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Gudenåens Ørredfond 
Formandsberetning 2003 

 
2003 har været et  godt år for Gudenåens Ørredfond. 
 
Vi har igen i år været forskånet for de voldsomme sygdomsudbrud som vi tidligere har 
oplevet.  Vores pasningsordning der nu består af 8  mand  fungerer rigtig fint, og vi kan 
takke deres indsats for det fine resultat. 
 
Udsætninger 
Udsætning og salg af fisk har slået alle rekorder i 2003. 
Dette skyldes at vi udover vores egen udsætningsplan for Gudenå og tilløb til Randers 
Fjord også har indtægter fra salg af fisk til Fyns Lakseopdræt ifm. opdræt af vildfisk til 
udsætning på Sjælland.  
Derudover har vi i 2003 bogført indtægter fra salg af fisk til kompensationsudsætning i 
Spørring Å ifm. den forurening der fandt sted i 2003. 
 
Udsætningerne har stort set levet op til udsætningsplanens målsætning i år 2003: 
 

Gudenåens Ørredfond 
Udsætninger i 2003 

Type Dato Udsætningssted Antal 
Spædyngel - 

 
Gudenå Centralen 
Yngel ialt ........... 

80.500 stk. 
80.500 stk. 

Smolt 29/3/3 
29/3/3 
29/3/3 
29/3/3 
 
 

Gudenå Centralen 
Gudenå 
Alling Å 
Hevring Å 
Forsøg DFU  
Smolt i alt ……… 

  14.000 stk. 
  44.290 stk. 
  23.569 stk. 
    5.208 stk. 
    1.500 stk.  
 88.567 stk. 

½-års 10/10/3 
13/10/3 
7-8/10/3 
 

Allingå 
Ris Møllebæk 
Gudenå Centralen 
½-års ialt ................. 

  10.175 stk 
    2.400 stk 
  18.500 stk 
  31.875 stk 
 

1-års  Gudenå Centralen 
Alling Å 
Ø.Tørslev Å 
1-års ialt .................. 

 25.000 stk 
   4.400 stk 
     800 stk 
30.200 stk 

Store 15/9/3 Viborg Nørresø 1.500 stk 
i alt   232.642 stk 
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Herudover har Gudenåens Ørredfond solgt fisk til udsætning af vildfisk på 
Sjælland: 

Gudenåens Ørredfond 
Udsætninger i 2003 

Type Dato Udsætningssted Antal 
¾-års Jan 2003 45.500 
øjenæg Jan 2003 

Sjælland via. Fyns 
Lakseopdræt 10 liter 

i alt   125.500 stk 
 
 
Indlæg af æg på klækkeriet i Skibelund 
Vi besluttede at  indlægge 40 liter  rogn i år – det er lidt mere end i 2002, men 
stigningen skal blot kompensere for at vi nu igen skal udsætte yngel i tilløb til Randers 
Ford. 
 
Udover disse 40 liter  indlagde vi igen ekstra rogn der skulle videresælges til Fyns 
Lakseopdræt – som et led i udsætning af vildfisk på Vest-og Nord-Sjælland. Vi har 
således leveret 18 liter vildfiske øjenæg til Fyns Lakseopdræt her i jan/februar måned 
2004. 
 
(Dette er kommet i stand som en konsekvens af de nye regler om at der kun må 
udsættes fisk der er vildfiske-afkom – altså ingen dambrugsfisk.  Hvor der ikke 
eksisterer en bestand anvendes yngel fra store vandsystemer i Danmark, og her har 
DFU bedt Gudenåens Ørredfond om hjælp til Sjælland.) 
 
 

Rognmængde 
 ‘1999 ‘2000 ‘2001 ’2002 ’2003 mål 
Gudenå 30 ltr 25 ltr 25 ltr 20 ltr 20 ltr (19) 
Lille Å 9 ltr 8 ltr 8 ltr 8 ltr 8 ltr (22,0) 
Alling Å 14 ltr 12 tr 12 ltr 8 ltr  12 ltr (15,3) 
Skibelund     (9)  ** 
I alt 53 ltr 45 ltr 45 ltr 36 ltr 40 ltr (65,3) 
**de 9 liter ”Skibelund” (genbank) blev kasseret  
 
Fiskeriet efter moderfisk gav et  følgende resultater: 
 

Havørred-moderfisk 2003 
Gudenåen 
(toggergarnsfiskeri) 

112 stk 

Lilleåen 150 stk 
Allingå 50 stk 
I alt Ca. 312 stk 
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Udover de 112 havørreder der er hjembragt til Ørredfonden fra toggergarnsfiskeriet ved 
Bjerringbro er der fanget 75 laks som Foss Laks har fået med sig hjem til Brusgård. 
For at forbedre den genetiske spredning på Gudenå fiskene er der desuden elfisket 30 
stk  dværghanner i Møbækken og Madekilden ved Bjerringbro. 
 
En stor del af  fiskene fra Lilleåen blev fanget i bagkanalen ved Løjstrup Dambrug. 
Havørrederne var simpelthen sprunget over afgitringen – et forhold som amtet nu skal 
se på, så det kan undgås fremover.  – tilsvarende problemer blev i øvrigt oplevet i  
Varde Å  i år. (se evt. artikel i Sportsfiskeren december 2003). 
 
 
Ny udsætningsplan 
Der er kommet en ny udsætningsplan for Gudnåen, delområde 2 og 3. (dvs- ovenfor og 
nedenfor Tange Sø.) 
 
Konsekvensen er at vi fremover skal udsætte færre fisk, men i 2004 fastholder vi ifølge 
mundtlig aftale med DFU det hidtidige antal 1-års og smolt idet vi jo ikke kan justere 
vores produktion så hurtigt. 
 
Total set er der tale om et fald på 27.800 fisk eller –33.000 kr. 
Der foregår fortsat forhandlinger mellem DFU og Tangeværket om fastsættelse af 
pligtudsætningen fremover.  Oplægget er at de kommer til at stå for samtlige 26.000 
smolt i delområde 2 – en stigning på 8.000 stk. Dette  kompenserer rent økonomisk for 
den nedgang der er i 1-årsfisk, således pligtudsætningen økonomisk forbliver på 
samme niveau.  
 

Udsætninger Gudenåen delområde 2+3 

Type 
Før   

 (1994 plan) 
Efter 

   (2003 plan) 
Ændring 

stk 
yngel [stk] 80500 73850 -6650 
         
½-års  [stk] 18500 11050 -7450 
       
1-års  [stk] 25000 12300 -12700 
       
smolt  [stk] 52000 51000 -1000 
       
Behov I alt 176000 148200 -27800 
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Projekter på dambruget 
På dambruget er der igennem året arbejdet med flere projekter. 
 
Udendørs er vi i gang med at etablere et nyt pumpeanlæg således vandet kan 
recirkuleres, fra  afløbet af  biofilteret placeret på den nyeste del af anlægget nedenfor 
Skibelundvej,  til de gamle jorddamme overfor vejen.  Til dette formål har vi nedgravet 
en trykledning der er skudt under vejen og etableret en tør-pumpebrønd. Hvor vi tidligere 
anvendte en dykpumpe kan vi nu anvende en almindelig tørt placeret normpumpe.   
Med det nye system forbedres vandkvaliteten, ligesom det bliver muligt at regulere 
vandmængden og øge denne i de perioder hvor vi har behov for det.  Der er også en 
økonomisk fordel idet den nye pumpe er mere effektiv. 
Det gamle pumpesystem bevares idet vi ikke kan recirkulere vandet i hele anlægget  
når der går vilde moderfisk nedenfor vejen  -  her  vil der være for stor risiko for at 
overføre smitte fra de vilde moderfisk  til ½-årsfiskene. 
 
Rundt om dammene - såvel nedenfor vejen som ovenfor - er der opsat hegn og  ny 
mågetråd  i forsøg på at undgå besøg af fiskehejren.  Udover at fiskehejren spiser 
mange fisk er den også et risikabelt selskab idet den meget vel kan være smittebærer.  
Det har vist sig sværere end ventet at holde hejren ude, men vi arbejder videre på at 
lukke de sidste huller og gøre det svært for dem at komme ind.  
 
Tilløb Randers Fjord 
Der er i 2003 gennemført bestandsanalyser i de mindre vandsystemer der har tilløb til 
Randers Fjord, herunder  Alling Å, Øster Tørslev Å mfl.  Dette har betydet at 
udsætningen af yngel i disse vandløb er annulleret og erstattet af en 
kompensationsudsætning af ½-årsfisk, idet den udsatte yngel ellers ville påvirke  
biologernes bestandsanalyser. Jeg forventer at den nye udsætningsplan for dette 
vandsystem er klar sidst på året. 
  
 
 
Gudenå konkurrence 2003 
Gudenåkonkurrencen blev i 2003 arrangeret af et selvstændigt  konkurrenceudvalg  
sammensat af  personer fra alle foreninger. - dvs. det var ikke længere bestyrelsen i 
Ørredfonden der stod for konkurrencen.  Det gav en  god rigtig god fornyelse af 
konkurrencen.  
 
(20. september 2003) 
419 deltagere, heraf 33 juniorer. Det er 138 flere i.f.t. 2002. Vi vurderer at  muligheden 
for at købe deltagerbevis i forvejen har resulteret i den store stigning i deltagerantallet. 
 
Der blev  indvejet: 
 
10 havørreder med største  på 5,52 kg og 76 cm 
12 laks med største på 4,65 kg og 81 cm 
5 gedder med største på 4,91 kg og 89 cm 



Gudenåens Ørredfond – Formandsberetning 2003                           Side 5 af 5  

 
Det nye konkurrenceudvalg har givet tilsagn om også næste år stå for en spændende konkurrence, 
hvor de blandt andet vil entrere med en decideret hovedsponsor, dog uden at det må gå ud over 
vores gamle faste mindre sponsorer. 
 
Fællesmøde konkurrenceudvalg og pasningsordning 
 
I februar 2004 holdt vi en forsinket julefrokost i Bjerringbro Hallen for pasningsordning, 
konkurrenceudvalg, hjælpere på dambruget og bestyrelse. Vi startede med en god 
drøftelse og evaluering  af hvorledes det var gået i hhv. pasningsordning, bestyrelse og 
konkurrenceudvalg. Derefter var der en let julefrokost. Alt i alt et godt arrangement med 
stor opbakning. 
 
Pasningsordningen 
 
Jeg vil gerne rette en speciel tak til pasningsordningen og bestyrelse i Ørredfonden for 
godt samarbejde gennem året. 
 
 
8. Marts 2003,  Per Frost Vedsted 
 


