsættes af geddeyngel som 
værktøj i forbindelse med biomanipulation 
af uklare søer. Anvendeligheden og effekten 
af disse udsætninger har været genstand for 
flere DFU-undersøgelser.  For at reducere 
tilførelsen af næringsstof til vores fjorde 
og havområder bliver der i etableret våde 
enge i ådalene og det vil uden tvivl øge de 
tilknyttede geddebestande. Disse områder 
giver gode betingelser for en større bestand 
af gedder, hvilket kan påvirke bestandene 
af laks og ørred.  -  Læs mere om gedden på 
hjemmesiden www.fiskepleje.dk

Klide: DFU's hjemmeside om fiskepleje.
ved Finn Sivebæk



7Ud med snøren

ABORRE FRA HALD SØ

Af Åge Ebbesen

Jeg har fanget større 
aborre - men aldrig før 
en ½ m aborre på flue. 
Der var pludseligt abor-
re der jagede ganske tæt 
på land. Jeg prøvede 
et kast med en mindre 
flue der var bundet på 
forfanget, det skal jo gå 
hurtigt når det er abor-
re. Fik kun denne ene 
fisk - men det var fuldt 
tilstrækkeligt.

Voksne .............................kr. .....145,-

Børn .................................kr. .......70,-

Familie (forældre 
og hj. boende børn) ....kr. ......390,-

Pensionister....................kr. ......100,-

Bedsteforældre 
+ børnebørn...................kr. .....390,-

Følg årstidernes gang
- køb et årskort og få fri adgang

Ferskvands Akvarium Vejlsøvej 55 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8921 2189 
aqua@ferskvandscentret.dk • www.aqua-ferskvandsakvarium.dk
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KLUBAFTENER

Foreningens klubaftener har i sidste del af vin-
terhalvåret trukket flere og flere medlemmer. 

Efterhånden har mange af foreningen 
medlemmer fundet ud af at det er rigtigt 
hyggeligt at mødes i foreningens lokaler 
en gang om ugen. Ud over hyggeligt 
sammenvær, bliver der bundet fluer, støbt 
pirke og kuglebly, lavet spinnere og hægter 
og meget andet. 

Ind i mellem er der også plads til en god 
fiskefilm og andre former for special-
arrangementer. 

Klubaftenerne holder nu sommer pause, 
men vi starter op igen tirsdag den 4 oktober. 
Der vil dog være en ekstraordinær klubaften 
onsdag den 31 august. Denne klubaften 
foregår hos Jagtdirect.dk  ( læs mere herom 
på side 5 her i bladet ).

Vi glæder os til at se rigtig mange af for-
eningens medlemmer til vinterens klubaf-
tener og vi vil også opfordre  foreningens 
juniormedlemmer og yngre seniormedlem-
mer til at møde op, for at få et indblik i de 
mange muligheder som klubaftenerne inde-
holder. Og så er der jo også altid mulighed 
for at få gode råd  og tip & tricks af nogle 
af de ”gamle” og erfarne lystfiskere som er 
tilstede. 

Fluebinding er en af de populære aktiviteter.

Der er ofte trængsel i “værkstedet” når der ar-
bejdes.

Hyggesnak og udveksling af gode historier hø-
rer også med til dagsordnen.
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EFTERÅRETS KONKURRENCER

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 9. oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling  
Ved konkurrencen må der kun fiskes med  
1 stang pr. deltager. Der må kun fiskes fra  
land fra foreningens vande (træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter  
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med  
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Geddekonkurrence i  
Silkeborg Langsø

Søndag den 30 oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling
Ved konkurrencen må der kun 
fiskes med 1 stang pr. deltager.

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter  
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med  
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Aborrekonkurrence - Søndag den 4. september.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 07:00 til 07:30 
Indvejning i klublokalet, Søndergade 19 B -  kl. 15:00 til 15:30.

Kun personlig indstempling 
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort og fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
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FORÅRS GEDDEKONKURRENCEN  
I GUDENÅEN KONKURRENCEVINDERE 2005

Flotte fangster ved geddekonkurrencen i 
Gudenåen søndag den 1. maj.. 

Selvom geddekonkurrencen skulle 
konkurrerer med de mange 1. maj 
arrangementer, Superliga fodbold 
og motorløb på Jyllandsringen, 
mødte 43  morgenfriske lyst-
fiskere op til   indstemp-
ling   kl. 06:30.  Og 
det skulle vise sig at 
være et rigtigt godt 
valg, for gedderne 
var bestemt i bide-
humør. 

Ikke alene blev der fanget pænt mange 
gedder, der blev også fanget store 
gedder. De 3 største var alle over 8 kilo 

pr. stk. og vindergedden som 
blev fanget af Kent Nielsen 

var på hele 9 kilo og 600 
gram. Den samlede vægt 
på de indvejede gedder 
blev på i alt 63 kilo, 
og der til skal lægges 

et antal  gedder der 
ikke fandt vej til vægten. 

 

Kent Nielsen med vinderfisken
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KONKURRENCEVINDERE 2005

Forårs Geddekonkurrence Gudenåen
Senior: Kent Nielsen - gedde på 9,600 kg.

Junior: Ingen fangst

Ørredkonkurrence Skygge Å
Seniorer: Torben Kristiansen - ørred på 34,5 cm

Junior: Jesper Sørensen - ørred på 32,5 cm

Sandartkonkurrence Brassø, Borresø, Julsø 
Seniorer: Gert Mikkelsen - sandart på 4,360 kg.
Juniorer: Anders Larsen - sandart på 3,200 kg.
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SANDARTKONKURRENCEN 2005

33 hard-core lystfiskere fra Silkeborg  
Fiskeriforening trodsede det dårlige og kol-
de vejr, og gennemførte foreningens årli-
ge sandartkonkurrence i Brassø, Borresø og  
Julsø
 
Konkurrencen startede lørdag den 11 juni 
kl. 19:00 og der blev fisket natten igen-
nem til søndag formiddag kl. 10:00. Nat-
tens mange strabasser blev imidlertid ikke 
belønnet med mange og store sandarter, og 
der blev kun bragt 7 sandarter til indvej-
ning, hvoraf den største vejede 4,36 kilo.
Der blev derimod berettet at mange mindre 
sandarter havde bidt på krogen, og det bur-
de jo love godt for de kommende sæsoner. På billedet ses fra venstre seniorvinder Gert 

Mikkelsen og juniorvinder Anders Larsen
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SANDARTKONKURRENCEN 2005 SØØRREDEFISKERI I
SILKEBORGSØERNE

Af Åge Ebbesen

Silkeborg fiskeriforening sætter en del ør-
reder ud i Silkeborgsøerne. I mange af til-
løbene til søerne f.eks. Kærsmøllebæk, Rø-
debæk, Sugebæk, Hulbæk, 
Gravbæk, Funder å, Sande-
mandsbækken, Langsøhus bæk, 
Nebel bæk, Resenbro bæk, Linå 
m.fl. kan man hver vinter se en 
del søørreder på leg. Hver vin-
ter ses søørreder på op til 80-90 
cm på leg. 

De ørreder der bliver store nok 
til at gyde, har overlevet ophol-
det ude i søerne sammen med 
sandart, gedde og større aborre. 
Disse rovfisk ved man tager en 
væsentlig del af de mindre ørre-
der. Der vil derfor aldrig komme en meget 
stor bestand af søørreder i Silkeborgsøerne, 
da hovedparten af smolten ædes når de træk-
ker ud i søerne.. Om de ørreder der trækker 
op i vandløbene er naturlige bestande eller 
om de stammer fra udsætningerne er usik-
kert, men de har vist at de har evner til at 
overleve og har dermed gode gener.

 Jeg har ofte hørt at der ikke rigtigt bliver 
fanget ørreder i Silkeborgsøerne. At døm-
me efter opgangen af ørreder kan det un-
dre - for fiskene findes. Jeg tror at det skyl-
des at de fleste der fisker i Silkeborgsøerne 
primært gør det fra større både i sommer-
halvåret. Jeg bestemte derfor at jeg ville test-
fiske og  prøvede derfor for første gang i for-
året 2004 et målrettet fiskeri efter søørreder 

i Silkeborgsøerne.Det gode søørredefiskeri 
falder primært om foråret og om efteråret.
I begyndelsen af april går smelten på leg i 
vandløb og på bestemte steder i søerne. I 
denne periode går søørrederne højt i vandet 

ofte meget tæt på land. Man 
skal derfor søge fiskene med 
især små smeltlignede wob-
lere meget tæt på land eller i 
de områder i søen hvor smel-
ten gyder. De kan fanges hele 
dagen. Der er dog desvær-
re overvejende tale om brune 
nedfaldsfisk.

På Hald Sø er der indført en 
fredningstid fra 1. november 
til 31. marts det burde man 
måske overveje i Silkeborg-
søerne ? I sidste halvdel af april 

og i begyndelsen maj er vandtemperaturen 
forsat relativ lav, søørrederne søger morgen 
og aften føde på eller nær ved overfladen. 
De kan i denne periode fanges på flue eller 
små spinnere/blink. Det kan være en stor 
fordel at ”spotte” fiskene og dermed kaste til 
aktivt fødesøgende ørreder eller affiske lav-
vandet områder med hård bund. Det er her 
en fordel med en lille båd hvor man hurtigt 
kan følge fiskene.

Fra sidst i maj og hen til midt i juni dannes 
springlaget i mange af søerne, typisk i 6-
8 m dybde. I denne periode kan belastede 
woblere eller levende agn være effektivt. Det 
er et udpræget aften/natfiskeri der absolut 
bør ske over banker, langs stejle skrænter 
og udfor markante odder. Det er ofte nogle 

Jeg har siden jeg 
kunne holde på en 
fiskestang for første 
gang  fisket meget  

efter søørreder i  for-
skellige jyske, svenske 

og norske søer. Jeg 
havde den lykke at 
vokse op på en gård 

ned til Hald Sø.  
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meget afgrænsede områder hvor man gang 
på gang kan få ørreder. I denne periode kan 
man også opleve at søørrederne kortvarigt 
jager skaller og hundestejler på ganske lavt 
vand tidlig morgen/sen aften. Resten af 
sommeren kan søørrederne findes omkring 
springlaget der kommer længere og længere 
ned. Det vil stort set kun være muligt med 
dybdetrollingsgrej og er normalt ikke sær-
ligt effektivt, da det er vanskeligt at finde 
den helt rigtige dybde og sted. Bideperioden 
falder ofte midt på dagen- der er jo mørkt 
nede på 6-14 meter vand. I længere perio-
der med meget varmt vejr ser man ofte at 
mange søørreder trækker op i vandløbene, 
hvor temperaturen er relativ lav og iltind-
holdet højt. I bl.a. Funder å og Gravbækken 
ses hver å blanke søørreder i sensommeren.

Først hen i oktober måned kommer der igen 
en god men kort periode. Mindre blanke 
søørreder går i denne periode ofte i kanten 
af smeltstimmerne. Smelten står på denne 
årstid ofte ude i de fri vandmasser og ret 

højt i vandet. Tæt under land, i snævrin-
gerne og i Remstrup å kan der lokalt sam-
les ret store stimmer af mindre blanke søør-
reder der æder af skallestimmerne. Fiskeri 
med smelt eller skallelignende woblere i ca. 
1 m dybde er ofte effektivt og kan foregå 
med held i dagtimerne.

Hvordan gik testfiskeriet så ? 
2004: Jeg var afsted 6 gange  i perioden 
april-juni og oktober i Borresø og Ørnsø 
med kajak og robåd. Jeg fangede i alt 13 
søørreder. 4 under mindstemålet på 40 cm 
og 9 over.

2005: Tre ture på Borre Sø og Juulsø. Fan-
gede 4 søørreder. 2 under målet og 2 over.

Fra sidst i oktober og hen til begyndelsen 
af april bør søørrederne have fred, da der 
stort set kun er farvede opgangsfisk eller 
nedfaldsfisk.

God tur !

Fotoet viser søørrede fanget i Borresø på en lille smeltlignende wobler..

SØØRREDE FISKERI I
SILKEBORGSØERNE
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BESTYRELSEN 
Formand: (Fiskeribetjent)
Lindy Louring............................................8680 0303 
Sneppevej 5, 8600 Silkeborg
formand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Næstformand: (Bladredaktør, webmaster)     .    
Ole Hanelius...............................................8686 7474
Ravnsvej 7, 7442 Engesvang
info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Kasserer: (Fiskeribetjent)
Herluf Christensen.....................................8684 9630
Horsensvej 8,  8653 Them
kasser@silkeborg-fiskeriforening.dk

Sekretær:  (Fiskeribetjent)
Jørn Wulff ..................................................8685 9246
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
sekretaer@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Ryan Sørensen ...........................................2023 6165
Gransvinget 22,  8600 Silkeborg
ryanas@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:
Alf Jensen ..................................................8798 1442
Kejlstrupvej 207, 8600 Silkeborg
lwu@jubiimail.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Alfred Kruse...............................................8682 8260
Vesterbakken  29, 8600 Silkeborg  

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Lars Munksø ..............................................8682 6090 
Gustav Wieds Vej 19, 8600 Silkeborg
Lars.Munksoe@Silkeborg.dk

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mogensen..........................................8682 7201 
Gudenåvej 3-B7,  8600 Silkeborg

1. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Bo Pedersen................................................8685 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 
bop.bold@mail.dk 

2. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent) 
Mogens Nielsen..........................................2169 2982 
Arendalsvej 184,  8600 Silkeborg
mogensnielsen@webspeed.dk
     
Sekretariatsleder
Annemarie Hein.........................................8682 3517
Søndergade 19B, 8600 Silkeborg
kontor@silkeborg-fiskeriforening.dk

Hjælpere uden for bestyrelsen:
Ronnie Knappe...........................................8680 6237
Bruno Broberg............................................8681 1315 
Brian Krabbe Jakobsen................................8724 2049

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Frits Lerche ................................................8685 1261
Rene Kjær Rasmussen................................8681 2830  
Leif Quist Pedersen....................................8681 6494

Opsynsmænd uden for bestyrelsen
Klaus Kristensen.........................................8685 4102
Preben Johannsson......................................8680 4995
Gunnar Nielsen..........................................8683 6385
Brian Krabbe Jakobsen................................8724 2049
Per Michael Sørensen..................................8724 9924




