
Fiskeriinspektorat Øst ∙  Haraldsvej 60 , 2 L32 ∙   DK – 8960 Randers SØ ∙   Tlf. +45 33 95 80 00   ∙ www.naturerhverv.dk ∙   roskilde@naturerhverv.dk

Vedr: Ny el- fiskeritilladelse

NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Randers giver hermed

Tilladelse til ved hjælp af elektricitet og med toggergarn at indfange ørredmoderfisk, opbevare
ørredmoderfisk indtil afstrygning, modtage og klække æg fra egne fangster og moderfisk af Ørred
modtaget fra DCV ved deres fangst af moderfisk i Gudenå. Gydemodne moderfisk af Laks kan
overdrages til DCV. Gydemodne Helt moderfisk jævnfør punkt 6.

Ref.: Gudenåens Ørredfonds ansøgning af 8. oktober 2014 om fornyelse af tilladelse.

Tilladelse er givet i medfør af § 42, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2009 om rekreativt
fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand og i medfør af § 4, i bekendtgørelse nr. 352
af 8. april 2014 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand.

Tilladelsen omfatter de strækninger af Gudenåens vandsystem, herunder tilløb til Randers Fjord hvor
Gudenåens Ørredfonds medlemsforeninger disponerer fiskeri retten og har opnået skriftlig tilladelse fra
ihændehavere af fiskeri retten, samt til sikring af genetisk variation hvis der fanges for lidt havørred hanner,
efter dværg hanner i mindre tilløb hvor skriftlig tilladelse kan opnås.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Skriftlig tilladelse fra lodsejer/ihændhaver af fiskeriretten skal indhentes og skal medbringes ved
befiskning.

2. Fiskerikontrollen kan kræve at overvære fiskeriet og påse, at de givne forskrifter overholdes.
Fiskerikontrollen og pågældende vandløbsmyndighed, kommunen, skal adviseres med mindst 8 dages varsel
før hver befiskning med oplysning om sted dato og klokkeslæt.

3. Til fiskeriet må kun anvendes elektrofiskeudstyr af godkendt type, og med jævnstrøm eller impulsstrøm
med en maksimal spænding på 600 volt på ubelastet udstyr, udstyret skal overholde krav jævnfør
sikkerhedsstyrelsens anvisninger bl.a. vedrørende CE- mærkning.

Toggergarnsfiskeri i Gudenå må foretages i perioden 15. oktober til 15. december dog højest 2 gange
ugentlig.
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4. Anvendt elektrofiske apparat skal mindst årligt eftersesaf autoriseret elinstallatør. Eftersyn skal omfatte:
- prøvning af den afgivne DC`s størrelse
- prøvning af den afgivne AC`s størrelse
- prøvning af kondensatorers kapicitet
- prøvning af isolationsmodstanden
- prøvning af beskyttelse imod direkte berøring
- prøvning af funktionen
- prøvning af diverse nødstop og ”dødemandskapper”.

Kvittering (rapport) for eftersynet skal medbringes under fiskeri.

5. Elektrodeføreren skal indenfor de seneste 10 år have gennemgået Danmarks Sportsfiskerforbund`s eller
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark`s kursus i elektrofiskeri.

6. Al anden fisk end den, der er omfattet af nærværende tilladelse og som fanges under fiskeriet, bør så vidt
muligt ikke optages af vandet, og skal straks genudsættes nedenfor den befiskede strækning.
Helt moderfisk, gydemodne, kan udleveres til Dansk Fritidsfiskerforbund v/ Randers Fjord Fritidsfiskerff.,
jævnfør deres tilladelse herfra af 10. december 2013 – december 2016.

7. El- fiskeri efter ørredmoderfisk må højest foretages en gang om ugen i den gældende fredningstid for Laks
og Ørred.

8. Der føres protokol ved hver befiskning. Protokollen indsendes en gang om året, senest 1. februar til
Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Randers, Haraldsvej 60, 2 L 32, 8960 Randers SØ, eller mail
kajole@naturerhverv.dk eller roskilde@naturerhverv.dk også selv om fiskeriet har været negativt. I
protokollen skal indføres antal og længde af moderfisk fordelt på køn samt mængden af indvundet æg.
Moderfisk der stryges på stedet skal efter strygning genudsættes i det vand de er fanget, umodne moderfisk
kan transporteres og opbevares i damme på Skibelund Havørredopdræt indtil strygemodne, efter strygning
skal moderfiskene udsættes i det vand hvori de er fanget. Afstrøget rogn indlægges til klækning på Skibelund
Havørredopdræt.

9. Der kan afstryges indtil max. 35 liter rogn heraf anses 7 liter som kvote fra Alling Å (målt som grønne
æg). Æg anvendes til opfyldelse af udsætningsplaner for Gudenå og udsætningsplan for mindre vandsystemer
med tilløb til Randers Fjord. Dog anses rognmængde at indbefatte mindre leverance udenfor Gudenå/Randers
Fjord system. Levering og salg til disse udsætninger er omfattet af tilladelsen, hvis der i tilladelses perioden
sker ændringer, skal rognmængden tilpasses.

10. Salg og levering af rogn og Ørred udover ovennævnte er ikke tilladt uden særlig tilladelse. Overskud af
yngel skal anvendes til opdræt af udsætningsfisk jævnfør indeholdt i førnævnte udsætningsplaner på
Skibelund Havørredopdræt.

11. Tilladelsen der til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes er gældende 1. februar 2015 – 31. januar
2018.

Med venlig hilsen

Kaj B. Olesen
Overfiskerikontrollør
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