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Lederen Af formand Lis Pia Mogensen

2021 har stået i coronaens tegn
- også for Silkeborg Fiskeriforening

Vi måtte atter i 2021 forholde os til en del 
restriktioner og var derfor nødsaget til at 
aflyse generalforsamlingen i marts. Desuden 
aflyste vi  vores konkurrencer og nogle be-
styrelsesmøder blev afholdt virtuelt.

Den 14. september lykkedes det foreningen 
at afholde to generalforsamlinger. Først 
afholdte vi generalforsamlingen for 2020 
med de valg af bestyrelsesmedlemmer, 
der var på valg 2020. Efter en kort pause 
gik vi direkte til generalforsamlingen for 
2021. Det blev en lidt lang aften, da begge 
generalforsamlinger blev afholdt efter de 
foreskrifter, der er i vedtægterne og for-
retningsordenen. Nu håber vi blot på, at vi 
kan afholde generalforsamlingen i marts 
2022 og vi atter kommer under normale 
arbejdsforhold.

Men lad os se tilbage på 2021 med de 
positive briller på
Det lykkedes at samle alle foreningens 
aktiviteter på samme matrikel. Vi har 
fået bygget en bådhal på Nylandsvej 70.  
Der var rejsegilde den 26. maj og den 11. 
december holdt vi  åbent hus for at frem-
vise den færdige hal for medlemmerne. 
Begge arrangementer blev afholdt med 
indbudte gæster pga. forsamlingsloftet. 
Det bliver nok primært bådafdelingens  
frivillige arbejdsstyrke, som vil få deres 
gang i den nye hal, når der skal hentes re-
servedele til bådene eller der skal udføres 
en eller anden form for reparation. 

Derudover er vand- og fiskeplejeudvalgets 
remedier også placeret i hallen, så nu 
kan de også hente deres udstyr på sam-
me adresse, så de slipper for at køre til 
flere adresser for at få samlet det sam-
men, som de skal bruge til deres aktivite-
ter. Derudover er den ene af foreningens 
patruljebåde også i hallen.

Der har været afholdt to aktiviteter i sam-
arbejdemed Fishing Denmark. Det første
var for at højne kvinders interesse for  
fiskeri, og blev afholdt den 24. juli, hvor  
Fiskekonerne kom forbi (kendt fra TV).   
Arrangementet var specielt for kvinder, 
som gerne ville prøve at fiske, men som 
ikke har taget springet. Der kom ca. 15 
kvinder/piger forbi, nogle var hardcore  
fiskere, mens andre aldrig havde haft en  
fiskestang i hånden. De sidstnævnte fik 
prøvet kunsten af. Et par stykker fik da 
også fisk på krogen.

Uge 42 var udnævnt som børnenes fiske-
uge i Danmark, så søndag den 24. okto-
ber inviterede Fishing Denmark atter til 
samling i Iskælderdalen, hvor det denne 
gang var børnene, der var i centrum. Det 
var lidt koldt den dag, så tilslutningen var 
ikke så stor, som man kunne have håbet 
på. Men de ca. 15 børn, der kom forbi, fik 
sig en rigtig god oplevelse og nogle af dem 
er i dag aktive medlemmer i vor junioraf-
deling. Læs mere om vores juniorafdeling 
på side 10.

Afholdelse af konkurrencer er ikke gået 
som forventet, men det lykkedes dog at 
få afholdt to af slagsen. 
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         GENErALForsAMLING 2022
              Der indkaldes hermed til generalforsamling 
              Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00
               i foreningens lokaler på Nylandsvej 70, silkeborg
               Dagsorden Jf. vedtægterne

Grundet eventuelle coronarestriktioner kan en aflysning / udskydelse 
komme på tale. Dette vil blive annonceret på foreningens hjemmeside 

og i ekstra Posten 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2022.

Den ene var børnenes fiskekonkurrence i 
august og den anden var en geddekonkur-
rence i november, som på samme tid var 
en invitation til folk, der gerne ville lære 
at fange og håndtere gedder. Den blev af-
holdt ved silkeborg Langsø, med start ved 
søholt anlægget.

Bestyrelsen håber, at vi i 2022 kan få fle-
re aktiviteter søsat, blandt andet hvad vi 
i skrivende stund kan kalde temaaftener. 
Disse vil måske inkludere et par konkur-
rencer. Vi håber også, at der kan blive af-
holdt flere konkurrencer, hvor man fysisk 
kan mødes og fortælle hinanden lidt fiske-
historier. Personligt har jeg lovet nogle 
kvinder at søsætte et projekt for kvinder 
og lystfiskeri i silkeborg.

selvom vi har brugt penge på at bygge en 
bådhal, har foreningen stadig en god og 
solid økonomi. Medlemstallet steg atter i 
2021 og vi kunne byde velkommen til cirka 
100 medlemmer.

2022 bliver også sidste år, hvor der vil 
være udsætning af søørreder. Læs indlæg-
get fra Jan Nielsen fra DTU Aqua på side 6.

Dette er ikke ensbetydende med, at der 
ikke er flere opgaver for vand og fiske-
plejeudvalget. Der skal laves gydeban-
ker til ørrederne. Der skal også arbejdes 
med geddefabrikken og der skal kigges på 
hvordan, der bliver flere gode gydeplad-
ser til gedderne specielt ved Brassø og 
Borresø. Dette vil ske i samarbejde med 
DTU Aqua.

sidst, men ikke mindst, vil jeg på bestyrel-
sens vegne takke de frivillige, der har hjul-
pet foreningen i 2021 med de opgaver, 
der har krævet ekstra hænder. oprydning 
i remstrup Å, kvindernes fiskedag, børne-
nes fiskedag, konkurrencer, udsætning af 
ørreder og ål samt flytning af bådhallens 
inventar. 
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BÅDAFDELINGEN Af Kurt Hansen og Svend Aage Severinsen   

så kom vi ind i 2022 og 2021 er historie. 
Flere positive tiltag er sket i foreningen i 
året, der er gået: Ny båd blev købt og lig-
ger nu ved Ørnsø. En ny flot bådhal blev 
bygget og indrettet, meget arbejde ind-
vendigt er udført af frivillige, så tomlen 
opad til dem.

Ved siden af bådhallen ligger foreningens 
bygning med mødelokaler, som har de 
samme farver, som bådhallen har fået og 
de to bygninger passer rigtig  godt sam-
men.

Vi ved godt, at det hele ikke kom af sig selv, 
men det skyldes blandt andet et  kæmpe 
frivilligt arbejde, der er udført gennem 
årene - nogle har lavet ekstremt meget  
arbejde gennem årene og til i dag. Derfor 
er foreningen så velfungerende i dag.

Tilbage til bådafdelingen: I dag har af- 
delingen over 500 medlemmer, heraf er 
der 25 bådansvarlige, som tilser bådene, 
hvis der opstår fejl eller mangler. 

Fejl på bådene kan måske være svære at 
rette for nogle, hvor andre let kan klare 
det. Derfor kan det være en god idé, hvis 
man hjælper hinanden på tværs en gang 
imellem.

søhøjlandets Dykkerklub har også hjulpet 
os meget i år i slåensø, stor tak til jer for 
fantastisk godt samarbejde.

Leif Quist Pedersen er fratrådt som båd-
ansvarlig for båden ved Kærvej, så mange 
tak for det arbejde, som du har udført for 
foreningen gennem årene.

Velkommen til olav Klausen og Frank   
Pedersen, som har sagt ja til at være båd-
ansvarlige for båden ved Kærvej.

så med håbet om et fortsat godt samar-
bejde, på trods af mange delte meninger, 
så tror jeg, at vi alle vil arbejde mod sam-
me mål.

Arkivfoto: Ørnsø
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FIsKEKoNKUrrENcEr 2022
• Årskonkurrence aborre/gedde/ørred  

(fra generalforsamling 2022 til 2023 | indberetninger føres via fangstjournalen)

• Forårsgeddekonkurrence 1. maj
• Predatorkonkurrence 10.-12. juni 
• Mede specimen artskonkurrence hele juli måned 

(indberetninger føres via fangstjournalen)

• Børnefiskekonkurrence 28. august 
• Aborrekonkurrence 4. september
• Efterårsgeddekonkurrence 6. november

Det bliver muligt med online tilmelding. | Præmieoverrækkelse er på Nylandsvej 70.
Der kan ske ændringer i programmet. Disse vil blive udmeldt på hjemmesiden.   

Ud over alle fordelene ved at kunne følge 
alle ens egne og andres offentlige fang-
ster, er fangstjournalen også et værdifuldt 
værktøj til at hjælpe DTU og fiskeriforenin-
gen til at finde ud af, hvordan fiskebestande 
har det og evt. også få en idé om hvad, der 
bliver fanget. Hvorfor sætte søørreder ud, 
hvis der aldrig fanges nogen? 

Når man opretter sig som bruger af syste-
met på nettet eller gennem deres app, 
bestemmer man selv, om ens fangster er 
hemmelige eller offentlige og dermed kan 
ses af alle andre. Man bestemmer også selv, 
om foreningerne kan se ens fangster. Hvis 
man vælger at indrapportere offentligt, 
kan ens fangster også indgå i foreningens 
rekordliste. Man har også mulighed for at 
oprette en fangst som pralefangst med 
billede, som kan ses af alle andre  brugere 
og på foreningens hjemmeside.

Man behøver ikke være bange for, at an-
dre kan se, hvor man har fanget en fisk. 
Man kan kun se hvilken sø eller vandløb 
fisken er fanget i, men ikke hvor, hvornår 
og hvordan fisken er fanget.

FangStjournaLen Af Peter N. Petersen
Hjælp DTU og foreningens fiskeplejeudvalg

Et pralefoto behøver ikke at være af en kæmpe fisk.
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For få år siden var der en del store søør-
reder i Mossø og de nærliggende søer og 
vandløb, f.eks. i Gudenåen ved Vilholt og 
Voervadsbro og i tilløbet Bjergskov Bæk 
ved Mossø. Men nu er bestanden  gået 
meget tilbage. Det kan bl.a. skyldes de 
mange skarv, der nu optræder i store flok-
ke. skarven er kendt for at gøre store ind-
hug i bestandene af bl.a. aborre og lakse-
fisk og kan æde ørreder på op til ca. 50 cm. 

Gydebestanden af søørred er nu så lille, 
at genudsætning af fangne fisk også kan 
sikre en større naturlig produktion af yn-
gel fra gydning. Det kan få stor betydning, 
når spærringen ved Vestbirk Vandkraft-
værk bliver fjernet i 2022, så søørrederne 
fra Mossø får adgang til de 185 km vand-
løb, der ligger oven for Vestbirk. 

Allerede nu er der mangel på gydefisk, så 
en frivillig fredning af søørred kan anbe-
fales som et værktøj til at sikre flere gyd-
ninger og en større naturlig produktion af 
ørreder i de mange ”nye” vandløb.

Gudenåen bliver nu genskabt med fri 
fiskepassage ved Vestbirk Vandkraft-
værk
Vestbirk Vandkraftværk har i 100 år ud-
nyttet vandet fra de 185 km vandløb op-
strøms værket til elproduktion - men det 
har samtidig spærret for fiskenes vandrin-
ger til og fra Mossø. Derfor er ørredbe-
standen alt for lille i mange egnede gyde-
vandløb.

I dag dør mindst 70 % af de unge ørreder 
(smolt) fra vandløbene i vandkraftsøerne 
på trækket mod Mossø, dvs. lige inden 
de skal vokse op som søørreder i søhøj-
landets søer. Desuden har de få søørreder 
fra Mossø, der vandrede op til kraftvær-
ket, haft så svært ved at finde forbi, at der 
stort set ikke fanges søørreder oven for 
kraftværket. Dvs. at stort set alle søørre-
der i Gudenåen stammer fra Gudenåen og 
tilløbene mellem Vestbirk og Mossø – ikke 
fra vandløbene oven for Vestbirk.

I starten af 2022 fjerner Horsens Kom-
mune spærredæmningen ved kraftvær-
ket, så Gudenåen bliver genskabt med sit 

HJæLP sØØrrEDEN Af:  Jan Nielsen og Henrik Ravn 
      DTU Aqua, Silkeborg
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oprindelige forløb i den nuværende Bred-
vad sø. Det sker i samarbejde med Natur-
styrelsen, som ejer kraftværket og som 
nu lukker elproduktionen. Projektet for-
ventes at være færdigt senest i somme-
ren 2022. Ud over at genskabe Gudenåen 
med flere km højproduktivt gyde- og op-
vækstvand for søørred i Gudenåens ho-
vedløb (som i Gudenåen ved Voervadsbro 
og Vilholt) vil der blive fri passage mellem 
Mossø og de 185 km vandløb, der ligger 
opstrøms Vestbirk. 

Med andre ord, søørrederne fra Mossø 
vil kunne trække op og gyde i de fleste af 
de 185 km vandløb oven for Vestbirk  og 
ørredsmoltene vil kunne passere Vestbirk 
uden tab på trækket mod Mossø! 

Dvs. at når det hidtidige tab på mindst  
70 % af smoltene ophører ved Vestbirk, 
vil smoltudtrækket til Mossø alene af 
denne grund blive 3-4 gange større. Der-
til kommer at flere kilometer af Gudenå-
ens hovedløb ved Vestbirk og mange af de 
185 km vandløb ovenfor Vestbirk vil bli-
ve tilgængelige som gydevandløb for op-
vandrende søørred, så de kan producere 
mange smolt.

Projektet med fjernelsen af spærringen 
ved Vestbirk i 2022 betyder dermed, at 
der vil komme langt flere ørreder til sø-
højlandets søer. Men lige nu forudsætter 
det, at der kommer søørreder op og gyder 
i vandløbene, så de kan blive ”fyldt op” 
med yngel fra gydning. Det kan man bl.a. 
hjælpe med til ved at undlade at hjemta-
ge søørreder fra fisketurene i en periode, 
indtil yngelproduktionen er blevet større 
ovenfor Vestbirk.

I dag er bestanden af gydemodne 
søørreder ikke ret stor
Ørredbestanden fra gydning er ikke ret 
stor i tilløbene til Gudenåen oven for 
Mossø; se f.eks. DTU Aquas ”Ørredkort” 
på https://kort.fiskepleje.dk/

En væsentlig årsag til de dårlige bestande 
er mangel på gydefisk. DTU Aquas under-
søgelser i 2017-2020 har vist, at den sam-
lede gydebestand af ”rigtige” søørreder 
(over 40 cm) i Gudenåen mellem Vestbirk 
Vandkraftværk og Mossø (13,7 km) vari-
erede mellem ca. 80-230 gydefisk årligt. 
Dvs. at der i perioden 2017-2020 kun var 
6-19 søørreder for hver km af Gudenåen 
mellem Vestbirk og Mossø. Det er ikke ret 
mange - og der er ikke gydefisk nok til at 
sikre gydning i de mange egnede gyde-
vandløb, der bliver tilgængelige, når der 
bliver skabt fri passage ved Vestbirk.

Hvordan kan man hjælpe søørreden?
En stor søørredhun indeholder flere tu-
sinde æg. Derfor vil enhver genudsat 
søørredhun, der får lov til at gyde, kun-
ne bidrage med meget ørredyngel i vand-
løbene. omvendt, hvis der ikke er gyde-
fisk nok i vandløbene, kan det tage mange 
år at genskabe en god, naturlig bestand i 
vandløbene oven for Vestbirk.

Vi kan derfor opfordre til, at man i de kom-
mende år genudsætter evt. fangne søør-
reder, så de kan få mulighed for at gyde og 
sikre store naturlige bestande i de mange 
vandløb oven for Vestbirk. En regulering 
af skarvbestanden vil også kunne medvir-
ke til dette.

Fortsættes side 8
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I dag er der gode ørredbestande fra gyd-
ning i Gudenåen ved Vilholt og Voervads-
bro, men bestanden af store søørreder er 
gået tilbage. Derfor når relativt få fisk at 
gyde, inden de dør. 

I 2022 bliver Gudenåen genskabt med fri 
fiskepassage ved Vestbirk Vandkraftværk. 
så kan søørrederne fra Mossø gyde i man-
ge af de 185 km vandløb ovenfor Vestbirk. 

Derfor er det vigtigt at sikre en god overle-
velse og opgang af søørreder, så der bliver 
gydt mange æg og produceret meget yngel.

Læs mere om søørreden i Danmark på:
https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskearter/soeoerred

sideløbende med at de sidste mangler 
blev afhjulpet sidst i november har be-
styrelsen fået stor hjælp til flytning fra  
Viborgvej. Der skal lyde en stor tak til  
Andreas og Peter.

samarbejdet har resulteret i ekstra ind-
skudt dæk, der har udvidet lagerarealet 
en del. Der er købt nye reoler til hallen. 
I værkstedet er bordet fra Viborgvej gen-
brugt ligesom den kraftige lagerreol også 
har fundet sin plads i hallen.

Lørdag d. 11. december var der åbent hus 
i vores nye hal. De fremmødte fik en pølse 
og brød samt øl/sodavand. Der var stor til-
fredshed med vores nye hal og de mulig-
heder, der følger med. 

LoKALEUDVALGET INForMErEr Af Frank Schmidt

Ligesom med det øvrige foreningsarbejde 
og lokalerne er medlemmer mere end vel-
komne til at komme med forslag til aktivi-
teter i og omkring den nye hal.

Ved åben hus arrangementet blev for-
eningens campingvogn solgt på auktion.
Der arbejdes på en eller anden type belæg-
ning mellem hallen og foreningslokalerne, 
så der bliver et kørefast areal for lettere ad-
gang til indhegning og containeren.

Der var flere udfordringer med flytningen 
fra Viborgvej. Det gik desværre ud over 
bådfolkene. Vi håber de nye lokaler kan 
råde lidt bod på dette. stor tak til projekt-
leder Thomas fra Gjerulff for et godt sam-
arbejde med byggeriet.
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sENIorFIsK Af Sven-Åge Enevoldsen

Silkeborg Fiskeriforening er et mødested for seniorer. 
Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret på onsdage 
fra kl. 10.00 til kl.12.00 på adressen på Nylandsvej 70.

Vi starter altid med kaffe og rundstykker samt en masse hyggesnak. Du er meget 
velkommen til at komme for at se og mærke, om det er noget for dig. Det vil 
glæde os at hilse på eventuelle nye medlemmer i seniorfisk.

Vi prøver at have et indlæg til møderne eller der kan være en oplevelse, som 
en af vores medlemmer vil fortælle om. Eksempelvis havde vi et møde, hvor et 
medlem meget levende fortalte om sin fangst af en stor laks. Vi kan også bare 
have hyggeligt samvær, hvor der udveksles erfaring.

Datoer for de næste møder i Seniorfisk:

Foråret 2022    Efteråret 2022
19 januar    19. oktober
16. februar    16. november
16. marts

Vinter 2022    Foråret 2023
14. december    18. januar
(julefrokost kl. 12.00)   15. februar
     15. marts

Seniorudvalget består af:
• Klaus Frank
• sven-Åge Enevoldsen
• Wolfgang Kettler
• svend Aage severinsen 
• Leif Lund Jensen
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I foreningen har vi en juniorafdeling, hvor 
unge mennesker har mulighed for at lære 
om fiskeri. I klubben har vi en række under- 
visere, som hver torsdag underviser i fiskeri 
og grejbygning. Vi tager også på klubture, 
hvor vi giver ungerne mulighed for at få  
fisketure ud over det sædvanlige. 

I løbet af 2021 har vi været meget be-
grænset af corona. Derfor besluttede vi 
at tage hele den første del udendørs. Den 
første aften foregik inde ved remstrup å, 
hvor hovedmålet var skaller og aborrer. 
Under selve klubaftenen skete der ikke 
det store og der blev kun fanget en enkelt 
lille aborre. Men da folk begyndte at tage 
hjem, kom der lidt gang i nogle enkelte 
store, hvor vi fik to over 40 cm. Derefter 
fik vi brugt nogle aftener på medefiskeri, 
med fokus på flådfiskeri efter brasener. 
Her fangede vi rigtig mange skaller i fine 
størrelser samt nogle små brasener op til 
500 gram. 

Efterårssæsonen bød på lidt mere inden-
dørstid, men igen kunne vi ikke lave et or-
dentligt program, da corona atter banke-
de på døren. Vi fik dog i løbet af efteråret 
produceret nogle flotte shads til aborre, 
gedde og sandart, og de fleste fik lært 
grundtingene i fluebinding. 

som året skred mod ende, begyndte det 
at se mere tvivlsomt ud, om vi kunne få 
lov at lave en ordentlig afslutning. Heldig-
vis nåede vi, lige den sidste torsdag inden 
det hele lukkede ned, at få holdt klubaf-
slutning. Her fik vi hygget igennem med 
kakao, æbleskiver samt pakkeleg, hvor  
JagtogFisk.dk havde været behjælpelig 
med lidt gaver.

sILKEBorG FIsKErIForENINGs JUNIorKLUB
Af: Emil Hjort Jørgensen
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Hvad er så planerne for 2022? 
som det ser ud nu, så starter vi op, så snart 
der bliver givet tilladelse fra kommunen. 
De første par måneder kommer vi til at  
fokusere på det sene vinter geddefiskeri. 

Efter gedderne bliver fredet den 16. marts 
begynder vi at have et forløb, der om-
handler det mere udfordrende søørred-
fiskeri. Her kommer man til at lære lidt 
om biologien hos ørrederne samt hvor-
dan man skal gribe fiskeriet an. Vi kom-
mer til at lave woblere, fluer og blink, der 
kan bruges. 

Gangen før 1. maj, kommer vi til at forbe-
rede os til fiskeriet efter gedder igen. Vi 
kommer også til at bruge tid på at forbe-
rede os til sommersæsonen efter aborre. 
omkring starten af skolernes sommerfe-
rie går vi også selv på ferie. Det fulde pro-
gram kan man tjekke på juniorklubbens 
Facebook side. 

På trods af et lidt kaotisk år, så har vi 
i klubben fået flere medlemmer, men 
der er stadig plads til flere. så har du 
lyst til at være medlem af et fedt 
fællesskab, så kig ind forbi 
Nylandsvej 70. 

Hvad skal man så gøre, hvis man vil 
være en del af juniorklubben? 
Alle er velkomne til at kigge ind og se hvad 
vi laver. Dog omhandler aftenerne sig om 
at undervise juniorerne. Når man har et 
juniormedlemskab i silkeborg Fiskeri-
forening, er man automatisk medlem af  
juniorklubben. som medlem har man som 
sagt mulighed for at lave sit helt eget grej 
gratis, komme med på klubturene gratis 

og ellers bare være med i et 
fantastisk fællesskab. 

Det hele foregår på 
Nylandsvej 70, 8600 
silkeborg på torsdage 

fra kl. 19.00 til 21.00. 

 



Medlemsnummer og Fisketegnsnummer
Husk, at du altid skal medbringe medlems-
kort til silkeborg Fiskeriforening, når du  
fisker i foreningens vande. som minimum 
skal du kunne oplyse dit medlemsnum-
mer og fisketegnsnummer samt fremvise 
billedelegimation ved kontrol. Gem even-
tuelt disse numre på din mobiltelefon, så 
du undgår en kontrolafgift.

Fiskeriopsynsmænd:
Kontaktinformationer 
på silkeborg 
Fiskeriforenings 
fiskeriopsynsmænd 
finder du på vores 
hjemmeside.

Formand: 
Lis Pia Mogensen 
Telefon: 6163 7874
formand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Næstformand:   
Michael Nielsen
Telefon: 2879 2828          
nielsenbyg@hotmail.dk

Kasserer: 
Nils Thorup                                                           
Telefon:  8682 9220  -  4027 2911 
kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk
sekretær: 
Frank Schmidt
Telefon:  4160 1315
sekretaer@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Lars Henrik Radant 
Telefon: 2191 2635      
bestyrelse_a@silkeborg-fiskeriforening.dk

Betyrelsesmedlem: 
Kurt Schmidt
Telefon: 2982 9764           
bestyrelse_b@silkeborg-fiskeriforening.dk
webmaster@silkeborg-fiskeriforening.dk
Bestyrelsesmedlem: 
Thomas Hogaard                                                        
Telefon:  2092 7738   
bestyrelse_c@silkeborg-fiskeriforening.dk
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Silkeborg Fiskeriforening på Facebook
facebook.com/silkeborgfiskeriforening/

facebook.com/silkeborg-Fiskeriforening-
Juniorklub-271223762901393


