
Formandsberetning for 2022. 

 

Året 2022 blev året hvor vi fik os vristet ud af Coronaens skygge og fik fuld 

bevægelighed i foreningslivet. Klubaftener blev genoptaget og her skal der lyde en 

stor tak til de trofaste der kommer hver tirsdag og beriger med historier og godt 

humør. Tirsdagen er også den dag hvor ”De ældste” holder formiddagsklub med 

rundstykker og hygge. Det er et meget stabilt fremmøde, så er der pensionister der 

mangler fællesskab tirsdag formiddag er de velkomne  på spejlborgvej kl 0900. 

BLF har i årets løb deltaget i samarbejdet med SNR (Sammenslutningen Nedre Ry å) 

og det med flere fisketure med juniorer som omdrejningspunkt. Dette arbejde 

fortsættes i 2023- så er der forældre eller bedsteforældre der har mulighed for at få 

en ung lystfisker med så hold øje med turprogrammet her på siden. Vi har i 

samarbejde med SNR holdt Havørreddag og dette arbejde fortsættes i det nye år. 

Året har også været præget af at foreningen i en lang periode mistede kontakten til 

vores dambruger. Mange forgæves opkald og med stigende bange anelser. Det viste 

sig så at dambruget pga fare for IHN (Fiskesygdom) ikke turde tage fisk ind i 

dambruget. Frygten var at de vildfisk som vi indleverede, havde sygdommen og 

denne kunne så smitte dels dambrugets egne fisk, men også fisk, i neden for 

liggende dambrug. Det er en meget ulykkelig situation og laver et årgangshul i vores 

udsætningsplan. Det betød samtidig at vores planlagte elfiskeri ikke gav mening og 

derfor blev aflyst. 

I skrivende stund arbejdes der fra dambrugers side på at få re- etableret mulighed 

for at indtage vildfisk. Denne situation har også ramt vores naboforeninger og vi er 

derfor i fælles dialog og også med DTU Aqua. Vi vil kunne få nogle af de penge der 

normalvis skulle bruges til at købe fisk for omkonteret til gydegrus. Det er som sådan 

fint nok, men kræver et stort arbejde med indhentelse af kommunale tilladelser og- 

lodsejer tilladelser. I vil høre nærmere om dette arbejde senere. 

Vi fik afholdt lodsejerfest i Hallund. Her var der en lidt bedre tilslutning end året før 

men det ville være skønt om der var endnu flere lystfiskere der deltog i festen. Det 

er her muligheden for at møde, de lodsejere der stiller fiskevand til rådighed. Så 

fiskere hold øje med hjemmesiden og reserver 10. marts på Hallund Kro. 



Foreningen har i årets løb været deltagende i det grønne råd. Det er et forum for de 

organisationer der har naturinteresser i kommunen. BLF fik muligheden for i 

strålende solskin at afholde et møde ved Kraghedesøen hvor 25 deltagere fik indsigt 

i foreningens arbejde og samtidig fik set den skønne plet som Kraghedesøen er. BLF 

har også fået mulighed for at være deltagende i møde for de fælles vandråd i 

Nordjylland. Mødet blev afholdt på Landbo Nord i Brønderslev. Her var fokus på 

åernes mulighed for at aflede vand, og her specielt i de perioder hvor der er stor 

nedbørsmængde. Der er fortsat stor opmærksomhed omkring åernes behov for 

vedligeholdelse. Her var det grødemængde og sandvandring der var 

hovedpunkterne i diskussionen. Det har stor betydning for vores havørreders 

mulighed for at finde grusbanker til gydning og medlemmernes mulighed for at fiske 

når grøden dækker hele åen. 

Vi må sige at sæsonen i 22 ikke var den mest produktive. En lang og tør sommer gav 

en mere sparsom opgang og det krævede en større indsats for at fange en havørred. 

Der blev dog fanget enkelte store fisk og Kim Gregersens fluefangede laks blev den 

største fisk fra åen sidste år. Kim har lovet at holde fluefiskekursus efter laks her i 

foråret.  

Endelig en stor tak til alle de frivillige hjælpere, bestyrelse og andre der har arbejdet 

for foreningen gennem det sidste år. 

 

Vh Steen 

 

  

  

 

 

 


