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Gudenåens Ørredfond 
Beretning 2010/2011 

 
2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009.  
 

 I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 
1-års, smolt og type store i Gudenå, Lilleå, Allingå, Viborg Søerne, Silkeborg 
søerne og Knud Sø. 

 
Ser vi fremad til udsætningerne for i år har vi derimod rigelig fisk gående på 
anlægget til at vi kan opfylde udsætningsplanens behov for smolt og store. 
 
Derimod har vi ingen yngel til Allingå. 
 
Vores pasningsordning fungerer fortsat rigtig fint, og takket være Deres store indsats 
er vi nu igen på vej fremad. 
 
DTU Aqua er i gang med at revidere udsætningsplanen for nedre Gudenåsystem og 
det betyder at udsætningen af yngel blev aflyst i 2010 og konverteret til 25% ½-
årsfisk. 
Dette er nødvendigt for at biologerne kan elfiske og fastlægge størrelsen af den 
naturlige gydning ud fra antallet af yngel i vandløbene 
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Produktion og udsætning 2010 
Gudenåens Ørredfond 

Skibelund Havørredopdræt - 2010 
  

Dato Type Sted 
stk/lite

r liter  stk
21-11-2009 Rogn Gudenå 10000 5,00  50.000

05-12-2009 Rogn Gudenå 10000 10,00  
100.00

0
23-12-2009 Rogn Gudenå 10000 6,00  60.000
05-12-2009 Rogn Allingå 10000 1,00  10.000
23-12-2009 Rogn Allingå 10000 5,00  50.000

  Rogn I alt indlagt i Skibelund   27  
270.00

0
  

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk
2010 Yngel Gudenå, Allingå 0 0 0,0 0

Yngeludsætning  aflyst pga. bestandsanalyse og konverteret til 25% ½-årsfisk 
  

05-05-2010 1-års GUC pligtudsætning 100 10,0 10,0 1.000
09-04-2010 1-års Alling å 56 17,6 12,1 2.565

2010 1-års Ialt DFU+GUC     3.565
  

10-04-2010 Smolt Gudenå, Langå 13 292,30769 20,0 3.800
10-04-2010 Smolt Gudenå, Bjerringbro 13 288,46154 20,0 3.750
10-04-2010 Smolt Gudenå, Tange Sø 14 403,57143 20,0 5.650
10-04-2010 Smolt Gudenå, Bjerringbro 14 128,57143 20,0 1.800
10-04-2010 Smolt Gudenå i alt 13,5 1113 20,0 15.000
            
10-04-2010 Smolt Allingå 14 371,42857 17,7 5.200
10-04-2010 Smolt Allingå 30 30 13,0 900
10-04-2010 Smolt I alt Allingå 15,2 401 17,5 6.100
           

2010 Smolt Hevringå   0 0,0 0
2010 Smolt Ialt DFU+GUC     21.100

  
15-05-2010 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 10,0 600,0 22,0 6.000

15-05-2010 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 5,5 4,5
25-
28 25

15-05-2010 Type ekstra store (25-28cm) Silkeborg Søerne 5,5 145,5
25-
28 800

17-06-2010 Type ekstra store Viborg søerne 5,5 275,0
25-
28 1.500

2010 Type store Knud Sø, Ry 0,0 0 0,0 0
2010 Type Store i alt     8.325

  
04-10-2010 ½-års GUC pligtudsætning 216 137,0 7,6 29515
16.okt 2010 ½-års Allingå 330 9,6 7,6 3.125

2010 ½-års i alt I alt     32.640
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2010 yngel, ½-års, smolt og store I alt     65.630
Opdateret 17.Oktober 2010 PFV

 
 
Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk her i efteråret har igen været lagt an på fældefangst for 
Gudenåen og elfiskeri i Allingå. 
 
Gudenå 
Fældefiskeriet ved Tangeværket var i år præget af forholdsvis få havørreder, en tidlig 
opgang og problemer med svamp. 
 
Vi har snakket med fagfolk der med hensyn til svampe problemerne oplyser, at nogle 
år er svampe år og andre er ikke.  Det er ikke noget vi som forening kan gøre noget 
ved.   
I svampe år anbefales det at behandle fiskene med en saltkur umiddelbart efter de 
er fanget og derefter anbringe dem i et bassin fx på dambruget hvor de tre gange 
dagligt kan behandles med PerAqua (brintoverilte opløsning) – dette for at holde 
svampen nede og holde fisken i live. Vi kan ikke fjerne svampen, men holde den i 
ave så fiskene kan stryges. 
 
Vi blev først ret sent gjort opmærksom på dette forhold. Pasningsordningen har dog 
dårlige erfaringer med at opbevare moderfiskene i Skibelund mht. svamp så i stedet 
forsøgte vi med tidligere strygning og saltbehandling ude ved fisketrappen. 
 
 
I fælden blev der fanget 58 havørreder (27 hunner og 31 hanner) 
Af disse blev 6 hunner og 7 hanner strøget og det gav 2,65 liter. 
 4 hunner og 5 hanner døde som følge af svamp, resten blev nænsomt genudsat. 
 
På grund af problemerne med svamp i fælden og den kendsgerning at der ikke trak 
flere havørreder gennem fælden blev der arrangeret elfiskeri i Lilleå som 
supplement. 
 
Dette gav 11,5 liter rogn. 
 
Allingå 
Elfiskeriet i Alling Å blev tre gange aflyst hvorefter RSK meddelte at de ikke elfiskede 
mere: 
Første gang 27.nov  blev der aflyst pga. frostvejr og anden gang 7. dec måtte 
elfiskeriet aflyses idet det nye elfiskeapparat ikke virkede idet der manglede en 
kontakt. 
Dette betyder at GØF desværre ikke kan levere yngel og ½-års til tilløb til Randers 
Fjord I 2011 og ikke kan levere 1-års og smolt i 2012. 
 
Målsætningen for rognmængde i december 2010 var på ca. 23 liter, men vi fik kun 
14 liter: 
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 I alt 

[stk] 
Han 
[stk]

Hun 
[stk]

Strøget 

Gudenå, 
Fældefangst 

58 31 27 2,5 liter 

Lilleå, elfiskeri 42 11 31 11,5 liter 
Alling Å, 
elfiskeri 

0 0 0 0 

I alt 100 42 58 14,0 liter 
 
 
Gudenå konkurrence 2010 
Gudenå konkurrencen 2010 blev afviklet for 40. gang med rekord mange fisk: 
 
32 havørreder med den største på 6,44kg - 79 cm 
60 laks med den største på 7,51kg - 89 cm 
2 gedder med den største på 2,75 - 73cm 
 
Overskuddet fra konkurrencen er anvendt som tilskud til et nyt rislefilter på 
dambruget 
 
Konkurrencen forløb fra fredag til lørdag eftermiddag. Indvejning foregik igen på 
Langå Stadion hvor der er rigtig god plads – det er ved at blive ”tradition”. 
 
Fredag aften var der helstegt gris hvilket trak mange sultne fiskere til 
indvejningspladsen. 
Det var igen et flot og hyggeligt arrangement som konkurrenceudvalget skal have 
stor ros for.! 
 
Projekter på dambruget 
Der har i 2010 været en række projekter i gang på dambruget omkring 
vedligeholdelse, med stor og god opbakning fra pasningsordning og vores faste 
medhjælpere. 
 
I 2010 er der arbejdet med: 
 

• Etablering af nyt rislefilter der dels ilter dels fjerner gasser fra kildevandet – en 
forbedring som vores dyrlæge har anbefalet eftersom det har virket godt på 
mange andre dambrug. Anlægget virker fint og vi tror det kommer til at 
forbedre forholdene. 

• Beskæring af hegn og krat. Træer ovenfor klækkehuset er fældes for at skåne 
huset. 

• Reparation af jord damme - de er gennemgået, renset og beton er blevet 
repareret 

• Græsareal etableret ved kilden som er ”begrænset” i størrelsen for at mindske 
forurening herfra (stillestående vand med organisk materiale der nedbrydes,  
ænder etc.) 
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Og så er vi i gang med at etablere græsareal over mod naboen Skibelundvej 
59. 

• Rensning af tag nedløb bag klækkehuset  
• Almindelig vedligehold af anlæg og bygninger. 

  
Hjemmesiden 
GØF’s hjemmeside fungerer nu som vi ønsker det: 

- Nyheder særligt pasningsordning og bestyrelse 
- Gudenåens Ørredfond – hvem og hvordan 
- Produktion og usætninger  
- Skibelund Havørredopdræt - driftoplysninger  

 
Miljø og hjælpestoffer 
Sagen omkring godkendelse af hjælpestoffer på dambruget er fortsat sat i bero hos 
kommunen idet de afventer retningslinier fra ministeriet. 
 
Tak til pasningsordningen ! 
Igen skal vi takke vores pasningsordning og faste medhjælpere for Deres store 
indsats gennem året på dambruget –  
 
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 og strygning 
af fisk. 
 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. 
 
Marts 2011,  Per Frost Vedsted 


