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Gudenåens Ørredfond 
Beretning 2008 

 
2008 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Ørredfonden har rundet 
de 37 år og trives stadig. 
 
Gudenåens Ørredfond har i 2008:  

 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 
2009 om alt går vel. 
  
Vores pasningsordning fungerer fortsat rigtig fint, og vi kan igen takke deres indsats 
for det fine resultat. 
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Produktion og udsætning 2008 
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Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk her i efteråret har været lagt an på fældefangst for 
Gudenåen og elfiskeri i  Lilleå og Allingå: 
 

 I alt 
[stk] 

Han 
[stk]

Hun 
[stk]

Strøget 

Gudenå, 
Fældefangst 

110 
+ ?? 

’- ’- 9,25 liter 

Lilleå, elfiskeri 196   5,25 liter 
Alling Å, 
elfiskeri 

64 19 45 10,5 liter 

I alt 370   25,0 liter 
 
Fældefangsten ved Tangeværket gav hurtigt rigtig mange fisk - her bagefter har vi 
konkluderet at vi er nødt til at starte fældefangsten senere fremover idet fiskene ikke 
kan holde til at gå så længe i ungfiske slusen inden de er klar til strygning. Desuden 
er det vigtigt at vi straks genudsætter fisk med svamp frem for at sætte dem i 
opbevaringsbassin hvor de ret hurtigt vil gå til.  Der var også et uforklarlig stort svind 
på moderfiskene vi havde gående ved værket i 2008.  Alt sammen noget vores gode 
fældefangst-gruppe har evalueret på og sammen med Tangeværket er der lagt en ny 
taktik for fældefangsten næste år. 
 
Miljø – medicin og hjælpestoffer 
Sagen omkring godkendelse af medicin og hjælpestoffer som jeg orienterede om på 
sidste generalforsamling pågår stadig. 
 
Vi fik i 2008 et påbud med nye mindskede medicinmængder for vores dambrug. Vi 
havde en gennemgang af anlægget sammen med kommunen hvor vi fik medhold i at 
vores vand opblandes 1:1 med vand fra naboejendomme inden det ledes til 
Kettinghøj Bæk. Dette gav en lille lempelse. (fortyndingsfaktor) 
 
Kort tid efter blev samtlige godkendelsessager i DK stillet i bero idet 
Dambrugerforeningen havde rejst tvivl om grundlaget for grænseværdierne – bl.a. 
nedbrydningshastigheden af formalin.  Det er sådan at enhver tvivl kommer 
forureneren til gode og derfor må vi midlertidig fortsætte ureguleret. 
 
For at optimere vores dambrug og gøre os i stand til at anvende væsentlig mindre 
medicin og hjælpestoffer har vi besluttet at investere i et beluftningssystem således 
vi kan stoppe vandudskiftningen i dammene i et døgn og samtidig belufte vandet så 
fiskene får ilt. Herved kan vi sygdomsbehandle med en lille koncentration i længere 
tid frem for en kraftig i kort tid. Om dette så rent faktisk kan kurere de sygdomme vi 
typisk har ved vi ikke, men har alligevel besluttet at forsøge. 
 
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 
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Gudenå konkurrence 2008 
Gudenå konkurrencen 2008 blev afviklet for 38. gang.   
Der var lidt færre deltagere end tidligere år: 332 deltagere. 
Konkurrencen forløb fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Allerede fredag 
aften blev der indvejet mange fisk.  Indvejning foregik på Langå Stadion hvor der 
fredag aften var spisning/grill.  Indvejninger kunne løbende følges online på 
internettet ligesom der var opstillet storskærme på indvejningspladsen – et godt 
initiativ. 
Der blev i alt indvejet 25 laks og 14 havørreder. Største laks 7,08kg og største havørred 
3,56kg. 
 
Overskud fra konkurrencen 2008 går ubeskåret til miljøforbedringer på vores 
dambrug (beluftningsanlæg). 
  
Alt i alt et flot og hyggeligt arrangement som konkurrenceudvalget og de mange 
hjælpere primært fra Langå-foreningen skal have stor ros for! 
 
Vandløbspleje i regi af Ørredfonden 
Vandpleje arbejdsgruppen  under Ørredfonden har også i 2008 samarbejdet om at 
optimere gydebækkene i vores område og vi har sendt frivillige på kursus i 
vandløbspleje. 
 
Vandløbspleje er en utrolig vigtig aktivitet idet det kan gøre at vores vandløb bliver 
selvreproducerende hvilket jo overordnet set er Ørredfondens formål – at gøre os 
selv overflødige ☺ 
 
Personligt tror jeg vi skal satse endnu mere på vandløbspleje i Gudenåsystemet så 
vi er klar når der forhåbentlig  
 
Projekter på dambruget 
Der har også i år været en række projekter i gang på dambruget: 

• Taget på klækkehuset er i 2008 blevet udskiftet (vi mangler rygning) 
• Der er etableret et ekstra afløbsrør fra bio filteret 
• udskiftet filterlegemer i biofilteret (før brugte vi tung leca, men i dag er der 

udviklet plastlegemer med større overflade som derfor virker bedre samtidig 
med at de er lettere at returskylle 

• Ny container for opbevaring af døde fisk – den er nedgravet for at holde en 
lav  temperatur og dermed minimere lugtgener 

• I det nye skel over mod Tage Andersen er der blevet fældet træer, ryddet op 
og plantet en hæk  

• Ud mod vejen har vi i flere år haft problemer med udtrængende vand fra dam 
4. Derfor er alle træer fældet – fordi rodnettet kan skabe lækagen. Så er der 
gravet en rende hvori der er sat en plastmembran og renden er efterfølgende 
blevet fyldt med ler. Forhåbentlig bliver det tæt med tiden. 

• herudover har vi arbejdet med almindelig vedligehold 
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Flere medlemsforeninger i Ørredfonden 
I 2008 har vi fået et medlem mere i Ørredfonden: Hinnerup Lystfiskerforening. 
 
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 og kan bedst sikre fiskebestanden i vandsystemet – fx via en 
klar fælles indsats på vandløbspleje i alle vores gyde-bække. I de enkelte foreninger 
findes masse gode initiativer og aktiviteter – lad os udbrede dette så alle foreninger 
får glæde heraf – på lidt længere sigt vil det give os større mulighed for at fange en 
naturlig vild havørred i Gudenåen. 
 
Julefrokost 
Det er næsten blevet en tradition at Ørredfonden er vært ved en forsinket julefrokost 
hvert andet år hhv. en sommerfest.  Ved den lejlighed er pasningsordning, 
konkurrenceudvalg, faste hjælpere og bestyrelse inviteret. I år fik vi kinesisk buffet 
på Madsens Hotel – et helt forrygende arrangement med en stor tilslutning. 
 
Mødeaktivitet 
Der har i 2008 været holdt 6 bestyrelsesmøder hvor pasningsordning og 
vandplejeudvalg på skift har været inviteret med – en god løsning som jeg 
fornemmer der er glæde af fra alle parter. Primært sikrer vi en god gensidig 
information ligesom vi sparer en del møder idet der jo er gengangere.  
 
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, 
sygdomsbekæmpelse, elfiskeri/toggergarnsfiskeri og strygning af fisk. 
 
 
Tak for jeres store indsats igennem året og jeg håber på et fortsat godt samarbejde 
fremover ! 
 
Marts 2009,  Per Frost Vedsted 
 


