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Jeg kan heller ikke se nogen egentlig for-
nuftig grund til at bæveren skal udsættes,  
da der trods alt ikke har været bævere i 
Danmark siden Egtvedpigen, dvs. bronze-
alderen, der sluttede omkring år 500 f.K.

Hvis begrundelsen er, at bæveren engang 
har levet i Danmark og at betingelserne 
for at den vil kunne trives er gode, er der 
mange andre dyr der burde udsættes igen. 
Blandt andet kunne det jo være en rigtig 
god ide at udsætte ulve i de danske sko-
ve igen. Ulven har kun været fraværende 
i den danske natur i knap 200 år, og den 
vil forøvrigt være bæverens eneste natur-
lige fjende. 

Så skal der udsættes flere bævere bør der 
følge ulve med, således at bæveren ikke 
kan brede sig uhæmmet, til stor skade for 
vores vandløb. Der vil forøvrigt ikke være 
nogen grund til at frygte ulve i de danske 
skove, da der aldrig har været bevis for at 
ulve har dræbt mennesker i Danmark.

          
 

LEDEREN

Bæveren
Som nok mange har bemærket, har ud-
sætning af bæver i Silkeborg området igen 
været på tale. Men som bestyrelsen tid-
ligere har meldt ud, ønsker Silkeborg Fi-
skeriforening bestemt ikke at der skal fore-
tages yderligere udsætning af bævere, 
hverken i Silkeborg området, eller andre 
steder i Danmark.

Jeg mener at bæveren kun vil være til ska-
de for naturen og det vil være en hån mod 
de organisationer, foreninger, kommuner 
og mange frivillige der gennem rigtig man-
ge år har kæmpet for at genoprette vore 
vandløb. Dette arbejde vil bæveren i løbet 
af en årrække kunne ødelægge.

Ligeledes er det foruroligende at se hvor-
dan udsatte bævere tilpasser sig, formerer 
sig og spreder sig i et uhyggeligt tempo. 
De 18 bævere som blev udsat i Klosterhe-
den i 1999, er allerede blevet til mere end 
70 individer og har spredt sig til et meget 
stort område. 

Til sammenligning kan nævnes at der I 
Sverige, hvor bæveren også var total ud-
ryddet, blev udsat 80 bævere i perioden 
1922-1932 . I dag er der 100.000 bævere i 
Sverige. Tankevækkende ikke?

af Ole Hanelius
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NYT FRA BESTYRELSEN
Ulovligt fiskeri.
Bestyrelsen har gennem længere tid, fået 
meldinger om ulovligt fiskeri ved vande-
ne i og omkring Silkeborg. Disse oplys-
ninger stammer fra forenin-
gens fiskeribetjente, og flere 
af foreningens medlemmer, 
og handler bl.a. om fangst 
under mindstemålet og fisk 
der er fanget i fredningspe-
rioden. Ligeledes foregår 
der meget ulovligt fiskeri i og 
omkring stryget ved Papirfabrikken samt i 
Havnen.

I øvrigt meldes om meget store sandart-
fangster, og at mange, såvel medlemmer, 
som turister hjemtager store mængder af 
sandarter. Det er ganske vist først fra 1 
januar 2007 at fangstbegrænsningen ( 3 
sandarter pr. lystfisker pr. dag ) træder i 
kraft, men derfor behøver man jo ikke at fi-
ske uhæmmet efter sandarter i år. 

Man bør som lystfisker altid bestræbe sig 
på at fiske med omtanke, det vil bl.a. sige, 
at fiske bæredygtigt, og med stor respekt 
for naturen..

For at komme det ulovlige fiskeri til livs, 
har bestyrelsen besluttet at skærpe reg-
lerne ved visse overtrædelser af forenin-
gens love, vedtægter og regulativer. Det 
drejer sig om fangster under mindstemå-
let, fisk der er fanget i deres fredningspe-
rioden, ulovligt fiskeri i og omkring stryget 

ved Papirfabrikken og i Havnen, samt an-
dre grove overtrædelser af Ferskvandsfi-
skeriloven og Silkeborg Fiskeriforenings 

love, vedtægter og regulati-
ver. Disse overtrædelser vil 
fremover udløse fiskeriforbud 
i Silkeborg Fiskeriforenings 
vande i en periode på 3 må-
neder. Dette gælder både 
foreningens medlemmer og 
de mange fisketurister. I gen-

tagne tilfælde, samt ved tilsidesættelse af 
et eventuelt fiskeriforbud, kan en eksklusi-
on af foreningen, komme på tale.

Til sidst en stor tak til de fiskeribetjente og 
medlemmer der er med til at holde et vå-
gent øje med foreningens fiskevand. 

Mange, såvel 
medlemmer, som 
turister hjemtager 
store mængder af 

sandarter.

Det kan ikke udelukkes at det er et fristen-
de syn for en lystfisker, men her, i stryget 
ved Papirfabrikken er alt fiskeri strengt for-
budt.
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HILSEN FRA EN SANDART
Af Poul Høgh 

H ej allesammen, jeg hedder Sand-
art og levede i Julsø indtil søn-

dag d. 11-6-06. Jeg svømmede rundt 
på 12 meter vanddybde, da en lystfisker 
smed en underlig lille syg fisk i vandet. 
 
Den kom flere gange vimsende forbi mig,  
og da den på et tidspunkt var meget tæt på 
mig blev jeg irriteret eller sulten, ihvertfald 
satte jeg efter den og  slog flere gange til 
den med halen, men det skulle jeg aldrig 
have gjort, for pludselig satte den lille fisk 
sig fast lige midt på min venstre side og be-
gyndte at trække i mig.Jeg strittede imod 
alt hvad jeg kunne, jeg kunne høre vinden 
synge i en tynd snor som var bundet fast 
til den lille fisk.Ham i den anden ende måt-
te finde sig i at jeg trak en masse snor af 
hans fiskehjul, ligesom jeg selv bestemte 
hvilken retning jeg svømmede. Flere gan-
ge gentog dette sig, men efterhånden be-
gyndte jeg at syre til i alle muskler, lang-
sont blev jeg trukket op over en skrænt hen 
imod en båd hvorfra der blev sænket et net 
ned i vandet. Jeg besluttede at spille død, 
men lige da nettet prøvede at komme 

listende ind under mig fik jeg nye kræfter  
og svømmede nedad og væk fra båden, 
( hvis lyst fiskeren havde glemt at løsne 
bremsen på sit fiskehjul havde jeg sik-
kert svømmet rundt i de frie vandmasser 
på jagt efter nye eventyr), men snart måt-
te jeg igen følge med op, denne gang blev 
jeg fanget af nettet og løftet op i båden.
Senere kom jeg med hjem til lystfiskerens 
bopæl, her blev jeg målt til at være 82 cm 
høj og vejet på en vægt , denne viste 5,2 
kg. Ak ja, havde jeg dog bare svømmet ind 
i ankertovet, så måske jeg var sluppet fri, 
det har flere andre store sandarter gjort før 
mig, men så var der sikkert bare kommet 
en anden lille syg fisk vimsende forbi for at 
friste mig til noget dumt.

Hvis nogle af i andre levende sandarter læ-
ser dette , tag jer i agt, spis kun sunde og 
meget hurtige fisk, også hvis det betyder i 
må gå sultne i seng en gang imellem.
 
Venlig hilsen
Sandart
PS. Jeg var en female.
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KONKURRENCEVINDERE 2006

Forårs Geddekonkurrence Gudenåen
Senior: Kenni Jørgensen - gedde  5,050 kg

Junior: Mathias Krabbe - gedde  1,440 kg

Ørredkonkurrence Skygge Å
Seniorer: Ruddy Christiansen - ørred  40,0 cm

Junior: Ingen fangst

Sandartkonkurrence  
Brassø, Borresø, Julsø 

Seniorer: Bo Sørensen - sandart  4,070 kg
Juniorer: Anders Larsen - sandart  2,800 kg
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EFTERÅRETS KONKURRENCER 2006

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 8. 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 fi-
skes 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 29 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 3. 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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SØENS ØKOSYSTEM

Af: Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, 
Jens Peder Jensen og Torben Lauridsen
Danmarks Miljøundersøgelser, afdeling 
for Ferskvandsøkologi

Mange små og lavvandede søer
I Danmark findes der omkring 120.000 
søer, som er større end 100 m2 og der-
med omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§ 3 (Fig. 1.1). Langt de fleste er dog små 
og kun 600 eller 0,5% er større end 5 hek-
tar. De fleste af søerne er ligeledes meget 
lavvandede, halvdelen af søer større end 5 
hektar har en middeldybde under 1,6 m og 
en maksimumsdybde under 4 m. 

Figur 1. Størrelsesfordelinger af danske 
søer over 100 m2

Den lave vanddybde betyder, at største-
parten er fuldt opblandede og ikke tempe-
raturlagdelte om sommeren som de dybe 
søer, hvor der ligger et varmt lag af vand 

over det dybe og kolde vand (Fig. 1.2). 
Vi har kun få søer i Danmark med dybder 
over 30 m,  som feks. Hald Sø ved Viborg 
med dybder ned til 31 m og Furesøen på 

Sjælland med dybder ned til 38 m.
Figur 2. Lagdelingen af vandet i dybe søer 
forskellige tidspunkter af året. Sommer 
(tv.) efterår, forår (i midten) og vinter (th.). 

De fleste søer næringsrige 
og uklare
De fleste søer er fra naturens side næ-
ringsfattige og klarvandede, men langt ho-
vedparten har fået og får stadigvæk tilført 
betydelige mængder ekstra næringsstof-
fer via menneskelig påvirkning fra blandt 
andet byernes renseanlæg og landbrugets 
gødskning. 

Den store næringsstoftilførsel betyder, at 
de fleste søer er uklare, idet planteplank-
tonet (algerne) får gode vækstbetingelser 
i det næringsrige vand. Normalt vil fosfor 
være det begrænsende næringsstof for al-
gernes vækst og man ser derfor ofte en 
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god sammenhæng mellem søers indhold 
af fosfor og hvor uklart vandet er (Fig. 1.3). 
I nogle af de næringsrige søer udvikles der 
i løbet af sommeren store mængder af blå-
grønalger, der kan være giftige. 

Figur 3. Sammenhæng mellem søers ind-
hold af fosfor og sigtdybden. Hver cirkel 
repræsenterer en dansk sø.

Ændringer i plante- og dyrelivet
I modsætning til planteplanktonet klarer 
andre grupper sig dårligere ved øget næ-
ringsstofindhold, hvilket generelt fører til et 
mere artsfattigt plante- og dyreliv. Dette 
gælder for eksempel bundplanterne, der 
tit bliver skygget mere eller mindre bort i 
det uklare vand Tilstedeværelsen af bund-
planter har ellers en række positive effek-
ter på søers vandkvalitet, der betyder at 
sigtdybden i disse søer er bedre end i søer 
uden bundplanter. Så hvis det gælder om 
at stabilisere den klarvandede tilstand er 
forudsætningen ofte et udbredt dække af 
undervandsplanter. Se også afsnittet om 
restaurering af sørestaurering.

Også på fiskesiden fører øget næringsstof-
indhold til ændringer. Først og fremmest 
sker der et skift fra en betydelig andel af 
rovfisk i retning af at fiskebestanden fuld-
stændig domineres af de såkaldte plankti-
vore og bentivore fisk, dvs. arter som skal-
le og brasen, der især lever af smådyr i det 
åbne vand  (dafnier mm.) og dyr fra bun-
den (myggelarver mm.). Det betyder at der 
artsmæssigt ved øget næringsstofindhold 
typisk sker et skift dominans af aborre til 
dominans af skaller og brasen.

Derudover sker der også størrelsesmæs-
sigt et skift i fiskebestanden, således at fi-
skene i de næringsrige søer ikke kun be-
står af flere individder, men også af flere 
små fisk. Dette gælder dog ikke gedden, 
hvis gennemsnitlige middelvægt stiger fra 
omkring 0,5 kg i de næringsfattige søer til 
1,5 kg i de næringsrige søer.

Den øgede bestand af skaller og brasen i 
de næringsrige søer betyder, at prædati-
onstrykket på de store dyreplanktonarter 
er højt. De store dafnieformer forekommer 
derfor kunne i ringe antal og vil ikke være 
i stand til holde mængden af alger nede. 
Dette kommer til udtryk i at forholdet mel-
lem mængden af dyreplankton og plante-
plankton falder fra omkring 0,5 i de mest 
næringsfattige søer til omkring 0,1 i de næ-
ringsrige søer. 

Udviklingen i søtilstand
Ikke mindst den forbedrede spildevands-
rensning har dog ført til at søernes fosfor-
indhold er faldet gennem 1990’erne, men 
koncentrationen er dog stadigvæk så højt, 
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at den gennemsnitlige sigtdybde kun er 
øget fra omkring 1,5 til 1,7 m (Fig. 1.4). 
Den forholdsvis ringe vandkvalitet betyder 
at amternenes målsætningen for søerne 
stadigvæk kun er opfyldt i ca. 1/3 af sø-
erne (Fig. 1.5).

Figur 4. Udviklingen i danske søers sigt-
dybde og indhold af fosfor.

Figur 5. Udviklingen i danske søers opfyl-
delse af målsætning.

Forsinket effekt af mindsket 
næringsstoftilførsel
Årsagen til den generelt ringe forbedring 
af danske søers vandkvalitet på trods af 
store investeringer i forbedret spilde-
vandsrensning skyldes i mange tilfælde at  
næringsstoftilførslen stadigvæk er for høj. 
Under de nuværende forhold kan det i in-
tensivt dyrkede og tætbefolkede områder 
være vanskeligt at opnå tilstrækkelige lave 
koncentrationer til at søerne bliver klar-
vandede.

Dette behøver dog ikke altid at være hele 
forklaringen. I mange søers ses nemlig 
en forsinket reaktion på den nedsatte næ-
ringsstoftilførsel, hvilket kan skyldes, at 
der frigives fosfor fra en pulje ophobet i sø-
ens bund den gang tilførslen var høj (Fig. 
1.5). Puljen i bunden kan være så stor, at 
der ikke ses væsentlige ændringer i søens 
koncentration af fosfor i mange år efter at 
belastningen er reduceret. 

Forsinkelsen kan også skyldes fiskebe-
standen bestående af skaller og brasen 
ikke bare lige ændres ved at tilførslen af 
næringsstoffer reduceres. Det betyder at 
søen fastholdes i en uklar tilstand, hvor 
dafniernes evne til at holde algemængden 

Figur 5. Søbundens evne til at tilbageholde eller frigive fosfor ved 
ændret tilførsel udefra
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nede er meget ringe. En stor bestand af 
især brasen betyder også ofte, at der via 
deres søgning efter bunddyr ophvirvles 
bundmateriale, der fører til uklart vand. En 
stor brasenbestand kan også  bidrage til 
at mindske aborrens livsbetingelser, fordi 
mængden af bunddyr, som aborren også 
er afhængig af i dele af livsforløbet, holdes 
nede af brasen.

Læs mere om søens økosystem og hvor-
dan man genskaber klarvandede søer, 
samt mange andre spændende emner 
på: www.dfu.min.dk/fiskepleje. En hjem-
meside der bestemt er mere end et besøg 
værd.

Snabeldafnie (Bosmina longirostris), en af 
søens almindeligste former for plankton.
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GRATIS FISKERI I RANDERS OG IKAST

Foreningskort til  
Randers Sportsfiskerklub. 
Silkeborg Fiskeriforening har byttet 4 med-
lemskort med Foreningskort til Randers 
Sportsfiskerklub (RKS).

Det vil sige at du som medlem af Silkeborg 
Fiskeriforening har mulighed for at fiske i 
RKS’ fiskevand, ligesom medlemmerne af 
RKS har mulighed for at fiske her hos os. 
Det eneste du skal gøre er at henvende 
dig i SFS’ sekretariat i åbningstiden man-
dag eller onsdag, og få udleveret et af de 
4 medlemskort som SFS råder over. Be-
mærk det er kun for medlemmer af Silke-
borg Fiskeriforening og du kan kun låne et 
gæste kort for en uge ad gangen, og du 
skal møde personligt op og fremvise gyl-
digt medlemskort til SFS når du skal have 
udleveret gæstekortet.

Det er gratis for SFS medlemmer at låne 
ovennævnte gæste kort, der skal dog læg-
ges et depositium på 100 kr. pr. kort. Ved 
fiskeri i omtalte vand skal du huske at have 
alle 3 fiskekort med dig (Gæstekort til Ran-
ders Sportsfiskerklub, Statens Fisketegn, 
samt medlemskort til Silkeborg Fiskeri-for-
ening) Ved udlevering af ugekortet vil du 
også få udleveret kort over vandene og 
regelsæt som naturligvis skal overholdes 
nøje. Husk på vi er der som gæster.

Du kan læse mere om Randers Sports-
fiskerklub ved at klikke dig ind på deres 
hjemmeside:www.randerssportsfiskerklub.dk

Medfiskeret i Ikastsports 
fiskerforenings vande 
Silkeborg Fiskeriforening har købt 2 års-
kort til Ikast Sportsfiskerforenings vande. 
Du kan som medlem af Silkeborg Fiske-
riforening, “låne” et fiskekort for en uge til 
nedenstående fiskevand helt gratis dog 
skal du lægge et depositum på 100 kro-
ner.

• Karup Å ( ca. 20 km)
• Skjern Å (ca. 6 km)
• Vorgod Å (ca. 25 km)
• Fjederholt Å (ca. 3 km)
• Rind Å (ca. 1 km )

Hendvend dig på kontoret Søndergade 19B 
i kontortiden når du skal bruge ovennævn-
te fiskekort. Ved udlevering af ugekortet 
vil du også få udleveret kort over vandene 
og regelsæt som naturligvis skal overhol-
des nøje. Husk på vi er der som gæster.
Ved fiskeri i omtalte vand skal du huske 
at have alle 3 fiskekort med dig (Gæste-
kort til Ikastsportsfisker-forening, Statens 
Fisketegn, samt medlemskort til Silkeborg 
Fiskeri forening)

Fiskeriet starter den 1 marts i Karup Å
16 januar i dele af Fjederholt Å og dele af 
Vorgod Å. Resten af fiskeriet bliver først gi-
vet frit den 16 april.

Læs mere om Ikast Sportsfiskerforening 
på deres hjemmeside: www.ikast-isf.dk
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BESTYRELSEN 
Formand: (Bladredaktør, webmaster) 
Ole Hanelius ..............................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Næstformand:     .    
Jørn Pedersen...........................8682 6985
Solbakkevej 40, 8600 Silkeborg
naestformand@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: (Fiskeribetjent)
Alfred Kruse...............................8682 8260
Vesterbakken  29, 8600 Silkeborg 

Bestyrelsesmedlem: 
Karlo Jespersen.........................8685 5612
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
karlo@12move.dk 

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. 
Brian Krabbe Jakobsen.............8724 2049 
Funder Kirkevej 20,  8600 Silkeborg
     
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 

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Rene Kjær Rasmussen.............8681 2830
Ivan Betzer.................................8681 4606
Morten Wølck.............................8680 1183
Lindy Louring.............................2097 0304 
Mogens Nielsen.........................2255 2255  

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




