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Moderfisk
Fiskeriet efter moderfisk her i efteråret har igen været lagt an på fældefangst for Gudenåen og
elfiskeri i Allingå.
Fældefiskeriet ved Tangeværket måtte vi desværre indstille for en uges tid siden som følge af at
fiskene fik svamp. I stedet for blev der i weekenden el-fisket i Lilleåen ved Hadsten.
Målsætningen for rognmængde er uændret på 24 liter for delt med 6liter Allingå og 18 Gudenå
hovedløb. Sidste år lagde vi 29 liter ind
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Der bliver strøget fisk her i weekenden 7-8. december 2013.

Gudenå konkurrence 2013
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367 deltagere
21 Laks - største 93cm; 7,53 kg
13 Havørreder - største 75cm; 5,43kg
6 Gedder – største 79cm
Rekord stort overskud på ca. 87.000 kr hvoraf
o 5.000 kr på container til at opbevare grej til konkurrencen (telte mv.)
o 18.350 kr går ubeskåret til ekstra ordinære lakseudsætninger i Gudenå

Alt i alt et rigtig flot og hyggeligt arrangement som konkurrenceudvalget og hjælpere på dagene
skal have stor ros for!
.

Projekter på dambruget
Ser vi på projekter på dambruget har det primært været sikring mod vores oddere. Der har også i
år været indbrud og den har taget for sig af retterne.
Nu har vi sikret mod at odderen
• kan grave sig ind med geonet under græsset langs hegn
• kravle ind – 10 hønsetråd
• og så er der yderligere sat elhegn op
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Type store og ekstra store til Søerne Viborg og Silkeborg
Type ekstra store (25-28cm) udfases generelt fra og med 2014.
Desuden er der en mindre nedgang i type store (17-22cm) i de nye planer.
Samlet er der tale om en nedgang i 2014 ift. 2012 på:
1.300 stk færre type store
4.800 stk færre type ekstra store i 2014 ift. 2012.
Omsætningsgrundlag falder 44.780 kr i 2014 ift. 2012.
Dvs. yderligere et kritisk økonomisk slag for vores vildfiske-dambrug, men vi glæder os alligevel
idet det jo er udtryk for at vores arbejde ikke længere er så nødvendigt - men de kommende år
indtil udsætning af opdrættede vildfisk helt ophører bliver en hård økonomisk periode for os.

Tak til pasningsordningen !
Igen skal vi takke vores pasningsordning og faste medhjælpere for Deres store indsats gennem
året på dambruget –
Vi har fortsat et godt sammentømret hold bestående af i alt 10 mand der står for pasning af
fiskene om morgenen og om aftenen inkl. weekender. Hertil kommer arbejdsdage ifm.
vedligeholdelse, sortering fisk, udsætning fisk, elfiskeri og strygning af fisk.
Vi kan altid bruge flere frivillige, og hvis du er interesseret så henvend dig til mig senere på
aftenen – jeg drømmer om at have en endnu længere liste over personer vi må ringe til og trække
på!
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. Jeg ser frem til flere gode timer
sammen med Jer alle!
December 2013, Per Frost Vedsted
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