
Gudenåens Ørredfond 
Formandsberetning 2005 

 
2005 har været et  godt år for Gudenåens Ørredfond. 
 
Vi har  

• opfyldt udsætningsplanen for vores område  hvortil kommer at vi har  
• leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning,  
• solgt øjenæg til Fyns Lakseopdræt 
• og leveret type store til udsætning i Viborg Nørresø. 
 

…. og så har vi fisk til også at opfylde udsætningsplan for smolt i marts 2006. 
  
Vores pasningsordning fungerer rigtig fint, og vi kan igen takke deres indsats for det 
fine resultat. 
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Udsætninger 

 

Dato Type Sted stk
19-03-2005 Smolt 2-års Gudenå, Tange 4400
19-03-2005 Smolt 2-års Gudenå, Langå 3500
02-04-2005 Smolt 1-års Gudenå, Tange 13524
02-04-2005 Smolt 1-års Gudenå, Bjb omfartsvej 10306
02-04-2005 Smolt 1-års Gudenå, Amtmands Hoppes Bro 11328
02-04-2005 Smolt 1-års Gudenå, Bjerringbro (overskud Allingå) 5250
02-04-2005 Smolt 1-års Gudenå, Langå (overskud Allingå) 5250
31-03-2005 smolt DFU forsøg (50%Langå 50%Bjerringbro) 600
8/9-3-2005 smolt DFU forsøg (50%Langå 50%Bjerringbro) 2000

i alt Smolt Gudenå 53558
fordeling GUC pligtudsætning 31190
fordeling DFU fisketegnsmidler 16400

DFU forsøg 2600,0

02-04-2005 smolt Allingå, Allingåbro 14000,0

09-05-2005 yngel GUC pligtudsætning 16500
10-05-2005 yngel GUC pligtudsætning 19350
11-05-2005 yngel GUC pligtudsætning 22000
12-05-2005 yngel GUC pligtudsætning 16000

i alt yngel GUC pligtudsætning 73850

04-05-2005 yngel Ris Møllebæk 2000
04-05-2005 yngel Møllebæk 1800
20-04-2005 yngel Allingå 10000

i alt yngel DFU yngel i alt 13800

26-09-2005 ½-års GUC pligtudsætning 6500
27-09-2005 ½-års GUC pligtudsætning 4550

½-års GUC i alt 11050

09-05-2005 1-års GUC pligtudsætning 5212
10-05-2005 1-års GUC pligtudsætning 464
11-05-2005 1-års GUC pligtudsætning 3156
12-05-2005 1-års GUC pligtudsætning 3156

1-års GUC pligtudsætning i alt 11988
20-04-2005 1-års Allingå 3664

181910

Gudenåens Ørredfond
Oversigt over udsætninger  2005

opdateret  1-1-2006/PFV
I alt

 
 
Herudover har Gudenåens Ørredfond solgt øjenæg til Fyns Lakseopdræt der 
opdrætter dem til udsætning på Sjælland: 
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Gudenåens Ørredfond 
Salg til Fyns Lakseopdræt 

Type Dato Udsætningssted Antal 
øjenæg Feb 2006 Fyns Lakseopdræt  18 liter 
i alt   18 liter 

 
 
Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk gav et  følgende resultater: 
 

Havørred-moderfisk 2005 
Gudenåen 
(toggergarnsfiskeri 
+ el fiskeri med DCV) 

112 i alt  89hunner + 23 hanner 
heraf de 19 stk fra el fiskeri 
sammen med DCV. 

Lilleåen (el fiskeri) 116 ialt strøget ved åen i lørdags 
6-7 liter 

Allingå (el fiskeri) godt og vel 25 par 

I alt Ca. 250 stk 
 
Igen i år har vi for at sikre en god genetisk spredning på Gudenå fiskene suppleret 
op med dværg hanner el fisket i Møbækken ved Bjerringbro. 
 
Rognmængde 
 
Vi har indlagt 27,5 liter rogn til os selv plus 18 liter til salg af øjen æg til Fyns 
laksefisk, i alt 45,5 liter  
 
 ‘1999 ‘2000 ‘2001 ’2002 ’2003 

mål 
´2004 2005 

Gudenå 30 ltr 25 ltr 25 ltr 20 ltr 20 ltr (19) 14,5 13,5  
Lille Å 9 ltr 8 ltr 8 ltr 8 ltr 8 ltr 

(22,0) 
8 ltr 6,0 

Alling Å 14 ltr 12 tr 12 ltr 8 ltr  12 ltr 
(15,3) 

13,5 26,0 
(4,5) 

Skibelund     (9)  ** 0 0 
I alt 53 ltr 45 ltr 45 ltr 36 ltr 40 ltr 

(65,3) 
36,0 ltr 45,5 

Salg     18 ltr 17 ltr 18,0 
 
 
Vi har i 2005 skilt os definitivt af med genbanken af moderfisk i Skibelund og 
opdrætter nu udelukkende på vilde moderfisk fra åen og supplerer i nødvendigt 
omfang med dværg hanner. 
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Vi har fået fornyet den fælles el fiske og toggergarnsfisketilladelse til udgangen af 
januar 2008. 
 
 
Møde med DFU 
10.oktober havde vi arrangeret et møde med DFU hvor alle foreninger også var 
inviteret. DFU stillede med Kim Aarestrup og Finn Sivebæk. 
 
Vi fik en god aften hvor mange emner blev vendt. 
 
Bl.a havde vi en afklaring om udsætning af havørredsmolt i hovedløbet.  Det har 
resulteret i at vi ikke længere udsætter smolt overfor Bjerringbro idet der er meget 
stor dødelighed mellem Tangeværket og Bjb. 
Vi fordeler smoltene på positionerne Bjb-Ulstrup-Åbro og Langå. 
 
Vi lagde billet ind på en undersøgelse af smolt-overlevelse der kan starte om ca. 4 år 
når nuværende finne-klip-forsøg her i det østjyske område er afsluttet.  Vi vil jo gerne 
have undersøgt  overlevelse af vores smolt kontra naturlige smolt, således vi kan 
optimere vores indsats.  
 
Vores forslag om at sælge vildfisk fra nedre Gudenå til udsætning i Tørring Mossø 
området lægges på is i et par år, idet DFU afventer den endelige løsning ved Vilholt 
Mølle.  Det vil være bedst at de anvender lokale vildfisk til opdrættet. 
 
Hevring Å som vi mistede som udsætningsvand ifm. revision af udsætningsplanen 
har vi nu tilbage fra 2006. – 5000 stk smolt – det var en fejl fra DFU’s side. 
 
Projekter på dambruget 
På dambruget er der i årets løb arbejdet ihærdigt med vedligehold og oprydning. 
 
Vi har i 2005 fået tømt slamdammen for første gang. Den blev gravet op med 
rendegraver og deponeret på Bjerringbro rensningsanlæg. ca. 20 ton. Mest muld og 
sand. 
 
 
 
 
Gudenå konkurrence 2005 
Gudenå konkurrencen 2005 blev igen en succes med mange deltagere – 475 
deltagere - vist det højeste antal deltagere nogensinde (ca. 20 børn)  -  men der blev 
ikke fanget ret mange fisk sammenlignet med tidligere år. 
 
Konkurrencen blev igen afholdt med Grejbiksen som hovedsponsor.  Indvejning var 
her på sportspladsen ved Bjerringbro foreningens nye klubhus. 
Konkurrencen gav et fint overskud på ca. 25000 kr. 
Et flot arrangement som konkurrenceudvalget skal have stor ros for ! 
 
Der blev indvejet 
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18 havørreder med den største på 2,68kg og 64cm 
18 laks med den største på 7,7kg og 93cm 
4 gedder med den største på 4,37kg 
5 juniorfisk (havørred, skalle, brasen) 
 
Som tidligere år har Ørredfonden øremærket en stor del af konkurrencens overskud 
til vandpleje aktiviteter i tilløb til Gudenåen med henblik på at hjælpe havørreden til 
at blive selvreproducerende. 
 
Foreninger under GØF kan ansøge om tilskud med beskrivelse af projekt og budget.  
Den lokale forening skal selv bidrage væsentligt i projektet bl.a. med arbejdskraft. 
 
Ørredfonden har fra denne pulje i det forløbne år støttet Bjerringbro vandplejeudvalg 
med  15.400 kr til store marksten der er udlagt i Gullev Bæk, Danstrup Bæk, 
Møllebækken og Madekilden. Kommune og Amt har desuden bidraget til 
projekterne. 
 
 
Ørredfondens historie 
 
Ørredfonden har fået overspillet Finn’s to smalfilm fra tiden før og under byggeriet af 
klækkeriet.  Desuden har vi indsamlet billedmateriale fra ”gamle dage”.  Disse 
billeder har TL scannet ind og fremstillet en billede-cd af. 
 
Herudover har Langå foreningen et par gode film fra den spæde start af 
Ørredfonden. 
 
Det er vores håb at foreningerne og  Ørredfonden kan bruge disse ligesom vi følte 
det var vigtigt at bevare det for eftertiden. 
 
 
Pasningsordningen 
 
Traditionen tro inviterede pasningsordningen på bålstegt lam i foråret. Det blev et 
rigtig fint arrangement på en dag med herligt vejr.  Vi hyggede os, og jeg håber vi 
kan gentage arrangementet igen her i 2006. 
 
Vi har ikke holdt julefrokost, men har i stedet besluttet at forny os ved at gennemføre 
en tur til Fyns Lakseopdræt med en bid brød på vejen hjem. 
Pasningsordningen har fastsat 7.maj til denne tur, hvor pasningsordning, bestyrelse 
og hjælpere er velkomne.  Vi håber på stor opbakning. 
 
2005 blev året hvor Søren Andersen efter at have passet fisk i mindst 31 år valgte at 
stoppe.  Som i alle ved har Søren været en nøgleperson i opbygningen og driften af 
Ørredfondens klækkeri i Skibelund.  I.f.m. afskeden så vi de gamle film og billeder og 
havde en rigtig hyggelig aften.  Endnu engang et stort tal til Søren for alle de år han 
har lagt i vores fællesskab.  
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Her til slut skal der lyde en stor tak til vores dygtige og ihærdige pasningsordning. 
Vi har et godt sammentømret hold bestående af i alt 9 mand der står for pasning af 
fiskene om morgenen og om aftenen inkl. weekender. Hertil kommer arbejdsdage 
ifm. vedligeholdelse, sortering fisk, udsætning fisk, elfiskeri/toggergarnsfiskeri og 
strygning af fisk. 
 
 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. 
 
Marts 2006  Per Frost Vedsted 
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