
Formandens beretning 2019. 
 
Fiskerimæssigt har 2019 været meget svingende. Nogle medlemmer har ikke fanget meget, 
medens andre har taget virkelig mange havørreder. Sådan kan det jo gå. 
Fiskeriet har været præget af, at mange medlemmer slet ikke har fisket på de opgravede, nu 
meget kedelige strækninger. Men enkelte medlemmer har her haft et godt fiskeri på nogle få 
hotspots, hvor bunden igen er begyndt at skyde op. Vi må håbe, at åen i fremtiden forbedrer sig 
m.h.t. standpladser. 
 
Der har været en del problemer med, at de store rivenet til grødeopsamlingen fik lov til at stå 
mellem grødeskæringerne. De har formentlig spærret for opgangen af havørreder. 
Det var først sidst på sæsonen, at vi fik kommunen til at tage spærringerne op mellem slåningerne. 
Det håber vi er på plads i det nye år. 
Det har været svært at komme igennem med konkrete tiltag overfor kommunen, idet åmanden 
Svend Erik Hansen ville gå på pension, så han var ikke meget for at skulle til at lave nye tiltag. Vi 
håber, at der til den nye sæson er ansat en ny åmand, som vi kan få et godt samarbejde med. Vi 
siger Svend Erik Hansen tak for et godt, mangeårigt samarbejde om vandløbene i Brønderslev 
Kommune. 
 
BLF har haft møde med udvalgsformand Carsten Frederiksen og miljøchef Asger Nilsen om 
forvaltning af vandløbene i kommunen. 
BLF fik at vide, at nu overholder vandløbene regulativerne. BLF fremførte, at vi fandt, at 
vandløbene blev alt for hårdt oprenset, så livet i åer og bække nu er så forarmet, at det bliver 
meget svært at opnå målene i vandrammedirektivet om: ”God økologisk tilstand” inden 2027. Vi 
mente også, at kvaliteten af vandløbsvedligeholdelsen blev bedst, hvis det var et fast kommunalt 
mandskab af medarbejdere, der stod for vedligeholdet. Hvis man ønsker at udlicitere arbejdet, bør 
der være meget nøje og præcise licitationsbetingelser samt restriktioner, hvis betingelserne ikke 
overholdes. Vi omtalte også de store mængder plastik, som nogle smider i åen, for at komme af 
med det. Her bør kommunen lave en større indsats for at finde synderne. 
 
Jens Andersen og Samuel Sonne er blevet optaget som henholdsvis medlem og suppleant til 
Vandråd  Limfjorden. Der skal arbejdes med konkrete tiltag i vandløbene til forbedring af deres 
tilstand. 
Vi håber, at dette arbejde bliver lettere, end det var med arbejdet om vandplan 2, hvor vi skulle 
tage stilling til en lang række vandløb i hele Limfjordsområdet, som skulle tages ud af vandplanen, 
og hvor flertallet i vandrådet i en del tilfælde blev tilsidesat af nogle kommuner.  
 
En udsendelse i TV Nord gav et fint indblik i, hvordan BLF el-fiskede efter havørredmoderfisk. 
Desværre blev et interview klippet så hård, at meningen blev helt modsat af det, vi talte om. 
Emnet var sandvandringen i åen. Det fremstod efter klippet, som den gamle traver, at landmænd 
og lystfiskere har store modsætningsforhold. Det var ubehageligt, at vores udtalelser bliver 
fordrejet på den måde. 
 
Huset i Dybetsgade var begyndt at slå revner, så det var nødvendigt med eg større renovering med 
understøtning af soklerne samt reparation af revnerne tillige med pudsning og maling af huset. 
Når vi var i gang med renoveringen fik vi ført tagvandet ud i haven til nedsivning. Det blev en 



forholdsvis dyr bekostning. Vi søgte Ø. Brønderslev Sparekasses Fond om tilskud til 
nedsivningsanlægget og modtog et tilskud på 9000 kr. Det var vi glade for og siger hermed tak for 
donationen. 
Der forestår stadig en mængde arbejde med renovering og oprydning i Dybetsgade. Her kan der 
godt blive brug for en del hænder til dette arbejde. 
 
BLF har for DTU AQUA sat 24000 små sætteål (10- 12 cm) ud i Ryå. De er først fangbare om tidligst 
8 år. Vi håber imidlertid, at de kan være medvirkende til, at holde bestanden af signalkrebs nede, 
idet de kan gå ind i krebsenes huler i brinkerne og æde dem, når krebsen skifter skal. Vi havde 
hjælp af 17 medlemmer til denne udsætning. Tak for det.  
 
Der har været afholdt Søens Dag og vedligeholdt stier omkring Kraghede Søen (se 
materialeudvalgets beretning). Der er meget arbejde med at vedligeholde tingene ved Kraghede 
Søen. Her er der også brug for en del hjælpere. 
 
Der er indført et brugerkort til enkelte pensionister, så de kan komme til pensionistmøde om 
tirsdagen i klubhuset. De er ikke medlemmer af foreningen, og har ikke andre rettigheder i 
foreningen, end at de kan komme den ene gang om ugen i klubben. Ordningen blev indført for at 
give pensionister mulighed for stadig at kunne blive ved med at have et socialt samkvem med 
gamle kammerater i BLF. 
 
Der har været afholdt et arrangement for lodsejer Knud Things medarbejdere, hvor Knud gav mad 
og drikke, og BLF stillede med instruktører og fiskegrej til en eftermiddags fiskeri i Kraghede Søen. 
Det blev en stor succes, idet medarbejderne gik meget op i fiskeriet efter skaller og gedder. Selv 
regnvejr gjorde ingen skår i glæden. 
 
BLF og Nedre Ryå Sammenslutningen kunne nu til havørreddagen og SNR´s konkurrence fiske på 
begge foreningers fiskevand (dog ikke Kraghede Søen). 
Til næste havørreddag kan man fysisk tilmelde sig konkurrencen hos foreningens sekretær Samuel 
Sonne. 
 
Foreningens fiskeriopsynsmænd har i 2019 været på 90 kontrolture, Der har ikke været mange 
fiskere ud at fiske, men der er dog udskrevet 4 girokort til fiskere uden betalt fisketegnslicens 
 
Der har været ønsker fremsat om i foreningens ”særlige bestemmelser” at opstramme reglen om 
antallet af hjembragte ørreder pr. dag. Det ønsker bestyrelsen at drøfte på generalforsamlingen 
inden den tager stilling til en e.v.t. ændring i ”særlige bestemmelser”. 
 
Foreningens økonomi har været anstrengt i 2019 p.g.a. store udgifter til reparationer i 
Dybetsgade, lodsejerfesten og investeringer i nyt grej til el-fiskeriet. Derfor skal man nok regne 
med en opstramning af økonomien i 2020. 
 
Der har som tidligere år været stor aktivitet i foreningen. (Se også udvalgsberetningerne). Foruden 
bestyrelsesmøder har jeg deltaget i møder med kommunen om Helhedsplanen for Ryå og 
vandområdeprojekter. Grønt råd og flere møder med tekniker fra kommunen samt møde med 
kommunens ungdomskonsulent. Desuden møde med fiskeriministeren om sælproblematikken i 
Limfjorden. Der har også været samarbejdsmøder med dambruger og De Nordenfjordske 



Foreninger. Der har været repræsentantskabsmøde med SNR samt en del kontakter i årets løb. 
Der har været møder med Danmarks Sportsfiskerforbund. Desuden har der været møder med 
foreninger ved Limfjorden om forbedringer i Limfjorden for ørrederne.  Der har været afholdt 
samarbejdsmøder med Naturfredningsforeningen. Jeg har deltaget i reception ved overrækkelsen 
af donationer fra Ø. Brønderslev Sparekasses Fond samt stået for åleudsætningen. Desuden har 
jeg optalt gydebanker i Ryå og afholdt: Gydevandring for medlemmerne. 
Det er blevet til en del i årets løb Jeg håber, at det har gjort gavn for BLF. 
Til slut skal jeg udtrykke en varm tak til foreningens sponsorer og samarbejdspartnere i det 
forgangne år. Endelig skal der lyde en tak til foreningens aktive medlemmer for årets indsats. 
 
Jens Andersen. 
 
Ps. 
Der bliver brug for nye bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen. Nu må andre træde til for 
de bestyrelsesmedlemmer, som gennem mange år har brugt deres tid på arbejdet for foreningens 
ve og vel og medlemmernes muligheder for et godt fiskeri i vores fiskevand. 
Jeg siger de afgående bestyrelsesmedlemmer tak for deres store indsats i årenes løb.                                        
Endelig skal jer udtrykke en tak til medlemmerne for deres støtte gennem mange år, så vi sammen 
kunne arbejde for foreningens bedste. 
 
Jens Andersen 
 
  
 
 


