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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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Lederen af Ole Hanelius

Her godt midtvejs i sæsonen kan vi se 
tilbage på et første halvår af 2008, hvor 
medlemmernes opbakningen til forenin-
gens forskellige arrangementer og tilbud 
har været noget begrænset. Jeg vil derfor 
opfordre alle foreningens medlemmer til at 
støtte op om det arbejde der bliver lagt i at 
arrangere, såvel klubaftener som de årlige 
fiskekonkurrencer.	

Vi har 2 konkurrencer tilba-
ge i år. Aborrekonkurrencen 
der er blevet ændret så den 
er mere junior venlig, ved at 
omfatte	alt	foreningens	fiske-
vand. Det er derfor ikke læn-
gere nødvendigt at have ad-
gang til en båd for at deltage, 
hvilket	 gerne	 skulle	 trække	 flere	 junio-
rer med til denne konkurrence. Efterårets 
geddekonkurrence bliver ligesom forårets 
geddekonkurrence afviklet i både Guden-
åen og Silkeborg Langsø, så der er mulig-
hed	 for	at	fiske	både	 fra	 land	og	båd,	på	
lige vilkår. 

Begge efterårets konkurrencer er ”Åbne 
konkurrencer”, hvilket gør det muligt for 
lystfiskere	der	ikke	er	medlem	af	Silkeborg	
Fiskeriforening at deltage. Læs mere om 
konkurrencerne på side 10.

I efteråret bliver der også afholdt 2 spæn-
dende klubaftener med indbudte fore-
dragsholdere og debattører, samt en aften 
med grejbytning.  

Jeg kan varmt anbefale at møde op til alle 
3 aftener, og ikke kun for at få udbytte af 
foredragene, men også for at møde man-
ge	af	byens	andre	 lystfiskere	 til	hyggeligt	
sammenværd. Læs mere om klubaftener-
ne på side 11.

Derudover vil jeg lige minde om at forenin-
gens hytte ved Skygge Å jo er istandsat, 

og	 er	 rigtig	 fin	 til	 en	 fiske- 
weekend ved åen. Det er 
planen at der i løbet af det 
næste år også vil blive op-
sat en ny toiletbygning, hvor- 
efter den gennemgriben-
de restaurering af hytten vil 
være færdig for denne gang. 
Læs	mere	om	hvordan	du	fin-

der frem til hytten på side 5.

Til slut vil jeg igen nævne at Silke-
borg Fiskeriforening jo har en bytte- 
kort ordning med både Randers Sports-  
fiskerklub	 og	 Skanderborg	 Lystfisker- 
forening. 

Det giver vore medlemmer en alle tiders 
mulighed for at afprøve nyt og spænden-
de	fiskevand,	selvom	Silkeborg	Fiskerifor-
ening vel nok er den forening i Danmark 
der	har	mest	fiskevand	at	tilbyde	sine	med-
lemmer. Læs mere om mulighederne på 
næste side. 

Knæk og bræk 
ved fiskevandet 
og velmødt til 
foreningens 

arrangementer.
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Gratis Fiskeri i Randers og Skanderborg

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	det	omtalte	vand	skal	du	huske	at	
have	alle	3	fiskekort	med	dig	(Gæstekort	til	
Randers	Sportsfiskerklub,	Statens	Fiske-
tegn, samt medlemskort til Silkeborg Fiskeri 
-forening) Ved udlevering af ugekortet vil 
du også få udleveret kort over vandene 
og et regelsæt som naturligvis skal over- 
holdes 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

Foreningskort til  
Skanderborg Lystfiskerforening.
Silkeborg Fiskeriforening har byttet 4 med-
lemskort med Foreningskort til Skander-
borg	Lystfiskerforening	(SL).

Det vil sige at du som medlem af Silkeborg 
Fiskeriforening	har	mulighed	for	at	fiske	 i	
SL’	s	fiskevand,	ligesom	medlemmerne	af	
SL	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	
Skanderborg	 Lystfisker-forening,	 Statens	
Fisketegn, samt medlemskort til Silkeborg 
Fiskeriforening)

Husk på vi er der som gæster.

Du kan læse mere om Skanderborg Lyst- 
fiskerforening	ved	at	klikke	dig	ind	på	deres 
hjemmeside: www.sandarten.dk
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Hytten ved Skygge Å

Fiskehytten ved Skygge Å venter kun på at blive benyttet, og du kan herover se hvor-
dan	du	finder	frem	til	adressen.	Det	er	ganske	gratis	for	foreningens	medlemmer	at	be-
nytte hytten, så nu er der ikke længere en undskyldning for ikke at få en rigtig hyggelig  
fisketur	til	Skygge	Å.	Henvend	dig	på	kontoret	eller	til	en	fra	bestyrelsen	når	du	vil	låne	 
hytten. Regler for brug af hytten kan du læse i sidste nummer af Ud med Snøren  
God fornøjelse!
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Konkurrencevindere foråret 2008

Forårs Geddekonkurrence Gudenåen
Senior: Richardt Jensen - gedde  5,850 kg
Junior: Mathias Krabbe - gedde  1,100 kg

Sandartkonkurrence  
Brassø, Borresø, Julsø 

Seniorer: Morten Carøe - sandart  5.780 kg 
Juniorer: Sebastian Mikkelsen - sandart  2,120 kg

Ørredkonkurrence Skygge Å
Seniorer: Ingen fangst 

Junior: Ingen fangst 
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Silkeborg Fiskeriforening blev stiftet i 
1869, og har derfor naturligvis en lang 

og spændende historie. Når man sidder 
og studerer de mange gamle dokumenter, 
som foreningen er i besiddelse af, kommer 
der mange spændende ting frem. Doku-
menter og beretninger der fortæller meget 
om foreningen på daværende tidspunkt, og 
som også belyser forholdende i samfundet  
generelt.

I dette nummer af ”Ud med Snøren” påbe-
gynder vi en historisk rejse, med at bringe 

et af de gamle dokumenter. Og  i de kom-
mende numre vil vi fortsætte med at brin-
ge dokumenter og beretninger fra Silke- 
borg Fiskeriforenings historiske forløb. 
Den historiske rejse vil senere blive lagt 
ud på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen er i gang med en større 
gennemgang af foreningens gamle 

papirer. Når dette arbejde er afsluttet, ag-
ter vi at overdrage dette unikke historiske 
materiale til Lokalhistorisk Samling, der er 
hjemhørende på Silkeborg Bibliotek. Lokal- 
historisk Samling har i forvejen en del af 
foreningens dokumenter opbevaret, og på 
den måde har vi sikret at foreningens fortid 
er sikret i fremtiden.

At	skaffe	fiskevand	til	foreningens	med-
lemmer har altid været en vigtig opga-

ve. Fremgangsmåden og prisen man skul-
le	betale	for	leje	af	fiskevandet,	har	været	
forskellig i tidens løb. Se blot dokumentet 
på de næste sider: Lejekontrakt for et eng-
stykke ved Funder Å fra 1941.

Research:  Jørn Pedersen
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Efterårets konkurrencer 2008
Aborrekonkurrence - Søndag den 7. september.
Konkurrencen afvikles i alt foreningens dagkortvand. 

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

Kun personlig indstempling 
Husk	trollingreglerne,	ved	fiskeri	fra	båd: 

Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

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

Åben konkurrence kun adgang med gyldigt 
deltager-	/	medlemskort	og	fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
Deltagerkort ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort.

Geddekonkurrence - Søndag den 19. oktober.
Konkurrencen afvikles i Gudenåen og Silkeborg Langsø. 

Indstempling: i klublokalet Søndergade 19 B -  kl. 07:00 til 07:30 
Indvejning: i klublokalet Søndergade 19 B -  kl. 14:00 til 14:30.

Kun personlig indstempling 
Husk	trollingreglerne,	ved	fiskeri	fra	båd: 

Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

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

Åben konkurrence kun adgang med gyldigt 
deltager-	/	medlemskort	og	fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
Deltagerkort ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort.
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Gudenåens fremtid 
Tirsdag den 4 november kl. 19:00

Gudenåkomiteen er et tværkommunalt sam-
arbejde, mellem de kommuner, som Guden-
åen løber igennem. Komiteen har meget stor 
indflydelse	 i	 forhold	til	de	politiske	beslutnin-
ger,	der	skal	 træffes	 i	de	kommende	år.	Det	
er lykkedes for Silkeborg Fiskeriforening at få 
den kommende formand for Gudenåkomite-
en, 1. viceborgmester i Silkeborg Hanne Bæk 
Olsen, til at komme med et oplæg om arbej-
det i komiteen, og herefter tage en debat med 
foreningens medlemmer om emnet. Man be-
høver blot at sige: ”Tangeværket – stryg – til-
gængelighed – naturgenopretning” for at få 
en ide om, hvad denne aften kan komme til at 
dreje sig om. Mød op og gør dine synspunk-
ter gældende.

Klubaftenerne afholdes i Silkeborg Fiskeri- 
forenings klublokaler Søndergade 19 b, 
Silkeborg. Ønsker du yderligere informa-
tion om de forskellige arrangementer er du 
velkommen til at kontakte et af bestyrel-
sesmedlemmerne.

Klubaftener efteråret 2008

Vandmiljøplan  og genopretning 
Tirsdag den 23. september kl. 19:00  

Vi indleder efterårets klubaftener med foredrag 
og debat med Seniorforsker Søren Berg fra 
DTU Aqua (Institut for Akvatiske Ressourcer 
- Danmarks Tekniske Universitet) Vi skal høre 
om genopretning og genskabelse af danske 
søer og vådområder, og den betydning det har 
for	fiskebestanden	i	disse	områder.	En	spæn-
dende aften der viser hvilke resultater forsker-
ne kan opnå, når der sættes målrettet ind for at 
genoprette de danske søer og vådområder.

Bytteaften (Særlig for juniormedlemmer) 
Tirsdag den 7. oktober kl. 19:00 
 
Vi havde en bytteaften i januar, hvor vi modtog 
en	del	fiskegrej,	som	medlemmerne	gerne	vil-
le	videregive	til	vores	juniorfiskere.	Det	var	vi	
meget	glade	for.	Man	kan	stadig	aflevere	brugt	
grej til formålet. Det kan gøres i kontorets åb-
ningstid, eller til foreningens konkurrencer. Vi 
samler det hele sammen og vil derefter gerne 
tilbyde foreningens nuværende samt kommen-
de juniormedlemmer at komme og få lidt gra-
tis grej. Vi vil også opfordre foreningen senior-
medlemmer til at møde op til denne klubaften, 
og	gerne	medbringende	aflagt	grej.	Så	vi	hå-
ber at se rigtig mange glade givere og mindst 
lige så mange glade modtagere denne aften.
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Brasen er udbredt i hele landet, og 
findes i de fleste af vores søer og lang-
somt flydende vandløb, dog ikke i små 
moser og vandhuller. Brasen lever i lettere 
brakke vande, dog tåler den mindre salt i 
vandet end f. eks. skalle og aborre.

I næringsrige søer kan brasen på grund af 
deres størrelse udgøre en væsentlig del af 
fiskebiomassen.	Som	yngel	ligner	brasen	
meget skalle, men herefter antager bra-
sen	den	meget	karakteristiske	høje	flade	
kropsform. Brasen kan blive væsentligt 
større end skalle, hyppigt op til 30-40 cm 
lang i løbet af 8-20 år, i nogle tilfælde op til 
60 cm. Væksten er generelt langsom, men 
dette er meget afhængig af søens miljøtil-
stand, og hvor stor en konkurrence, der er 
om føden. Kønsmodning indtræder sent i 
en alder af 4-10 år.

Der er forskel på adfærd hos store og små 
brasen. De unge brasen opholder sig ofte i 
småstimer langs bredzonen, mens de voks-
ne	brasen	som	regel	findes	på	dybere	vand	
på bar bund. Her kan de også forekomme i 
store stimer. I nogle søer ses døgnvandrin-
ger, hvor brasen svømmer ind til bredzonen 
og opholder sig der om natten. I nogle om-
råder i Europa er brasen set vandre store 
strækninger	mellem	søer	og	flodsystemer.
Brasenyngel	og	ungfisk	spiser	især	dyre-
plankton. Efter et par år sker der et skift i 
fødevalg og større smådyr bliver det domi-
nerende fødeemne. Voksne brasen lever 
som oftest af bundlevende smådyr, især 
myggelarver. Ved fødeindtag står brasen 
lodret i vandet. Deres udskydelige mund er  

specielt ind- 
rettet til at suge 
smådyr op af bunden, 
idet sedimentet bliver suget ind i munden 
og	filtreret.	Herved	tilbageholder	den	føde-
emner, mens sedimentet bliver pumpet ud 
gennem gællerne. Hvis sedimentet er for 
groft til at komme gennem gællerne, skif-
ter de større brasen til at spytte sedimen-
tet	ud,	hvilket	er	knap	så	effektiv	en	føde-
strategi. Hvis der er stor fødekonkurrence 
om smådyrene kan de voksne brasen bli-
ve tvunget til at inddrage mere dyreplank-
ton i føden, hvilket kan resultere i en lavere 
vækst. Brasen gyder i slutningen af maj el-
ler begyndelse af juni, når temperaturen er 
omkring 14-15 °C. Gydningen foregår på 
lavt	vand	i	flere	dage	i	træk,	hvor	hanner-
ne forsvarer et mindre territorium. Ægge-
ne hæfter sig på vandplanter eller sten og 
klækkes efter 3-12 dage, alt efter tempera-
turen. Larverne måler 4-7 mm.

Brasen	 har	 en	 stor	 indflydelse	 på	 søens	
miljøtilstand, da de æder plankton i de før-
ste leveår, dels på grund af deres fødesøg-
ning i bunden. Herved bliver sedimentet 
hvirvlet op, hvilket giver uklart vand. End-
videre kan denne adfærd gøre, at der bli-
ver frigjort fosfor og dermed mere næring 
til algerne i vandet. Dette har også en uhel-
dig virkning på undervandsvegetationen, 
idet det hindrer rodfæstelse.

Brasen (Abramis brama)
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Dens høje kropsform gør, at den hurtigt 
vokser sig for stor til at blive taget af vis-
se	rovfisk,	specielt	findes	der	ofte	mange	
brasen i søer domineret af sandart, hvilket 
bl.a. skyldes, at sandart har for lille et gab 
til at spise brasen. 

Der er altså mange grunde til at brasen 
er med til at fastholde en sø i den ukla-
re	tilstand,	og	dermed	er	en	uønsket	fisk	i	
mange	søer.	Ved	opfiskning	er	brasen	ofte	
svære at fange. Derfor gøres der som re-
gel en målrettet indsats for at fange dem i 
gællenet under gydningen.

Fisk der æder dyreplankton 
Disse	fisk	er	en	vigtig	gruppe	af	fisk	for	søens	økosystem.	Hvis	de	forekommer	i	større	
mængder,	hvad	de	ofte	gør	i	næringsrige	danske	søer,	kan	de	planktonædende	fisk	
holde søens dyreplankton nede på et meget lavt niveau.
  
Denne egenskab gør, at man i uklare søer ofte prøver at nedbringe antallet af plank-
tonædende	fisk,	også	kaldet	skidtfisk,	ved	opfiskning.	De	planktonædende	fisk,	også	
kaldet	planktivore,	er	som	navnet	siger	fisk,	som	i	dele	af	eller	hele	deres	liv	lever	af	
dyreplankton. Nogle inddrager andre fødeemner i deres kost, især makro-invertebra-
ter, dvs. smådyr som insektlarver, snegle, muslinger, krebsdyr, osv. Sammensætnin-
gen	i	føden	ændres	som	oftest,	når	fiskene	bliver	større	og	kan	indtage	større	bytte-
emner. 

De	fleste	planktonædende	fisk	er	tilpasset	denne	levevis	og	har	således	et	udviklet	
filtreringssystem	igennem	gællerne,	som	tilbageholder	de	små	planktonorganismer.	
Karpefiskene	har	endvidere	tilpasset	sig	små	fødeorganismer,	idet	deres	fordøjelses-
system	mangler	en	mavesæk,	men	har	en	meget	længere	tarm	end	rovfiskene.	In-
den	føden	passere	fra	mundhulen	direkte	over	i	tarmen,	passerer	det	karpefiskenes	
svælgtænder, som sønderdeler og knuser føden. 

Der	forekommer	mange	arter	af	planktonædende	fisk	i	danske	søer.	Karpefiskefamili-
en (Cyprinider) er den talrigeste, hvoraf de helt dominerende arter er skalle og brasen. 
Derudover er aborren i dele af dens liv, som yngel og juvenil, også en vigtig plankto-
nædende	art.	Disse	tre	arter	findes	således	i	80-90	%	af	de	danske	søer,	hvor	de	ofte	
udgør	størstedelen	af	fiskebiomassen.

Kilde: www.dfu.min.dk/fiskepleje, hvor du også kan finde mange andre 
spændene artikler om fisk og meget andet.
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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:
Morten Bech Nielsen.................2521 7140
Bindslevs Plads 101, 8600 Silkeborg
morten@hgcjunior.com 

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..............................4081 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 

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 

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




