
 

 
 

Sammenfatning 
Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand 

Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i 

henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men vi nåede frem til nogle generelle udfordringer i forhold til 

forvaltning af fiskebestande. 

Der blev givet udtryk for behov for en mere koordineret indsats i forhold til 

fiskeforvaltningen, specielt kan der peges på følgende områder, mange kan ikke ses uafhængigt af 

hinanden: 

 Grødeskæring 

o Særligt nedstrøms Tangeværket er foreningerne generet af grøde, hvor man mister 

indtægter fra salg af dagkort. Desuden skaber det ekstra belastning på de strækninger med 

mindre grøde, hvor lystfiskerene klumper sig sammen. Der blev talt om en mere intelligent 

form for grødeskæring, der også er gavnlig for åens naturlige forløb 

 Gydeforhold og skjulesteder  

o Det er essentielt med flere velegnede gydeområder. Det er vigtigt, at Statens vandplaner 

bliver gennemført hvori der ligger restaureringsprojekter, herunder fjernelsen af spærringen 

ved Vestbirk 

o Bedre opvækstvilkår er essentielle. Der mangler skjulesteder til fiskeyngel og flere fysiske 

variationer i vandløbene, hvor fiskene kan skjule sig for rovdyr så som sæl, odder, skarv etc.  

Der kom forslag om at udnytte dødt ved som virkemiddel 

o Der blev spurgt om hvorvidt, man kunne bruge kommunernes arbejdsløse som ressource til 

det fysisk krævende arbejde med vandløbsrestaurering. Det er siden blevet afklaret, at 

sagsbehandlingen ville være for omfattende, i stedet er der et godt eksempel på en 8. klasse 

fra Bryrup Skole, som var med til at udlægge gydegrus i et mindre tilløb. Samlet set var det 

en meget god og lærerig oplevelse for elever og foreningen, hvor pigerne viste sig at være 

mest engagerede  

o Ved søerne mangler der også gydesteder til især rovfisk. Der er brug for oversvømmede 

enge oven for slusen. De mange ulovlige bolværker og stensætninger forhindrer vandet i at 

løbe ud i område. Projekter med kreaturer der træder brinkerne ned er en mulig løsning. 

Desuden vil Aage Ebbesen miljøtekniker fra Silkeborg Kommune snarest forsøge at 

forbedre gydemulighederne for gedden i udvalgte Gudenå-søer 

o Flere steder har man observeret, at rørskovene er hugget ned dette blandt andet ved 

Langsø. Der er behov for mere kontrol af denne type forseelser 

  



 

 
 

 Kontrol og redskabsfiskeri ulovligt/lovligt 

o Fiskerikontrollen nedprioriteres og en utilstrækkelig kontrol med redskabsfiskeri er generelt 

et problem på tværs af fiskevandene, der er behov for et pres på myndighederne til 

overholdelse og/eller revurdering af de gældende regler  

o Randers Fjord fungerer som en flaskehals for fisk, derfor kan den let afspærres af garn og 

ruser. Norsminde Fjord blev givet som eksempel på en fjord, som man har gjort garnfri.  

o I søhøjlandet er redskabsfiskeri også en udfordring, hvor man har fundet over 1000 m. 

sandart garn i blandt andet Julsø. Derudover har man fundet garn ved Klostermølle, der er 

fredet område 

 Spærringer 

o Tangeværket forhindrer bl.a. en naturlig laksebestand  

o Omløbstryg ved Tangeværket vil være et godt grundlag for rekreativ fiskeri 

o Vestbirk hindrer søørredens gyde- og smoltvandring til de næsten 200 km. vandløb opstrøms 

værket 

o Fjernelse af spærringen ved Vestbirk, vil skabe fri adgang til og fra vandløbene syd for Mossø, 

hvilket vil kunne skabe et unikt fiskeri efter søørred 

 Regler 

o Catch and release regler bør overvejes. Det er regler, som de fleste udenlandske turister er 

vant til 

o Indførsel af fangstkvoter blev givet som et forslag 

 Prædation:  

o Bortskræmning af skarver ved de steder og på de tidspunkter hvor smoltet er mest udsat, er 

en løsning 

o DCV vil undersøge effekten af de oversvømmede enge ved at sætte radiosendere på fiskene. 

Randers, Favrskov og Viborg kommuner bruger årligt 1,2 mio. kr. til udsætning af smolt, men 

siden 2012 er antallet af laksefisk blevet mindre. Fra foråret 2016-2017 sætter DCV et projekt 

til 3. mio. i gang, der skal undersøge om smoltet bliver ædt af prædatorer eller går til i garn 

og net. 

 

Formidling og synlighed 

Generelt skal formidlingen forbedres for at gøre det lettere at navigere som lystfisker i Gudenå 

Landet. Overalt var der enighed om et behov for en langt bedre formidling af fangster set i forhold 

til en mere effektiv markedsføring. 

 Information 
o Digital informationsplatform 
o Oversigt over hvor fiskeri er tilladt 



 

 
 

o Oversigt over fiskevande 
o Synliggørelse af regler  
o Fiskekort med GPS-koordinator 
o Oversigt over fisketyper  

 Fælles portal  

o Lystfiskerforeningerne har deres individuelle hjemmesider med forskellige udtryk og 

brugervenlighed, en fælles hjemmeside som indgang til foreningernes hjemmesider ville give 

opfattelsen af en mere samlet destination over for lystfiskerturister 

o Rent teknisk er det vigtig, at man vælger et godt baggrundskort som kan angive mange 

detaljer, da det ofte er uofficielle stier man benytter for at komme hen til fiskevandet 

 Fangstrapportering  

o Der er behov for et samarbejde blandt foreningerne omkring synligheden af fiskeriet  

o Vigtigt at foreningerne er villige til at angive antallet af fisk som fanges ved deres fiskevande, 

budskabet lød, at foreningerne skulle være stolte af deres fisk, men ikke være 

tilbageholdende i forhold til at synliggøre det for potentielle lystfiskerturister.  

o Karup Å blev nævnt som eksempel på den positive effekt af at synliggøre deres gode 

fiskevand 

o Synliggørelse af fiskeriet er nødvendig for at tiltrække flere lystfiskere. Der er en entydig 

sammenhæng mellem at promovere det gode fiskeri og antallet af lystfiskere 

o Pligtindberetning. Dette har man allerede i flere foreninger, hvor der blandt andet i Langå 

Sportsfiskerforening er en fangsregistrering på 80%  

o Det blev diskuteret hvorvidt man via sanktioner kunne sikre indrapportering af fangster, 

overordnet var der enighed om at det var bedre at gøre det attraktivt at indberette f.eks. ved 

at gøre brug af konkurrenceelementer 

 

 Markedsføring 

o Med er synliggørelse af fangster er det lettere at tiltrække lystfiskerturister fra Tyskland. En 

synliggørelse af fangsterne i foreningerne er en effektiv form for markedsføring på en 

samlet hjemmeside og de øvrige kanaler som målgruppen benytter, når de søger 

information om lystfiskerdestinationer 

o Langå Camping kom med et godt eksempel på, det ikke behøver at koste noget at lave PR i 

udlandet. Med en god relation til de turister som kommer, kan erhvervet komme langt i 

forhold til at blive omtalt blandt venner og familie, og som eksemplet viste, også i 

udenlandske foreningsblade, blogs m.v. 

 

 

 



 

 
 

Tilgængelighed og adgangsforhold 

 Tilgængelighed 

o Bred enighed om en balancen mellem adgang-  og beskyttelse af natur 

o Information om tilgængeligheden til fiskestedet, er det f.eks. nødvendigt med vaders 

o Turisterne er afhængige af turistkontoernes åbningstider i forhold, når de skal erhverve sig 

et printet bådtegn 

 

 Adgangsforhold 

o At tilbyde de kanosejlende mulighed for at fiske  

o Kommentar hertil: Vi har forsøgt at tilbyde fiskeri fra kano – det har ingen interesse.  

o Oversigt over salgssteder af dag- og ugekort.  

 

 Skiltning 

o Hvor finder turisten det der er behov for?  

 

Faciliteter  

Der var bred enighed om at der er et behov for faciliteter, som kan forbedre rammerne omkring 

lystfiskerturisme og derved optimere fiskemulighederne. Herunder talte vi blandt andet om: 

 Lystfiskerplatforme  

o Handicapplatforme 

 Isætningssteder til både og småjoller 

o Det er ikke muligt at sætte en båd i Tange Sø 

 Slæbesteder 

 Broer 

o Broer hvor man kan efterlade sin båd om natten (Randers Fjord) 

o Kan lystfiskere få lov at benytte Brosammenslutningens broer, når disse alligevel ikke bliver 

benyttet? 

o Broer hvor bådene kunne ligge frem for at transportere dem frem og tilbage  

 Læskur 

o Læskur i nærhed af fiskesteder, er kun muligt såfremt man kan argumentere for, at det er i 

offentlighedens interesse i henhold til åbeskyttelseslinjen 

 P-pladser 

o Registrer med GPS-koordinater 

 

 



 

 
 

Organisering 

Der er brug for forventningsafstemning i forhold til rollefordelingen mellem parterne. Desuden skal 

det afklares, hvor der findes nogle snitflader. 

 Det kommende GudenåSamarbejde 

o Rammerne for en fælles portal med information og oversigtskort over fiskevande bør 

organisatorisk, teknisk og ressourcemæssigt løses af det kommende GudenåSamarbejde 

 

 Lystfiskerforeninger  

o Størstedelen var enig om at foreningerne ikke kan være tovholder på den samlede 

formidlingsindsats, men bidrager gerne med data og viden  

o Foreningerne hjælper også gerne med restaureringsprojekter, som tilfældet er i dag, men 

man mangler tit hænder til f.eks. udlægning af gydegrus  

o Lystfiskerforeningerne har påbegyndt et formandssamarbejde. Formændene mødes en gang 

i kvartalet og vil forsøge på tværs af foreningerne at skabe forhold som befordrer flere fisk. 

Initiativet er efter inspiration fra Havørred Fyn og Fishing Zealand 

Øvrigt 

 Glem ikke det øvrige fiskeri ud over laks og ørred, er der andre fiskearter som er interessante 

sportsfisk, herunder gedde, aborre, sandart og et potentiale for et godt stallingsfiskeri. Desuden 

eksisterer der også et medefiskeri efter fredsfisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Deltagere  

   

Jan Karnøe Miljøkoordinator Danmarks Sportsfiskerforbund i Østjylland 

Morten Beck Nielsen Formand Silkeborg Fiskeriforening 

Karlo Jespersen Næstformand Silkeborg Fiskeriforening 

Jan Hyllested Formand Randers sportsfiskerklub 

Jon Rose Formand Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening  

Lars Kielsgaard Formand Langå sportsfiskeriforening 

Gert Holdensgaard Administrerende Direktør Dansk Center for vildlaks 

Søren T. Thomassen Produktionsleder Dansk Center for vildlaks 

Hanne Wind-Larsen Biolog Randers Kommune 

Bjarke Horst Jensen Biolog  Hedensted Kommune 

Bjarne Laursen Biolog Hedensted Kommune 

Torben Tran Ankjærø Biolog Favrskov Kommune 

Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Viborg Kommune 

Rolf Christiansen Biolog Viborg Kommune 

Knud Erik Hesselbjerg Projektleder OplevGudenaa 

Mette Risager Koordinator  LAG Randers-Favrskov 

Kaj Bernhardt Olesen Overfiskerikontrollør Miljø- og Fødevareministeriet 

Ervin Rokkjær  Langå Camping 

Franz Bodum Rapala Pro Guide Lakefishing Denmark 

Gunhild Øeby Nielsen Projektleder GudenåSamarbejdet 

Mai Kofoed Lauritsen Facilitator  GudenåSamarbejdet 

Derudover skriftligt input fra Jan Nielsen fiskeplejekonsulent fra DTU Aqua  


