
Beretning for Gudenåens Ørredfond og Gudenåens
Ørredfond-Skibelund Havørredopdræt 2016

Denne beretning er fælles for Gudenåens Ørredfond og Gudenåens Ørredfond-
Skibelund Havørredopdræt.
Vi har I Ørredfonden udsat i 2016 udsat ialt 136.800 havørreder i
Gudenåsystemet:

 22 liter rogn blev indlagt i december-januar 2017 (mod de 17,3l året før
og vores målsætning er 18-20 liter for at kunne dække
udsætningsplanen)

 57.750 stk yngel (udsætningsplan opfyldt)
 10.200 stk ½-års (udsætningsplan opfyldt)
 5.500 1-års (udsætningsplan opfyldt)
 45.235 smolt (mangler ca. 25% i at nå de 62.000 stk i udsætningsplanen
 18.120 type store (mangler ca. 25% i at nå de 23.700stk i

udsætningsplan)

De 25% manglende type store skyldes at vi havde et uheld med strømudfald
lige op til udsætningen.

De manglende smolt var fordi vi simpelthen ikke havde fisk nok til opfyldelse af
udsætningsplanen.



Gudenåens Ørredfond
Skibelund Havørredopdræt - 2016

Type Sted stk/liter liter stk
13/12/2015 Rogn Gudenå 10000 2,00 20.000
13/12/2015 Rogn Allingå 10000 3,50 35.000
27/12/2015 Rogn Gudenå 10000 3,00 30.000
27/12/2015 Rogn Allingå 10000 1,50 15.000
10/01/2016 Rogn Gudenå 10000 2,50 25.000
10/01/2016 Rogn Allingå 10000 0,75 7.500
23/01/2016 Rogn Gudenå 10000 4,00 40.000

2016 Rogn I alt indlagt i Skibelund 17,3 172.500

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk
10/05/2016 Yngel GUC pligtudsætning 5060 3,50 3 17.700
11/05/2016 Yngel GUC pligtudsætning 5060 3,95 3 19.900
12/05/2016 Yngel GUC pligtudsætning 5060 1,90 3 9.650

2016 Yngel I alt yngel GUC 9,4 47.250

18/05/2016 Yngel Ris Møllebæk 2100 0,58 3 1.200
18/05/2016 Yngel Ladegårds Bæk 2100 0,95 3 2.000
18/05/2016 Yngel Hevring å 2100 0,86 3 1.800
18/05/2016 Yngel Alling Å 2100 2,62 3 5.500

2016 Yngel I alt Alling å mv. 5,0 10.500

2016 Yngel I alt Yngel 14 57.750

11/05/2016 1-års GUC pligtudsætning 39 29,5 11,3 1.150
11/05/2016 1-års GUC pligtudsætning 39 64,2 11,3 2.500

2016 1-års I alt GUC 94 3.650
18/05/2016 1-års Alling å 38 50 12 1.900
18/05/2016 1-års I alt Allingå 50 1.900

2016 1-års I alt 1-års 143,7 5.550

23/04/2016 Smolt Gudenå, Langå 37 163,4 14,0 6.045

23/04/2016 Smolt
Gudenå, Nedenfor
Tangeværk 37 151,8 14,0 5.615

23/04/2016 Smolt Gudenå, Ulstrup 37 150,5 14,0 5.565
23/04/2016 Smolt Gudenå, Bjerringbro 37 131,7 14,0 4.870
23/04/2016 Smolt Gudenå, Bjerringbro 28 26,5 14,7 740

2016 Smolt Gudenå pligtuds. I alt 623,9 22.835

23/04/2016 Smolt Allingå 32,0 482,0 14,4 15.400
2016 Smolt I alt Allingå 482,0 15.400

23/04/2016 Smolt Hevringå 29,0 242,0 14,5 7.000
2016 I alt Hevring å 242,0 7.000

08/07/1905 Smolt Alling+Hevring å - ialt DTU 30,9 724,0 22400,0

2016 Smolt I alt smolt 1347,9 45.235



,
04/06/2016 Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 11,0 750,0 17-22 8.250
04/06/2016 Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 9,0 630,0 17-22 5.670

2016 Type store (17-22cm) I alt Silkeborg Søerne 1380,0 13.920

02/06/2016 Type store (17-22cm) Viborg søerne 11,0 46,0 17-22 500
2016 Type store (17-22cm) I alt Viborg søerne 46,0 500

06/06/2016 Type store (17-22cm) Knud + Ravn Sø, Ry 9,0 390,0 17-22 3.500
2016 Type store (17-22cm) I alt Knud+Ravn Sø 390,0 3.500

02/06/2016 Type store (17-22cm) Vellingskov 10,0 20,0 17-22 200
2016 Type store (17-22cm) I alt Vellingskov 20,0 200

2016 Type store (17-22cm) i alt type store 1.836 18.120

27/10/2016 ½-års GUC pligtudsætning 182 56,0 7,4 10.200
- ½-års Hevring å konverteret til ekstra yngel

2016 ½års I alt ½års 56,0 10.200

2016
yngel, ½-års, 1-års,
smolt og type store 3398,0 136.855

Opdateret 31.oktober 2016 PFV

Moderfiskeri 2016
 Elfiskeriet i Gudenå sammen med DCV gav 70 havørreder hvoraf ca. 15

hanner og 55 hunner (ca. 30 hunner er ca. 2kg og derunder)
 Elfiskeriet i Allingå gav 35 hunner og 8 hanner
 Elfiskeriet i Lilleå parken gav 38 fisk mellem 1 og 9kg, og hertil 19 dværg

hanner

Indlæggelse af rogn i 2015/2016
Efter at vi strøg 4 gange i 2015, så kunne vi i 2016 nøjes med 2 gange.

Gudenå/Lilleå: 13,5 liter
Allingå 8,5 liter
Ialt 22,0 liter

Projekter på dambruget



 De 30år gamle sitka granhegn der blev fældet sidste vinter er blevet
fliset her i sommer. Der er genplantet  grantræer og faktisk også et
rhododendrumbed

 Overdækning af kilden blev færdiggjort, så det nu er helt tæt
 En del pumper og motorer er blevet skiftet/repareret

o Ny spulepumpe på mikrosigte nedenfor vejen
o Ny gearmotor på mikrosigte ovenfor vejen
o Ny cirkulationspumpe er netop installeret ovenfor vejen

december 2016. Det er en tørt opstillet pumpe der kan reguleres i
hastighed således vi kan regulere flow efter behov og dermed
spare på strømmen. Erstatter nogle ældre dykpumper.
For at kunne opstille pumpen tørt er der etableret en ny brønd.

o Ny spildevandspumpe til vores biofilter
 Nye kurve er monteret i vores biofilter så driften heraf optimeres
 Der er etableret afløb for overflade vand fra vores nabo til Kettinghøj’s

oprindelige grøft.
 10 fods container fra konkurrrencen er flyttet op for enden af materiale

skuret
 Almindelig vedligehold af anlægget så det fremstår rigtig flot

Gudenåkonkurrencen
Der var i 2016 254 deltagere mod 257 deltagere i 2015.

Fangsterne var ikke store, men ok vejret taget i betragtning.

12 laks – største 7,11kg 89cm Thomas S. Larsen

16 havørreder – største 5,87kg 78cm Ejner Kaae

Spisningen fredag aften er og bliver et fantastisk arrangement hvor mange
kommer og får noget godt at spise, en god fiskesnak og mulighed for deltagelse
i tombola og derigennem støtte et godt formål.

Konkurrencen gav et overskud på ca. 67.000kr hvoraf de 25.000kr er doneret
til ekstraordinær udsætning af laks i Gudenå. Resten går til driften af Skibelund
Havørredopdræt.



Frivillige
For at kunne drive et foretagende som Ørredfonden er der behov for frivillige
ildsjæle:

 Pasningsordning
Vi har en pasningsordning på 9 personer der tilser dambruget hver dag

 PE-holdet
Vi har et PE-hold der hver uge mødes og arbejder med projekter,
vedligehold på anlægget, udsætning af fisk og transport ifm.
moderfiskeriet.

 Konkurrence udvalg
Vi har et konkurrenceudvalg der arrangerer den årlige konkurrence +
hjælpere til konkurrencen.

 Arbejdshold
Vi har et arbejdshold hvor som kontaktes når der er brug for frivillige
hjælpere til fx strygning af fisk, sortering af fisk og ved udsætning.  Vi har
brug for flere frivillige og hvis du kunne tænke dig at blive en del af
fællesskabet i Ørredfonden, så kom hen til mig efter
generalforsamlingen eller send mig en SMS/mail.

Åben hus
Onsdag 10. august 2016 kl. 19:00 holdt vi åben hus på Skibelund
Havørredopdræt, Skibelundvej
59a, 8850 Bjerringbro.
Formålet var at alle der på den ene eller anden måde kunne være
interesserede i at deltage i Ørredfondens opdrætsarbejde. Der kom ca. 25
hvoraf langt størstedelen allerede var tilknyttet Ørredfondens frivillige arbejde
på den ene eller den anden måde, men der kom også et par ny – dejligt.

Jeg vil igen opfordre foreningerne til at være opmærksomme og hjælpe mig
med nyt blod til både pasningsordning og arbejdshold.

Vi arbejder ikke kun – der er også tid til hygge og vi har holdt den årlige
julefrokost for pasningsordning, arbejdshold og konkurrenceudvalg.



Derudover er der i.f.m. evalueringsmødet med pasningsordningen og den
afsluttende spisning+evaluering ifm. Konkurrencen.

Jeg vil slutte af med at takke pasningsordning, konkurrenceudvalg, PE-holdet,
arbejdsholdet og GØF bestyrelsen. Det er en fornøjelse at arbejde med
Ørredfonden – for der er altid nogen der er villige til at hjælpe.

En helt særlig tak til

 Gert Nielsen
Gert har meddelt at han efter 10år på posten holder som kasserer i
Ørredfonden. Du har gjort det flot, og vi ved at overgangen til
momsregistrering har kostet ekstra grublerier.
Du har i mere end 50 år været med i opdrætsarbejdet omkring
havørreder i Gudenå – fra fangst af moderfisk over pasning af fisk på
dambruget og nu pasning af regnskab. Du startede ligefrem før du kunne
blive medlem i Bjerringbro foreningen!
Tak for dit store bidrag til GØF!

 Bent Riis
Bent Riis har meddelt at han efter 27 år på posten holder som revisor.
Det er en fantastisk indsats – ja du har været et af holdepunkterne i
Ørredfonden, og du har såmænd fortsat med din revisor post gennem de
år hvor Silkeborg foreningen stod udenfor GØF.  Du skal have stor tak for
din indsats gennem årene.

 Steen Lindkvist Nielsen
Steen Lindkvist Nielsen har meddelt at han holder som revisor i GØF.
Steen har også været revisor i årtier. Tak for din indsats!

 Jens Hansen
Jens Hansen, Hadsten Lystfiskerforening har meddelt at han holder i
bestyrelsen. Jens har siddet i bestyrelsen i 9år. Heldigvis har Jens
meddelt at han gerne vil bruge mere tid på arbejdet med fiskene, så han
er indtrådt på arbejdsholdet. Tak for din indsats i bestyrelsen gennem
årene, og velkommen på arbejdsholdet!

Bjerringbro 8-3-2017
/ Bestyrelserne for GØF og GØF-SH


