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Gudenåens Ørredfond 
Beretning 2007 

 
2007 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. 
 
Gudenåens Ørredfond har i 2007  

 opfyldt udsætningsplanen for vores område (yngel, 1-års og smolt)  
 leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning (yngel, ½-års, 1-års og smolt),  
 leveret type fisk til udsætning i Silkeborg Søerne (type store) 
 leveret fisk til Viborg Nørresø (type store) 

 
…. og så har fisk gående på dambruget så vi igen kan opfylde udsætningsplanen for 
2008 om alt går vel. 
  
Vores pasningsordning fungerer fortsat rigtig fint, og vi kan igen takke deres indsats 
for det fine resultat. 
 
 
 
Produktion og udsætning 2007 

 
 

Dato Type Sted stk/liter liter  stk
02-12-2006 Rogn Gudenå 10000 8,00 80000
30-12-2006 Rogn Gudenå 10000 1,25 12500
26-11-2006 Rogn Lilleå 10000 3,25 32500
16-12-2006 Rogn Lilleå 10000 2,00 20000
02-12-2006 Rogn Allingå 10000 5,50 55000
16-12-2006 Rogn Allingå 10000 4,00 40000
30-12-2006 Rogn Allingå 10000 1,00 10000

Rogn I alt indlagt i Skibelund 10000 25,0 250000

18-01-2006 Øjenæg Salg Fyns Laksefisk 8000 - 0

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk
24-04-2007 Yngel GUC pligtudsætning 7450 2,3 2,5 17210
25-04-2007 Yngel GUC pligtudsætning 3860 5,1 2,0 19350
26-04-2007 Yngel GUC pligtudsætning 2685 8,2 2,5 22000
27-04-2007 Yngel GUC pligtudsætning 2963 5,4 2,5 16000

Yngel i alt GUC pligtudsætning 21 2,5 74560

15-05-2007 Yngel Alling å 1600 5,3 3,0 8500
15-05-2007 Yngel Ris Møllebæk 1600 1,4 3,0 2200
15-05-2007 Yngel Møllebækken 1600 1,1 3,0 1800

Yngel I alt DFU 1600 8 12500
Yngel i alt DFU+GUC 29 87060

Gudenåens Ørredfond
Status - udsætninger  2007
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Dato Type Sted stk/liter liter  stk
24-04-2007 1-års GUC pligtudsætning 77 41,8 13,0 3100
25-04-2007 1-års GUC pligtudsætning 73 2,8 9-13 210
26-04-2007 1-års GUC pligtudsætning 71 68,6 12,0 4900
27-04-2007 1-års GUC pligtudsætning 67 61,5 12,0 4100

1-års i alt GUC pligtudsætning 175 12,0 12310

15-03-2007 1-års Alling å 51 53,3 13,0 2700
1-års i alt DFU+GUC 228 15010

31-03-2007 Smolt Gudenå, Åbro 44 64 14,0 2816
31-03-2007 Smolt Gudenå, Åbro 32 87 16,0 2784
31-03-2007 Smolt Gudenå, Bjerringbro 37 318,1 14,0 11770
31-03-2007 Smolt Gudenå, Bjerringbro 44 15,5 13,0 682
31-03-2007 Smolt Gudenå, Bjerringbro 30 184,5 16,0 5535
31-03-2007 Smolt Gudenå, Langå 44 432,6 13,0 19034
31-03-2007 Smolt Gudenå, Langå 37 199,2 14,0 7370
31-03-2007 Smolt Gudenå i alt 38,4284 1300,9 49992

Fordeling:
31-03-2007 Smolt GUC pligtudsætning 811,6394 31190
31-03-2007 Smolt Gudenå DFU 15 489,2606 19,5 18802

31-03-2007 Smolt Allingå 44 336 13,0 14784
Alling å i alt 44 336 13,0 14784

31-03-2007 Smolt Hevringå 44 121,8 13,0 5359

31-03-2007 Smolt I alt 40 1758,7 70134,7
I alt DFU 38 947,1 38944,7

(19-21)-6-2007 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 8,5 2800,0 18-24 23800
(19-21)-6-2007 Type ekstra store (25-28cm) Silkeborg Søerne 3,5 250,0 25-30 875

23-06-2007 Type ekstra store Viborg søerne 6,0 280 23-28 1680
25-07-2007 Type store Knud Sø 12,0 113 19-22 1350

Type Store i alt 3443 27705

22-10-2007 ½-års GUC pligtudsætning 300,00 21,70 3-4 6500
23-10-2007 ½-års GUC pligtudsætning 300,00 15,20 3-4 4550

½-års i alt GUC pligtudsætning 36,9 11050,0

2007 i alt 5474,1 136399,7

Gudenåens Ørredfond
Status - udsætninger  2007

Opdateret 26.oktober 2007 PFV
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Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk i efteråret 2007 har været over middel: 
 

 I alt 
[stk] 

Han 
[stk]

Hun 
[stk]

Strøget 

Gudenå, 
toggergarn 

63 13 50 

Gudenå fælde 
fisketrappe 
Tangeværket 

63 ’- ’- 

16,5 liter 

Lilleå, elfiskeri 120 22 98 8,5 liter af 37 fisk ved åen 
Alling Å, 
elfiskeri 

80 22 58 11,5 liter 

I alt 326   36,5 liter 
 
I Gudenå blev der suppleret med dværg hanner fra en gydebæk for at få en god 
genetisk spredning. 
 
Fældefangsten i fisketrappen ved Tangeværket var en succes.    Både med hensyn 
til antal fangede fisk, men ikke mindst med hensyn til overlevelse. 
76 havørreder, 9 laks + 10 andre i perioden 15.oktober til 10. december 2007. 
Fælden blev dagligt tilset af en frivillig tilsynsordning fra Bjerringbro-foreningen. 
Fiskene blev gående i fisketrappens iltrige bassin indtil de blev hentet til strygning – 
hermed undgik vi dødelighed - det vil Bjerringbro foreningen givetvis gentage i 2008. 
 
Miljø – medicin og hjælpestoffer 
Et af de store punkter i 2007 har været den forstående godkendelse af medicin og 
hjælpestoffer. 
Der er for over et år siden vedtaget en ny lov omkring udledning af medicin og 
hjælpestoffer fra dambrugserhvervet – det betyder at alle dambrug skal have en 
godkendelse af tilladelig udledning af disse stoffer. 
 
Vores dambrug i Skibelund rammes ekstra hårdt fordi vi anvender kildevæld og 
dermed ikke fortynder det vi udleder til Kettinghøj bæk. 
Vi ligger stadig i forhandling med Kommunen omkring den fremtidige drift, men det 
ser meget sort ud for os: 
 
Fx har vi i tidligere år anvendt  

 ca. 900 liter formalin hvor vi fremover må anvende 50liter 
 ca. 50 kg klor hvor vi fremover må anvende 4kg 

 
I Kommunens første udkast til betingelser måtte vi bruge 29 liter formalin og 1 kg klor 
om året.  
Efter en nøje granskning af vilkårene og gennemgang af dambruget fik vi ændret lidt 
i ansøgningen idet vandet fra naboejendommene faktisk løber i Kettinghøj Bæk 
inden det løber ud fra vores matrikel. Og eftersom der kommer ca. lige meget vand 
igennem dambruget som fra naboejendommen svarer det til en fortynding på 1:1. 
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Samtidig  har dambrugerorganisationen iværksat en større undersøgelsesprogram af 
nedbrydning af hjælpestoffer.  Dambrugerorganisationen har fx påpeget at 
nedbrydning af formalin sker væsentlig hurtigere end laboratorie forsøgene som 
ministeriet har har lagt til grund for lovgivningen.  Tvivlen kommer 
dambrugererhvervet til gode og det betyder at reduktionsfaktoren for formalin hæves 
fra de oprindelige 0,01 til 0,15 vel at mærke så længe undersøgelsesprogrammet 
pågår. 
 
Med disse to ændringer kom der i februar 2008 et nyt udkast fra kommunen 
hvorefter vi måtte bruge 50 liter formalin og 4 kg klor. 
Umiddelbart forstår vi ikke hvorfor tilladt mængde formalin ikke er øget mere end 
1,7x hvorimod klor er steget med 4x - vi afventer igen udspil fra kommunen. 
 
På dambruget har vi også tidligere anvendt ”sæbe” som viste sig at være ”Rodalon” 
– der foreligger endnu ikke maksimalværdier for rodalon idet det ikke er undersøgt 
med den konsekvens at vi ikke længere må anvende stoffet.  
 
Vi vil selvfølgelig forsøge at få så lempelig krav som muligt, men alligevel leve op til 
lovgivningen.  Vi vil forsøge at anvende alternative stoffer. Desværre er der ikke et 
godt alternativ til formalin og klor, men vi kan forsøge med saltbehandling og 
pereddikesyre (brintoverilte).  
 
Pereddikesyre (brintoverilte) er svær at bruge og nogle fraråder os at anvende det. 
Saltbehandling af fx moderfisk er et godt alternativ til formalin for at behandle skadet 
slimlag som kan føre til svamp.  
 
Vores største forbrug af klor er til descinficering af net, støvler mv. Dette klorvand 
bortskaffes fremover til kommunens rensningsanlæg via vores tømningsordning i 
stedet for at lede det til bækken. Så 4kg klor om året er ikke et problem 
 
Hvis vi for alvor skal leve op til de nye krav vil det kræve et recirkuleret anlæg opdelt 
i zoner der individuelt kan sygdomsbehandles.  Med udsigterne til en endelig 
afgørelse om passageproblemerne ved Tangeværket om 6 år er vi dog meget 
tilbageholdende med større investeringer hvilket vi også har meddelt kommunen. 
 
En anden løsning kunne være at vi ”kun” står for indlægning af æg, klækning og 
yngelproduktion idet opfodring til smolt og type store outsources til et kommercielt 
dambrug. Økonomisk kan en kommerciel dambruger opdrætte fra yngel til smolt for 
den stykpris vi får fra fisketegnsmidlerne.  
 
En tredje løsning kunne være at satse endnu mere på vilde smolt opvokset i 
gydebækkene.  Undersøgelser som Kaare Ebert fremlagde i Bjerringbro 21.januar  
viser at en naturlig vild smolt ift. en opdrættet vild smolt er væsentlig bedre: 
 

• 2-5 gange bedre smoltvandring 
• 37 gange bedre overlevelse i havet 
• 20 gange bedre gydning 
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• 1-2 gange bedre overlevelse fra 1 til 2 år 
• 21 gange bedre overlevelse i det første leveår 

 
Så det er ikke nødvendigt med nær så mange vilde smolt sammenlignet med de 
smolt vi udsætter.….. 
 
Gudenå konkurrence 2007 
Gudenå konkurrencen 2007 havde 305 deltagere og blev igen en stor succes takket 
være en rigtig god indsats fra vores velfungerende konkurrenceudvalg.  
Der var igen forsalg af fiskekort – det har vist sig at være rigtig godt. 
Konkurrencen dækkede som normalt Gudenåen nedstrøms Tangeværket og 
Lilleåen fra Hadsten til Randers. 
Som noget nyt startede konkurrencen fredag eftermiddag kl. 16 og sluttede lørdag 
eftermiddag kl. 16.00. Indvejningen og efterfølgende præmieoverrækkelse foregik på 
Langå sportsplads.  
Konkurrencens udbytte blev ialt 67 indvejede fisk: 

• 31 havørreder 
• 30 laks 
• 6 gedde 
• 12 juniorfangster (havørred, laks, gedde, aborre og skalle) 

 
Allerede fredag blev er der indvejet 38 fisk. 
 
De største fisk i konkurrencen blev: 

• Største havørred ….  5,20kg \ 78 cm 
• Største laks …..   5,37kg \ 85 cm 
• Største gedde  1,46kg \ 64 cm 
 

Indvejningen og efterfølgende præmieoverrækkelse foregik i år på Langå stadion, 
hvor der løbende var aktiviteter og forplejning hele konkurrencedøgnet. 
 
Fredag aften var der arrangeret fællesspisning på pladsen ligesom der om lørdagen 
kunne købes mad fra boden.  Langå Station er et rigtig godt sted med den fornødne 
plads til så stort et arrangement. 
 
Der var løbende indvejning på pladsen. Som noget nyt forsøgte vi os med 
opdatering af fangster på nettet – det forventes at blive endnu bedre i år. 
Overskud fra konkurrencen går til miljøforbedringer på vores dambrug.  
Et flot arrangement som konkurrenceudvalget skal have stor ros for ! 
 
Vandløbspleje i regi af Ørredfonden 
Der er i 2007 oprettet en vandpleje arbejdsgruppe under Ørredfonden hvor der 
sidder repræsentanter fra de forskellige foreninger. 
  
Meningen er at vi vil koordinere indsatsen og ved en fælles indsats sikre at der sker 
mere for vores vandløb. 
Formålet med arbejdsgruppen er at 



Gudenåens Ørredfond – Beretning 2007                            Side 6 af 7 

 Koordinere vandplejeaktiviteter – skabe overblik i vores områder (Nedre 
Gudenå, Lilleå og Allingå) 

 Hjælpe hinanden med at komme i gang lokalt 
Nogle er erfarne, andre mindre. Nogle er gode til at ansøge andre til at 
arrangere praktisk arbejde. Osv. 

 Etablere og deltage i vandplejekurser. 
 Selve arbejdet med vandløbspleje skal fortsat ske i de lokale foreninger. 

 
Vandløbspleje er en utrolig vigtig aktivitet idet det kan gøre at vores vandløb bliver 
selvreproducerende hvilket jo overordnet set er Ørredfondens formål. 
 
Køb af jord 
Som i måske har set er Tage Andersen – vores tidligere fiskemester – sat sin 
ejendom til salg. I 2007 indgik vi aftale om at købe 4 meter i fælles skel for at sikre at 
vores damme kommer i en passende afstand fra den nye ejer som måske ikke er 
lige så glad for fisk som Tage Andersen. 
Nu forestår der arbejde med at fælde bøgetræerne i det nye jordstykke og plante 
granhegn i skel. 
 
Flere medlemsforeninger i Ørredfonden 
I 2007 har vi fået henvendelse fra Hinnerup Lystfiskerforening som er interesseret i 
optagelse i Ørredfonden.  Det er en ganske lille forening og nuværende 
kontingentsatser vil betyde at de ikke har råd til at være med: 

• 3.076 kr/år for de 3 mindste foreninger 
• 4.616kr/år for de to største foreninger  

 
Det har vi diskuteret i bestyrelsen og har den mening at kontingentet ikke må være 
så højt at det afskrækker mindre foreninger i at søge optagelse. 
 
Vi har et klart ønske om i videst mulig udstrækning at have alle lystfiskerforeninger 
med fiskevand i vores interesseområde som medlemmer i Ørredfonden – derved 
står vi stærkest muligt. 
 
Vi foreslår derfor at kontingentsatsen i højere grad differentieres afhængig af 
medlemstal i foreningen. 
 
 
Hjemmeside 
2007 blev året hvor Ørredfonden fik sin egen hjemmeside. Vores WEB master har 
lagt et stort arbejde i at opbygge siden og vedligeholde den. 
Fremafrettet skal vi have lagt endnu mere relevant stof ind på siden. 

• WWW.Gudenaa.info 
 
Grill fest 
Som en påskønnelse for frivillig ulønnet indsats var pasningsordning, faste 
medhjælpere på dambruget, konkurrenceudvalg og bestyrelse i september 2007 
samlet til grill fest i Bjerringbro.  Det blev en hyggelig aften med stor tilslutning. 
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Gennem de seneste år har vi haft forskellige sociale arrangementer hvilket vurderes 
at have stor betydning. 
 
Tak til pasningsordningen ! 
Igen skal vi takke vores pasningsordning for Deres store indsats gennem året – 
 
Vi har fortsat 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 2008,  Per Frost Vedsted 
 
 
 
 


