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Sammendrag 

Havørredbestanden i Gudenåens vandløb nedstrøms Tange er afhængig af en rimelig overlevelse af 

de unge havørreder, kaldet smolt, der vandrer fra gydevandløbene til havet. Her vokser de op til 

kønsmodne havørreder, der vender tilbage til Gudenåen for at gyde. 

 

Tidligere undersøgelser fra 2003 og 2005 har vist, at 79 % af smoltene dengang overlevede turen 

gennem den nedre del af Gudenåen og ud gennem Randers Fjord. De senere år er bestanden af 

havørreder dog gået markant tilbage i Gudenåen. En mulig årsag til dette kan være, at flere smolt 

forsvinder på vandringerne mod havet nu end i 2003-2005. Derfor gennemføres en ny undersøgelse 

af smoltenes overlevelse m.m. på vandringerne fra Gudenåen til havet i år 2020.  

 

Undersøgelserne udføres ved at 100 smolt mærkes med elektroniske mærker, som kan spores med 

avanceret lytteudstyr. Efterfølgende kan smoltenes vandringshastigheder og overlevelse på 

vandringerne i Gudenå fra Skibelund Bæk opstrøms Bjerringbro og fra Hadsten Lilleå nær Langå, til 

smoltene passerer Udbyhøj i Randers Fjord dokumenteres.  

 

Såfremt undersøgelsen dokumenterer en signifikant ændring i smoltenes overlevelse under 

nedtrækket gennem Gudenåen og Randers Fjord, kan undersøgelsen danne afsæt for en mere 

detaljeret undersøgelse af hvilke årsager der ligger til grund for fiskenes dødelighed under vandringen. 

 

Det samlede budget er på 582.216 kr, hvoraf de 260.000 kr finansieres af tilskud fra sportsfiskerne 

ved Gudenåen. Fiskeplejens andel er 322.216 kr. 

 

  
Ørredsmolt Havørred 
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1. Baggrund for undersøgelsen 

Lystfiskernes fangster af havørreder på gydevandring til Gudenåen ved Bjerringbro er faldet markant i 

de senere år. Derfor har lystfiskerne i 2018 frivilligt fredet havørreden i Gudenåen mellem 

Tangeværket og udløbet af Hadsten Lilleå. Meget tyder dog på, at havørredbestanden i hele 

Gudenåsystemet nedstrøms Tangeværket (inkl. Hadsten Lilleå) er gået meget tilbage i de senere år. 

Det er uventet, set i lyset af de mange vandløbsrestaureringer der er gennemført i området i samme 

periode, og som burde have øget ørredbestandene betydeligt. 

 

Derfor er der i 2018 startet et samarbejde op mellem de berørte kommuner, lystfiskerklubber, 

Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua med henblik på at afdække årsagerne til tilbagegangen. 

Projektet har titlen ”Havørreden tilbage til Gudenåen” og har afklaret, at der bør laves særlige 

fiskeundersøgelser til afklaring af, hvordan evt. problemer kan løses, så de naturlige 

havørredbestande kan forbedres.  

 

Ud over at deltage i projektsamarbejdet som rådgiver har DTU Aqua bl.a. i 2019 lavet 

bestandsanalyser af fiskebestandene ved elektrofiskeri i alle tilløb til Gudenåen nedstrøms 

Tangeværket samt i alle andre tilløb til Randers Fjord. Disse undersøgelser har vist, at forekomsten af 

ørredyngel fra gydning generelt er gået meget tilbage i tilløbene til Gudenåen siden 2010, hvorimod 

der er kommet mere yngel i tilløbene til Randers Fjord siden 2011. Undersøgelserne er finansieret af 

fiskeplejemidler, og lokale sportsfiskere har hjulpet med feltarbejdet. 

 

Der er dog også behov for at undersøge overlevelsen af havørredsmolt på vandring gennem 

Gudenåen og Randers Fjord, idet nedgangen i havørredbestanden og det reducerede antal yngel fra 

gydning i tilløbene til Gudenåen muligvis kan skyldes øget smoltdødelighed i de senere år.  

 

Siden årtusindskiftet er der bl.a. blevet etableret flere vådområder nær Randers. Det er velkendt, at 

der kan være betydelige smolttab omkring vådområder. Den samlede overlevelse på 79 % som DTU 

Aqua fandt hos ørredsmolt på træk fra Hadsten Lilleå og ud forbi Udbyhøj i 2003-2005 (Aarestrup et 

al. 2014), kan således være væsentligt anderledes i dag.  

 

En ny undersøgelse, hvor vilde ørredsmolt mærkes med akustiske mærker som i 2003-2005, kan 

belyse, om der er sket ændringer i smoltens overlevelse/tab på forskellige delstrækninger i Gudenåen 

og Randers Fjord siden de daværende undersøgelser. Det foreslås, at undersøgelsen udvides til også 

at omfatte strækningen fra Tangeværket til Hadsten Lilleå, der ikke er undersøgt tidligere.  

 

Denne projektbeskrivelse omhandler, hvordan smoltundersøgelserne kan gennemføres. Når 

undersøgelsen er gennemført, kan resultaterne derfra anvendes til at planlægge nye undersøgelser, 

som kan lokalisere eventuelle årsager til væsentlige smolttab. Resultaterne fra disse fremtidige 

undersøgelser vil så muliggøre en vurdering af, hvordan eventuelle problemer kan løses.  

 

2. Detaljer om undersøgelserne 

De i alt 100 smolt elfiskes og mærkes i første halvdel af marts. Fiskene mærkes med akustiske 

sendere, som udsender lydsignaler til automatiske lyttestationer, og hvor signalet kan trænge gennem 

både fersk- og saltvand. 
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Inden mærkningen er der opstillet lyttestationer på strategiske steder i vandløbet og fjorden. 

Informationerne fra disse stationer overføres til DTU Aqua ca. hver 14. dag. Umiddelbart foreslås det, 

at der sættes lyttestationer op ved Bjerringbro, Ulstrup, Langå (nedenfor Lilleåens udløb), ved 

Jernbanesvinget nedstrøms Langå, opstrøms Randers Bro, ved Uggelhuse og ved Udbyhøj. Det 

vurderes, at 10 lyttestationer er nødvendige for dække områderne.  

 

 

3. Forudsætninger og tidsplan 

Undersøgelserne kræver specialviden og foretages af DTU Aqua. De kan ikke finansieres af 

fiskeplejemidler alene, og kræver derfor ekstern medfinansiering. 

 

Selv om DTU Aqua kan stille båd, biler og elfiskeudstyr til rådighed, skal der indkøbes en del udstyr til 

undersøgelsen, hvor der må påregnes leveringstid. Desuden skal der afsættes de nødvendige 

mandskabsressourcer.  

 

DTU Aqua gennemfører undersøgelserne i foråret 2020. Eventuel ekstern medfinansiering vil styrke 

projektet yderligere.   

 

4. Budget (alle beløb excl. moms) 

Det samlede budget for smoltundersøgelsen i foråret 2020 inkl. afrapportering af resultaterne er på 

582.216 kr. 

 

5. Litteratur 

Smoltundersøgelserne i Gudenåen/Randers Fjord 2003 og 2005 er beskrevet i denne videnskabelige 

artikel: 

 

Comparison of the riverine and early marine migration behaviour and survival of wild and hatchery-

reared sea trout Salmo trutta smolts. / Aarestrup, Kim; Baktoft, Henrik; Koed, Anders; Del Villar, 

Diego; Thorstad, Eva B. In: Marine Ecology Progress Series, Vol. 496, 2014, p. 197-206. 

 

 

 


