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Efter at have været underlagt Covid både personligt og som forening er det sidste 

oplysningsbrev fra Brønderslev Kommune skøn læsning- ”I kan nu åbne op uden 

restriktioner ”. De sidste 2 år har lagt en dæmper på alt aktivitet i foreningen. Nu er 

det så tiden at vi skal op i gear igen, med klubaftener og socialt samvær. 

Det der blev afholdt i 2021 var vores 2020 generalforsamling på biblioteket. Dette 

sted var valgt ud fra, at her var der mulighed for afstand og flere kubikmeter luft. 

Det viste sig at fremmødet var påvirket af covid og som sådan sagtens kunne være 

afholdt i klublokalerne. Generalforsamlingen for 21 bliver afholdt på Spejlborgvej. 

Vi fik afholdt vores lodsejerfest op under jul og her var vi igen ramt af corona. De 

normale 100 gæster var afløst af 42 tilmeldte. Det er alt for få til at lave en fest som 

vi plejer. Vi håber at tilslutningen igen kommer op på et stort antal så dansegulvet 

bliver fyldt. 

Det vi er samlet om, fiskeriet, har været lidt svingende. Vi fik aldrig de store 

vandstigninger som kunne sende fisk op i et større antal. Der var tale om en sivende 

opgang af mellemfisk omkring de 50 cm, med enkelte mellem 60-70. Største var en 

80 cm fluefanget i forsommeren. Dog er fangststatistikken ikke understøttet af 

egentlige data. Det virker til at indberetningerne ikke kommer ind i det nuværende 

system. Bestyrelsen arbejder på et mere simpelt system, så fangster kan følges 

gennem sæsonen. 

Vi har i 2021 haft samarbejde med ”Sammenslutningen Nedre Ry Å”. Det har 

betydet, at vi har samarbejdet omkring juniorer i sommer- og efterårsferien og med 

fisketure i åen og i Kraghedesøen. Det har været flot besøgt af både drenge og piger 

samt forældre. Der har ligeledes været afholdt fælles Havørreddag sidste weekend i 

august. Dette forventes gennemført igen i august 2022. BLF har de senere år 

modtaget 20.000 kr til ekstra udsætninger af smolt i Ry Å fra SNR. 

Elfiskeriet blev gennemført over 2 dage og med befiskning på strækningen fra 

Kraghede til Manna. Resultatet blev 121 fisk med 25% hanner. Det gav en samlet 

rognmængde på ca 18 liter. Alle moderfisk blev genudsat ved Hovedvejen lige efter 

jul. Den naturlige gydning er som beskrevet andet sted på hjemmesiden, viser at der 

er steder, som normalt giver mange gydninger, ikke har haft fuld tilgængelighed for 

gydefiskene. Der kan være tale om manglende grødeslåning, sandvandring ol. Vi 



forsøger at få kommunen i tale og med en besigtigelse af problematiske strækninger 

som kræver lidt ekstra vedligeholdelse. Foreningen er repræsenteret i Kommunens 

Grønne Råd og derved vejen ind til at blive hørt i sager omkring naturinteresser. 

Kraghedesøen er efterhånden meget brugt både som udflugtsmål men også af 

mange fiskere. Det betyder et øget slid på både natur og shelter. Medlemmer 

opfordres til lige at slå en smut omkring søen, hvis man har muligheden og på den 

måde være med til at bevare søen som den rene perle den er. Der er samtidig 

kommet en ny fredning af gedder, som nu er betyder, at søen er fredet fra 15 marts 

til første søndag i maj. Skiltning bliver opsat. 

Foreningen har i 2021 været så heldige at vi har fået skænket en ny generator af 

Øster Brønderslev Sparekasses Fond. Det betød at vi ved elfiskeri så en helt anden 

mulighed for, at få fiskene op til elektroden. Vi havde simpelt hen mere power med 

den større generator. Så tak til Fonden. Dernæst fik vi en ny stor trailer fra 

Sparekassen Vendsyssel- nu Sparekassen Danmark. Det giver foreningen mulighed 

for at have de store opbevaringskar på egen trailer og dermed uafhængig af altid at 

skulle låne. Stor tak til Sparekassen Danmark. Støt vores sponsorer de støtter os. 

Vores helt store samarbejdspartner er lodsejerne og uden deres velvilje og 

samarbejde ingen fiskeri. Her har 2021 vist at god dialog og fælles forståelse, er den 

måde hvorpå foreningen skal udbygge samarbejdet. Det være sig omkring 

grødeslåning, oprensning og udlægning af gydegrus. Alle parter har den største 

interesse i at have et vandløb der både kan håndtere store vandmængder og gode 

forhold for vores vildfisk. 

Endelig en stor tak til alle de frivillige der stiller op til praktiske opgaver. Det være sig 

udsætninger, maling af klubhus, vedligehold af sø og endelig opbakning til 

arrangementer. Dog husk der er plads til flere på klubaftenerne hver tirsdag fra 19-

21. Der kommer info på hjemmeside og FB. 

Stor tak til den samlede bestyrelse for et godt samarbejdsår. 
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