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Gudenåens Ørredfond 
Beretning 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
2012 har været et år under middel for Ørredfonden hvad angår udsætninger – det skyldes 
sygdomsproblemerne de seneste år. 
 
. 
 



Gudenåens Ørredfond – Beretning generalforsamling marts 2013                          Side 2 af 7 
  

Produktion og udsætning 2012 
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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 er egentlig gået fornuftigt set udfra forrige to års problemer med 
svamp.  Vi har dog kun fanget 22 havørreder i fælden.  Disse bliver derfor suppleret med 
havørreder fra Lilleåen elfisket ved Hadsten i næste weekend. 
 
Elfiskeriet i Allingå blev foretaget forrige weekend Resultat blev: 78 havørrder fordelt på 18 hanner 
og 60 hunner. 
 
Målsætningen for rognmængde er i 2013 uændret på 24 liter, hvoraf de 6 liter skal være fra 
Allingå. 
 
 

 I alt 
[stk] 

Han 
[stk]

Hun 
[stk]

Strøget 

Gudenå, 
Fældefangst 
(27 laks) 
26/10 -> 

13 6 7 2,25 liter 

Lilleå, elfiskeri 
Planlagt 9/12 

66 18 48 14,25 liter 

Alling Å, 
elfiskeri 

68 13 55 12,5 liter 

I alt 147 37 110 29 liter 
 
 
Gudenå konkurrence 2012 
Gudenå konkurrencen 2012 blev igen et flot arrangement med et fint stort overskud på lige knap 
40.000kr der doneres til ekstra ordinær udsætning af laksesmolt i Gudenå. 
 
Her skal lige bemærkes at overskuddet er efter indkøb af 3 stk telte som fremover kan huse 
arrangementet. 
 
Der var 346 deltagere i konkurrencen hvilket er 50 færre end sidste år. 
 
Specielt vil jeg fremhæve spisningen – hvor der fredag aften blev serveret helstegt gris – det smagte 
fantastisk og der er mange deltagere – 144 ialt. 
 
 
Resultat blev: 
19 havørreder med den største på 2,9kg 
33 laks med den største på 5,4kg 
 
TV4 filmede under hele konkurrencen og har de seneste uger vist to udsendelser fra 
konkurrencen – fin reklame for fiskeriet i Gudenåen. 
 
Overskuddet fra konkurrencen er netop her i slutningen af februar overdraget til 
Gudenaalaksen.dk med medie bevågenhed som aftalt på sidste års generalforsamling. 
 
Alt i alt et flot og hyggeligt arrangement som konkurrenceudvalget skal have stor ros for ! 
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Udsætningsplan Allingå 
Ifølge den nye udsætningsplan for mindre tilløb til Randers Fjord skal der udsættes lidt flere fisk: 

• Yngel: 
Fremover 9.400 stk  (Før 8.700 stk)  

• ½-års 
Uændret ingen udsætning 

• 1-års 
Uændret 1.900 stk 

• Smolt (Alling å) 
Fremover 15.400 stk (Før 14.000 stk) 

 
Odder 
Vi har i efteråret haft alvorlige problemer med at vores tilgangsrør til klækkehuset blev stoppet I 
først omgang troede vi at det hang sammen med de voldsomme regnvejrsbyger vi oplevede i 
august/september.  
 
Der var dog spor i sandet efter dyr omkring kilden så der blev der sat et vildtkamera op – og der 
blev taget et flot billede af en odder – vi tror at en odder-mor har holdt gilde i kilden og lært 
ungerne at jage fisk som den udsatte i kildens dejlige vand for leg og morskab for ungerne. 
 

 
 
Senere da vi talte de lidt større fisk op i dam 2 udenfor manglede der godt 3000 stk ud af 
oprindelig 5.000 fisk – så vi har lært lidt om hvor meget en odder tolder på et dambrug. 
 
Der er sat midlertidig trådnet for at holde den ude. 
 
 
Pasningsordningen 
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Jeg har sammen med Gert holdt årligt evalueringsmøde med pasningsordningen. 
Vi havde to store punkter på dagsordene: 

1. Fornyelse af pasningsordning 
2. Skal vi fortsætte med selv at opdrætte fisk? 
3. Fordeling af opgaver og samarbejde 

 
Fortsætte med eget opdræt ? 
Vi diskuterede hvorledes vi skal forholde os til om vi selv skal fortsætte med opdræt eller lade det 
overgå til en kommerciel dambruger. 
 
Opstilles scenariet at GØF fremover ”kun” vil  

• stå for moderfiskeri/elfiskeri 
• strygning af fisk 
• udsætning af fisk (transport) 
• fortsætte med samarbejde i bestyrelsen 
• afholde generalforsamlinger 
• bevare dambruget i Skibelund, bygning og grund  

 
…så viser en analyse af regnskabsårene 2003-2011, at det reelle overskud at selv at opdrætte 
fiskene svinger mellem overskud på +136.000 kr i det gode år 2003 og underskud på -194.000kr i 
det dårlige år 2010 – samlet set over perioden har vi i gennemsnit realiseret +51.500 kr i overskud. 
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Pasningsordningen udtrykte rungende enighed at vi ønsker at fortsætte med eget opdræt med 
følgende begrundelser: 

• Vi ønsker at fortsætte med at opdrætte fiskene lokalt ! 
• Historisk har vi en over 30 årig arv som vi skal løfte videre fra vores foregangsmænd med 

opdrættet i Skibelund. 
• GØF er udover at foretage fiskeopdræt et meget vigtigt bindeled mellem foreningerne langs 

Gudenå.  
• Opdrættet giver en positiv omtale for os lystfiskere i det offentlige rum: Vi sår inden vi 

høster og yder via GØF en stor indsats for medvirke til at genskabe tidligere tiders havørred 
og laksebestande i Gudenå.  
 
 

Nye medlemmer i pasningsordning og arbejdshold 
Det er i det forgangne år lykkedes at forny pasningsordningen med to nye medlemmer – 
velkommen til Allan og Keld. Det er en fornyelse der er nødvendig fordi Kaj her til sommer  træder 
ud af pasningsordningen og flytter fra byen. 
 
Derudover er der på generalforsamlingerne i BSF og LSF udtrykt ønske om at få frivilluge til et 
arbejdshold – dette har resulteret i at vi nu har et stående arbejdshold fra BSF og LSF på i alt 7 
mand. De har en fælles email-liste så vi kan varsle arbejde i god tid og få hjælp. Der er naturligvis 
plads til flere, så henvend jer til formanden hvis i har nogle frivillige. 
 
Fordeling af opgaver og samarbejde 
Opgavefordelingen på dambruget blev gennemgået og justeret. Desuden blev pasningsordningen 
enige om at arbejdsaftener i 2013 skal være først mandag i måneden, plus indkaldelser når der er 
specielle opgaver såsom sortering og udsætning. 
 
 
Hjemmeside 
Vi har fortsat bestræbelserne på at holde GØF hjemmesiden opdateret så alle væsentlige nyheder 
og alle driftsdata er tilgængelige på hjemmesiden. Det virker ! – Kommunen og andre offentlige 
myndigheder kan således hente nødvendige informationer på hjemmesiden. 
 
Tak til pasningsordningen ! 
Igen skal vi takke vores pasningsordning, faste medhjælpere og arbejdshold for Deres store 
indsats gennem året på dambruget –  
 
 
Vi har fortsat et godt sammentømret hold, der nu består af 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. 
 
Jeg vil fortsat opfordre til at vores liste over personer på arbejdsholdet udvides, så vi kan sprede 
arbejdsindsatsn på flere hænder og flere får lejlighed til at snuse til det spændende vildfiske-
dambrug. 
 
Så venligst henvend Jer til mig hvis i er interesseret i at deltage, eller har medlemmer i jeres 
foreninger der ønsker at deltage på den ene eller den anden måde. 
 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. 
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Der skal også lyde en tak til to bestyrelsesmedlemmer der ifm. generalforsamlingen udtræder: 
Michael fra RSK og Jan Hansen Hinnerup. Tak for jeres indsats gennem de seneste år. 
 
5. Marts 2013,  Per Frost Vedsted 


