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Følg med i hvad der sker i Silkeborg Fiskeriforening via inter-
nettet. 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 hvordan du gør på hjemmesiden. Har du spørgsmål og kom-
mentarer til bestyrelsen, er du også altid velkommen til at sende 
en E-mail til adressen: info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening
• Redaktion & layout: 

Ole Hanelius 

• Trykning: 
NL-tryk, Silkeborg 

• Oplag:  
3000 stk.

Du kan nu indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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Den åbenlyse fru-
stration over garn- 

/netfiskeriet i for- 
eningens vande, 

og i sær i Julsø 
har i det forløbne år 

skabt flere uholdba-
re situationer. Der er 

efterhånden mange garn i 
Julsø, men hovedparten ligger korrekt, og 
kun få kan betragtes som ulovlig placeret. 

Om omfanget af garn i landets ferskvands-
søer er blevet for meget, er en helt anden 
sag, og vil man forsøge at ændre dette kan 
det kun ske af politisk vej, og ikke gennem 
chikane og selvtægt. Flere af lodsejerne i 
Julsø har været udsat for chikane når de 
udøver deres helt lovlige fiskeri med faste 
redskaber. 

Jeg har imidlertid ikke fantasi til at tro at 
det er foreningens medlemmer der står 
bag en sådan chikane, og vil derfor opfor-
dre alle lystfiskere der fisker på Julsø om 
at udvise besindighed. 

Dette gælder også hvis man støder på red-
skaber der ikke ligger lovligt eller ikke er 
korrekt afmærket. Hverken medlemmer af 
Silkeborg Fiskeriforening eller de fiskeribe-
tjente der er tilknyttet foreningen har hjelm 
til at fjerne evnt. ulovlige garn. Det er kun 
Fiskerikontrollen der har disse beføjelser, 
og skulle man støde på ulovlige redska-
ber er det eneste rigtige, at henvende sig 
til Fiskerikontrollen eller en af foreningens 
fiskeribetjente, der så kan indgive en an-
meldelse til Fiskerikontrollen. 

Det er mit håb at vi snarrest kan få bugt 
med de ulovligt anbragt garn i Julsø og jeg 
vil opfordre lodsejerne og erhvervs- / fri-
tidsfiskerne til at bakke op om, at få fjer-
net de ulovlige garn. Det kan jo kun være 
i alles interesse at der kun fiskes på lovlig 
vis i Julsø. Og så håber jeg på en frede-
lig sæson på vores søer, hvor der er plads 
til alle.

En helt anden sag er linieføringen af den 
kommende motorvej omkring Silkeborg. 
Jeg har ved flere lejligheder set modstan-
derne af Kombi-linien argumentere med, 
at modstanderne af Resendahl linien kun 
er en lille flok miljø aktivister og de lokale 
lystfiskere. 

Det er aldeles usagligt at bruge den slags 
argumenter, og så vidt jeg ved er der al-
drig nogen der har kontaktet Silkeborg  
Fiskeriforening for at få foreningens me-
ning om linieføringen af den kommende 
motorvej.  

Men lad os slå fast en gang for alle. Det 
er hverken foreningens eller mit personlige  
ønske, at den kommende motorvej skal 
ende op med en Kombi-linie. Den eneste 
fornuftige linieføring er Resendahl-linien,  
og det optimale vil naturligvis være at føre 
motorvejen i en tunnel gennem den  
fredede Gudenådal.

Lederen af Ole Hanelius
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Klubaftner foråret 2008
Tirsdag den 15 januar: 
Bytteaften: 
Få ryddet og i dit fiskegrej, og mød op den-
ne aften, hvor der vil være mulighed for at 
bytte med andre der også har fået ryddet 
op i deres grej. Har du ikke lyst til at bytte, 
men alligevel har grej som du aldrig bru-
ger, kan du sikkert gøre en junior eller to, 
glad hvis du medbringer dit ”aflagte” grej.

Mandag den 4 februar 
Vandløbsrestaurering: 
Ud med snøren’s stabile og flittige skribent 
Åge Ebbesen kommer denne aften og for-
tæller om Vandløbsrestaurering i Silkeborg 
Kommune. Ud over det som du gennem de 
senere år har kunnet læse her i bladet, vil 
du få en spændende uddybning, og mulig-
hed for at stille spørgsmål.  

Tirsdag den  4 marts: 
Ørredens spændende biologi:
Et foredrag af Finn Sivebæk, til dem der 
gerne vil vide meget mere om ørredens 
biologi end det man kan læse i diverse 
håndbøger om lystfiskeri. 
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Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed  
til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 5 marts 2008 kl. 19.00  
i Lunden, Vestergade, Silkeborg

Dagsorden i henhold til foreningens love. 
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort (medlemskort)

BESTYRELSEN 
SILKEBORG FISKERIFORENING
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Til trods for at regn og blæst var 31 
senior og 6 junior medlemmer mødt 
frem til årets aborrekonkurrence.

Under indvejningen ved Sejs  
Ladeplads gav flere af deltager-
ne da også udtryk for, at de store 
aborrer havde været svære at fin-
de. Men nogen havde fundet frem 
til dem, for der blev indvejet 14 
aborrer med en gennemsnitsvægt 
på 429 gram.

Aborrekonkurrencen i søerne 2007

Aborrekonkurrencen er den kon-
kurrence hvor foreningens junior- 
fiskere ofte kan fremvise flotte 
fangster.
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Silkeborg Fiskeriforenings 
Fiskeribetjente

Når Silkeborg Fiskeriforenings fiskeribe-
tjente patruljerer ved foreningens vande er 
det for at sikre at, ferskvandsfiskeriloven og 
de lokale regler bliver overholdt. Det gæl-
der naturligvis både fredningszoner, mind-
stemål og fredningstider. Derudover kon-
trollerer de naturligvis 
også om de der fisker 
har det lovpligtige* 
fisketegn samt fiske-
kort til Silkeborg 
Fiskeriforening. 

Dette er naturlig-
vis til gavn for alle 
lystfiskere, såvel 
foreningens medlemmer 
som dag- og ugekort fiskerne.  Fred-
ningszoner, mindstemål og fredningstider 
er jo for at sikre et bærerdygtigt fiskeri der 
gerne skulle sikre at det også vil være mu-
ligt at kunne udøve lystfiskeri i fremtiden. 
Det er speciel vores predatorer, så som 
sandart, gedde og ørred der nyder godt af 
denne beskyttelse, og da disse fisk jo også 
er med til at holde vores vand fri for alge-
forekomster**, er der jo en ekstra grund til 
at behandle disse arter med respekt. 

Men på tros af at fiskeribetjentenes ar-
bejde er til gav for alle lystfiskere, er der 
en stigende tildens til mangel for respekt, 
for betjentene når de passer deres arbej-
de. Mange af foreningens fiskeribetjente 
var været udsat for chikane. Det drejer sig 
både om verbal overfusning, samt direkte 
trusler om vold. 

Dette er aldeles uacceptabel, og man skal 
huske på at fiskeribetjentene er ulønnet og 
udfører dette vigtige job i deres fritid. Der-
udover er det strafbart at true en fiskeri- 
betjent der er på patrulje. Fiskeribetjen-
tene er udnævnt af Fiskeridirektoratet og 
er dermed embedsmænd i funktion når 
de udøver deres pligt for ministeriet. Ud-

over at risikere en straffesag, 
ser Silkeborg Fiskeri-

forening også meget 
strengt på alle former 

for chikaneret af fiske-
ribetjentene, og der vil 

uden varsel blive tale 
om eksklusion af Silke-

borg Fiskeriforening hvis 
en fiskeribetjent bliver chi-
kaneret i forbindelse med   
kontrolarbejdet.

* Alle personer der er mellem 18 og 
65 år, som udøver lystfiskeri, skal 
være i besiddelse af Statens Fiske-
tegn.

** Rovfisk jager og spiser fred-
fisk, og da disse fredfisk primært  
spiser zoologisk plankton, der igen 
spiser biologisk plankton (alger), vil 
en for stor bestand af fredfisk for-
årsage øget algeforekomst i vore  
vande.



8

Konkurrencevindere 2007

Forårs Geddekonkurrence Gudenåen 
Seniorer: Jan Nielsen - gedde på 7,470 kg
Junior: Mathias Krabbe - gedde på 2,320 kg
 
Sandartkonkurrence Brassø, Borresø, Julsø 
Seniorer: Erik Olsen - sandart på 5,930 kg.
Junior: Anders Larsen - sandart på 1,500 kg.

Ørredkonkurrence Skygge Å 
Seniorer: Jimmy Sprogø - ørred på 43,0 cm.
Junior: Jonas Due Jensen - ørred på 34,0 cm
 
Aborrekonkurrence Brassø, Borresø, Julsø
Senior: Valter Bernstsen - aborre på 562 gram 
Junior: Jonas Due Jensen - aborre på 630 gr.

Efterårs Geddekonkurrence Gudenåen 
Seniorer: Thomas Løhde - gedde på 7,380 kg.
Junior: Ingen fangst 

Sø Geddekonkurrence Silkeborg Langsø
Seniorer: Kaj Fridberg Jensen -  gedde på 4,800 kg.
Junior: Ingen fangst
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Konkurrencer 2008

Forårs Geddekonkurrence Gudenåen og Silkeborg Langsø 
Søndag den 18 maj  kl. 06:30 - 14:00
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:     kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:         5 senior og 5 junior.

Ørredkonkurrence Skygge Å 
Torsdag den 5 juni  kl. 06:30 - 12:00
Indstempling:  kl. 06:30 - 07:00 ved Skygge Bro
Indvejning:      kl. 12:00 - 12:30 ved fiskehytten 
Præmier:          5 senior og 5 junior

Sandartkonkurrence Brassø, Borresø, Julsø 
Lørdag den 14 juni  kl. 19:00 - Søndag den 15 juni kl 09:30
Indstempling:  kl. 19:00 - 19:30 på ladepladsen i Sejssnævringen
Indvejning:      kl. 09:30 - 10:00 på ladepladsen i Sejssnævringen
Præmier:          5 senior og 5 junior

Aborrekonkurrence Alt foreningens dagkortvand
Søndag den 7 september  kl. 07:00 - 15:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 15:00 - 15:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:          5 senior og 5 junior

Efterårs Geddekonkurrence Gudenåen og Silkeborg Langsø 
Søndag den 19 oktober  kl. 07:00 - 14:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:  5 senior og 5 junior
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Vandløbsrestaureringer i 
Silkeborg kommune 2007
Tekst og foto: Åge Ebbesen

Der er gennemført 2 mellemstore og 
flere små projekter.

Møllebækken ved Lysbro
Møllebækken er meget påvirket af okker. 
Undersøgelser har vist at der stort set ikke 
findes fisk eller rentvandsinsekter i vand-
løbet. Der er derfor tidligere gennemført 
flere projekter bl.a. et genslyngningspro-
jekt opstrøms Odinsvej og et tilløb til Møl-
lebækken ved Valhallavej. I 2007 er der 
gennemført et projekt, hvor den øvre del af 
det nedlagte dambrug er anvendt til etab-
lering af små okkerfældningsøer adskilt af 
små stenstryg. 

Der er skabt fri passage ved flere spærrin-
ger og udlagt grusbanker og større sten. 
Der er gravet et enkelt vandhul.

Naturen kvitterer hurtigt. Projektet blev 
afsluttet i november. Mindre end et døgn 
efter blev der observeret et par gydende 
søørreder på nyudlagt grus i den nedre 
del af vandløbet ! I de nye damme er der 
efterfølgende observeret enkelte ørreder. 
Vandstær, isfugl og bjergvipstjert er set i 
området. På længere sigt vil der komme 
offentlige stier i området og en lille turfol-
der.   

I Møllebækken ved Lysbro er der etableret okkerfældningsdamme i et nedlagt dambrug, 
skabt fri passage ved flere spærringer og udlagt grus
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Projekt Salten å
I Salten å systemet har der op til 1980erne 
været måske Danmarks største bestande 
af søørred.

Ved en forurening i maj 1971 døde et stort 
antal søørreder, mange var pæne fisk på 
4-5 kg. 

Den største på 8,2 kg og 91 cm blev ud-
stoppet og indstøbt. Den har været med 
ved mange af det nu hedengangen 
Fluebinderlaug´s mødeaftner. Den står nu 
i Vejle på Sportsfiskernes hovedkontor.

Der er nogle ganske få individer tilbage af 
denne stamme. De næste 2-3 år søges en 
række projekter gennemført i Salten å sy-
stemet for at forbedre forholdene. 

Der er mange vandløb i den ny Silkeborg 
kommune, der trænger til en kærlig hånd. 
For at udnytte ressourcerne bedst og opnå 
markante og synlige resultater søges der 
gennemført mange projekter indenfor 
samme vandløbssystem, inden man ryk-
ker videre til det næste.  

Salten å projekt: 
Engholm Bæk ved Katrinedal

En rørlagt strækning og en meget kanali-
seret strækning  er genslynget og der er 
udlagt sten og grus.
Vandløbet har en meget fin vandkvalitet 
og vil med sikkerhed blive et meget fint 
gyde- og opvækstvand for søørred. Der er 
desuden lavet et mindre vandhul og et par 
våde enge.

I Salten å er der ved Katrinedal Dambrug og Velling Dambrug udlagt grus og større sten
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Salten å projekt: Lystrupminde
Ved en tidligere etableret faunapassage er 
forholdene forbedret. For at lede opgangs-
fisk på rette vej er der anlagt et stenstryg 
så fiskene bedre kan mærke ”lokkestrøm-
men” fra faunapassagen. Der er desuden 
udlagt grusbanker.

Salten å projekt: Katrinedal & Velling Skov
Salten å hovedløb. Der er på 2 stræknin-
ger udlagt grus og store sten

Salten å projekt:Krude Mølle bæk
Der er etableret et lille omløbsstryg , fjer-
net 2 mindre spærringer, åbnet en kort rør-
lagt strækning og udlagt grus. Vandløbet 
er trods let okkerpåvirkning et meget fint 
gyde- og opvækstvand for søørred

Salten å projekt: Vandløb i Løndal skov
I et mindre vandløb med en fremragende 
vandkvalitet er der på en tidligere bred og 
meget sandet strækning udlagt sten i et 
slynget forløb og grus. Udover de nævnte 
steder er der udlagt grus i nogle småbæk-
ke i tilløb til Salten å.

Hulbækken
Ved 3 rørunderføringer er der udlagt sten-
stryg nedstrøms for at skabe fri passage

Linåen
I forbindelse med nedlægges af det neder-
ste dambrug ledte Århus Amt vandet i et 
gammelt forløb. Her var der dog opstået 
et mindre fald. Der er skab fri passage ved 
anlæggelse af et stenstryg.Der er desuden 
udlagt grusbanker og gravet/oprenset flere 
mindre vandhuller. 

I Lystrup å ( større tilløb til Salten å ) er adgang til omløbsstryg forbedret og der er 
udlagt grusbanker
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I Linå nedre del er der skabt fri passage ved en spærring med et stenstryg og 

Økonomi
Alle projekter er støtte af fisktegnsmid-
lerne. Okker projektet i Møllebækken er 
støttet af Skov- og Naturstyrelsen hvad 
angår okkerbegrænsning. I skrivende 
stund kendes den samlede pris ikke, 
men der har været meget fine anlægs-
forhold i september-november på grund 
af meget lidt nedbør. Det forventes der-
for at projekterne samlet ville være bil-
ligere end først vurderet.
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Ordensregler for  fiskerhytten ved Skygge Å
Hytten bestilles ved henvendelse til sekretariatet 

og kan max lånes for 7 dage  i træk. Når hytten er lånt skal denne benyttes.  
Såfremt hytten i dele af en  periode ikke benyttes skal nøglen afleveres.

Nøgle afhentes i sekretariatets åbningstid eller ved nærmere aftale 
med sekretariatslederen.

Nøglen afleveres i sekretariatet den sidste dag for låne perioden eller efter aftale 
med sekretariatslederen

Uden for  sekretariatets åbningstid lægges nøglen i en lukket kuvert 
med navn på den der har haft lånt hytten.

Ved fejl eller mangler ved hytten, gives der ved afleveringen 
en skriftlig meddelelse om dette. Uden for sekretariatets åbningstid lægges 

meddelelsen i kuverten sammen med nøglen.

Bortkomne nøgler erstattes af den som har lånt nøglen. 
Prisen herfor er den udgift der er ved at omstille låsen og nye nøgler hertil.

Hytten indeholder: 2 sovebrikse og et bord, gasapparat og batterilygte. 
Alt ud over dette skal låner selv medbringe. Gasdåser kan købes i sekretariatet. 

Lygten bruger 4 stk. batterier størrelse D. 
 

Når hytten forlades skal der være ryddet op og rengjort såvel inde som ude.

Det er strengt forbudt at tænde gril på terrassen. 
Tændes der gril skal det forinden sikres, at grillen ikke kan antænde bevoksningen.

Det er af hensyn til brandfare forbudt at tænde bål.

Alt affald skal fjernes og tages med fra hytten.

Evt. fiskeaffald kan dog nedgraves, i så fald skal der graves dybt og dækkes 
behørigt efter. Der tages hensyn til naturen med hensyn til nedgravningssted.

Det er strengt forbudt at nedgrave andet end fiskeaffald.

Der må ikke køres til hytten, kun parkeringspladsen må benyttes

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler vil medføre sanktioner fastsat af bestyrelsen

Bestyrelsen Silkeborg fiskeriforening 
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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: (Fiskeribetjent)
Karlo Jespersen.........................8685 5612
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
kjes@webspeed.dk

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

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Torben Rose Olsen....................8682 7201  
Illervej 25, Dalsgård, 8620 Kjellerup
torbenrose@mail.dk

1. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Bo Pedersen..............................8685 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 

2. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Kim Martin Hansen............8756 0006
Herredsvejen 8,  8883 Gjern
dlob@mail.dk

3. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent) 
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.........................2169 2982



Jerkbait agn i Verdensklasse
Strike Pro Jerkbaits – Buster jerk Synkende 
15 cm – 8 helt nye Signature  farver…

Ta´2 stk.       

200,-

Stk. 119,-


