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Gudenåens Ørredfond 
Beretning 2011/12 

 
2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009.  
 

 I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå 
som vi ikke havde pga. manglende moderfisk sidste år. 

 
Jeg forventer dog ikke at vi i 2012 kan levere alle de ønskede fisk til at opfylde 
udsætningsplanen fra DTU Aqua og Tangeværkets pligtudsætning. Dette skyldes at 
vi i 2010 kun fik indlagt 14 liter rogn og slet ingen fra Allingå.  
 
Ser vi frem til 2013 er vi igen på rette spor og bør kunne levere til alle. 
 
Vores pasningsordning fungerer fortsat rigtig fint, og takket være Deres store indsats 
at det igen kører på skinner. 
 
DTU Aqua har offentliggjort den nyligt revidere udsætningsplanen for nedre Gudenå 
system og det betyder at vi fremover skal udsætte færre fisk 

– 43.440 stk færre (-21%) 
– 51.000 kr mindre (-13%) 

 
DTU Aqua har som udgangspunkt pålagt hele den resterende udsætning som 
pligtudsætning for Tangeværket, således fisketegnsmidlerne ikke skal dække noget i 
nedre Gudenå.  Dette er dog endnu ikke endelig forhandlet på plads. 
 
Her i foråret får vi en revideret udsætningsplan for Allingå systemet, og det bliver 
meget spændende at se om den ikke også skal mindskes væsentligt. 
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Produktion og udsætning 2011 
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Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk her i efteråret har igen været lagt an på fældefangst for 
Gudenåen og elfiskeri i Allingå. 
 
Fældefiskeriet ved Tangeværket måtte vi allerede efter en uges tid indstille.  Vi 
havde på forhånd opstillet en tretrinsraket for ikke som sidste år at stå med de etiske 
problemer vi oplevede omkring opbevaring af fisk med svamp og deraf store 
dødelighed i 2010. 

1. Fældefiskeri med opbevaring i fisketrappens iltrige vand 
2. Hvis der opstår problemer med svamp på fiskene flytte de til Skibelund hvor 

de kan behandles mod svamp 
3. Er der massive problemer er elfiskeri hold varslet så der kan elfiskes i Lilleå. 

 
– i år var problemerne med svamp så store og startede så tidligt at vi straks 

stoppede og iværksatte elfiskeri i Lilleåen søndag 4.dec. 
 

Elfiskeriet i Allingå blev foretaget forrige weekend Resultat blev: 27 hanner og 46 
hunner. 
 
Målsætningen for rognmængde var i 2011 på 24 liter for delt med 6liter Allingå og 18 
Gudenå hovedløb. De 24 liter fik vi opfyldt, men fordelingen er forkert idet vi fik for 
mange fra Allingåen ligesom vi slet ikke fik nogen fra Gudenåens hovedløb: 
 
 

 I alt 
[stk] 

Han 
[stk]

Hun 
[stk]

Strøget 

Gudenå, 
Fældefangst 

0 0 0 0 liter 

Lilleå, elfiskeri 29 7 22 9 liter 
Alling Å, 
elfiskeri 

73 27 46 14,25 liter 

I alt    23,25 liter 
 
Jeg mener vi skal arbejde for en mere sikker metode til at fange moderfisk fra 
Gudenåens hovedløb, og det kan indenfor de kommende år blive i form af fælles 
elfiskeri med DCV når de går over til kun at udsætte laks fra den vestjydske stamme 
- den skal nemlig elfiskes senere end Ätran stammen. Vi har også snakket om 
toggergarnfiskeri, men det er næppe let nu vor der er så mange muslinger i åen.  
– Nå, men det er en opfordring til Bjerringbro foreningen – jeg er indstillet på at der 
skal ske ændringer. 
 
 
Gudenå konkurrence 2011 
Gudenå konkurrencen 2011 blev et rigtig flot arrangement med et rekord stort 
overskud.  Konkurrenceudvalget har iværksat nogle tiltag der har betydet at 
overskuddet er godt og vel fordoblet.  I år gik overskuddet til vildfiske dambruget i 
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Skibelund, men GØF bestyrelsen vil på generalforsamling anbefale at overskuddet i 
2012 ubeskåret går til ekstraordinær udsætning af laks i Gudenå – vi håber at 
overskuddet igen bliver af samme størrelse, gerne endnu højere. 
 
Dagens resultat blev: 

 15 havørreder med den største på 3,3kg - 64 cm 
 59 laks med den største på 7,23kg - 87 cm 
 5 gedder med den største på 4,8 - 88cm 
 I alt  79 indvejede fisk 

 
Alt i alt et flot og hyggeligt arrangement som konkurrenceudvalget skal have stor ros 
for! 
 
Som noget nyt havde bestyrelsen valgt at placere et bestyrelsesmedlem i 
konkurrenceudvalget for at have helt tæt kontakt med udvalget og dermed sikre 
bedre kommunikation mellem bestyrelse og konkurrenceudvalg – Poul Jeppesen har 
udført denne post til alles tilfredshed.  
 
 
Projekter på dambruget 
Der har i 2011 traditionen tro været en række projekter i gang på dambruget omkring 
vedligeholdelse. 
 
I 2011 er der arbejdet med: 
 

• Færdiggøring af det nye rislefilte – rislekassen er blevet placeret på et rustfrit 
stativ og nivelleret ud. Det viste dig nemlig at bioblokkene ikke kan holde til 
vægten af rislekassen og stille og roligt synjer sammen. 

• Biofilter renoveret, idet trådkurve er udskiftet med plastkurve 
• Beskæring af hegn og krat. 
• Græsarealer er etableret bag klækkeriet og over mod vores nabo 
• Almindelig vedligehold af anlæg og bygninger. 

  
For godt 3 år siden udskiftede vi tagplader på klækkehuset fra de gamle eternit 
plader til ståltagplader.  De nye ståltagplader har dog ikke levet op til vores 
forventninger og leverandøren har delvist erkendt at de ikke er ok – det hele er dog 
endt lidt ulykkeligt idet jeg sammen med vores advokat har set mig nødsaget til at 
stævne leverandøren af ståltagplader. Vi kunne desværre ikke finde en mindelig 
løsning på kvalitetsproblemerne.  
 
Efter stævningen fik vi langt om længe et udspil fra ”xxx”s advokat. Dette kunne vi 
dog ikke tilslutte os og jeg har via vores advokat Søren Kristensen anbefalet retten 
følgende forlig: 

 ”xxx” leverer nye stålplader, rygninger, rygningsbånd og skruer kvit og 
frit 

 ”xxx” giver os 10.000 kr for at vi selv udskifter pladerne 
 ”xxx” afhenter de gamle plader når vi meddeler at de ligger klar til 

afhentning 
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 ”xxx” afholder alle vores udgifter til advokat. 
 
”xxxx”’s advokat vendte ikke rettidigt tilbage og vi så os derfor nødsaget til at 
fremsende vores forlig til retten: 
 
Nu afventer vi sagens videre gang. (leverandørens navn skjult med ”xxxx” i 
beretningen) 
 
Redskaber vandløbspleje 
GØF har indkøbt redskaber til vandløbspleje – river, skovle, grebe, save og 
kultivatorer så gyde bækkene kan klargøres til den naturlige gydning. Dette er det 
allervigtigste idet overlevelsen af en naturlig yngel er op til 100x bedre end en 
opdrættet vildfisk.  
 
Jeg vil på det kraftigste opfordre alle foreninger under Ørredfonden til at låne grejet 
og komme i gang ligesom det gennem flere år har været praksis i Bjerrringbro. 
 
 
Julefrokost 
Julefrokosten 18.nov 2011 blev en stor succes. Konkurrenceudvalg, 
pasningsordning, bestyrelsen og faste hjælpere på dambruget var inviteret. 
Arrangementet bør klart gentages i 2012 som en lille påskønnelse for  
 
Udvidelse af pasningsordning 
Jeg har gennem flere år ønsket at udvide pasningsordningen med en eller to nye 
personer. I år er det endelig lykkedes og vi ha sagt velkommen til Kurt Knudsen fra 
Bjerringbro. 
Der er stadig plads og behov for endnu en ildsjæl der vil arbejde sammen med os på 
dambruget i Skibelund. 
 
 
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 10 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. 
 
Vi kan altid bruge flere frivillige, og hvis du er interesseret så henvend dig til mig 
senere på aftenen – jeg drømmer om at have en endnu længere liste over personer 
vi må ringe til og trække på! 
 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. Jeg ser frem til flere 
gode timer sammen med Jer alle! 
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Marts 2012, Per Frost Vedsted 
 


