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Vi venter alle spændt på årets første opgangslaks i Gudenå.
Nedgænger laks 72cm fanget af Erik Søndergaard 19. marts 2018,
genudsat. Foto: Erik Søndergaard

April 2018
Fiskeriet - mens vi venter
Vi venter og har ventet i et stykke tid på at
den første opgangslaks bliver fanget på
BSF’s del af Gudenå.
Det kan ikke vare længe før den første laks
er her – mon ikke det bliver en påske laks
her i 2018?
Der er fanget en del nedfaldslaks der
begynder at blive banke, men tydeligt
kendes på konditionen – de er slanke og
bliver genudsat så de kan søge til havs og
genvinde huld og senere vende tilbage
endnu større!
Geddefiskeriet har været rigtig fint her i
vinterperioden, og top 10 er fyldt med
flotte trofæ fisk:

skyldes det enten, at du ikke har betalt,
eller at betaling endnu ikke er registreret.
Brug eventuelt dette link til print:
Print dit fiskekort til BSF her
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde
medlemskab til dem der har stod på
ventelisten fra sidste år. Velkommen til Jer!
27. februar blev der sendt mail med
vedhæftet fiskekort til dem hvor betaling er
registreret.

Projekt ”Hvor bliver havørreden af i
Gudenå?”
Vi holder fortsat gryden i kog omkring
vores projekt med hvor havørrederne er
blevet af i Gudenåen.
22. marts 2018 deltog vi sammen med DTU
Aqua, LSF, RSK og HLF i et møde med
Randers, Favrskov og Viborg Kommuner
netop med udgangspunkt i ”Hvor bliver
havørrederne af”.

Fig: Top 10 gedder 2018 – status 23-3-2018

Knæk og bræk!

HUSK havørred er fredet i Gudenå
Havørred bestanden i Gudenå er truet og
derfor har BSF besluttet af frede
havørreden. Foreningerne i Silkeborg,
Hadsten, Randers freder også havørreden.
Langå foreningen har fredet havørreden
opstrøms Lilleåens udløb i Gudenå, dvs. fra
Jernbanebroen og opstrøms.
Fiskekort 2018
Har du endnu ikke modtaget dit fiskekort

Det blev et godt møde – ikke at vi fik løst
nogle af problemerne. BSF fik til fulde
indfriet forventningerne til mødet da vi ser
det som en opstartsmøde med fuld tilsagn
om et mere fast samarbejde om projektet i
nedre Gudenå mellem Kommuner,
lystfiskerforeninger og DTU Aqua. Der er
som tidligere skrevet rigtig mange
hypoteser og for at få dem afklaret skal der
ansættes en projektmedarbejder og der
skal gennemføres en række forsøg. Der er
ikke budget i indeværende år, så
styregruppens første opgave bliver at
udarbejde fælles projektoplæg der skal
indsendes til kommunernes så de kommer
med i budgetrunden der starter inden så
længe.
Hold dig orienteret med vores egne
rapporter, delkonklusioner og links til
øvrige rapporter. Alt sammen er samlet på
BSF’s hjemmeside hvor der er oprettet en

side til projektet: ”Projekt - Hvor bliver
Havørreden af i Gudenå?”
Fremvisning fiskevand
Der har her i marts været fremvisning af
vores fiskevand. Det blev igen en succes –
læs mere herom i dette nummer.
Lakse konkurrencen Gudenå 2018
Husk den nye laksekonkurrence afholdes 7.
april 2018. Læse også mere om denne i
dette nummer.
Gudenå Sammenslutningen Lakseprojektet
(GSL) står bag konkurrencen. Overskuddet
går ubeskåret til ekstraordinære
lakseudsætninger.

Laks, nedgænger, 90cm, flue C&R fanget af Casper
Birkegaard Pedersen 25. marts 2018, C&R. Foto: Casper
Birkegaard Pedersen.

Husk fangstindrapportering
Husk at alle fangster skal indrapporteres
på BSF’s hjemmeside senest 5 dage efter
fangst, uanset om du hjemtager eller
genudsætter fisken. Uanset om det er en
gedde eller havørred eller laks.
Link til indberetning
Hint: Indberetter du mange fisk, så
behøver du anden gang kun at skrive første
bogstav, så foreslår den det sammen som
sidst.
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Gode råd om geddefiskeri og håndtering af
fisk
Af: Mads Nørgaard Kristensen
Jeg er blevet spurgt omkring mit fiskeri
mange gange, og ofte er spørgsmålet hvor
fanger du dem, hvad fanger du dem på, og
hvorfor fanger du så mange flere end
mange andre, som går ved åen? For at
svare på dette har jeg lavet 2 lister med
hver 10 punkter.
Først vil jeg dog lige give en kort
introduktion om hvem jeg er, og hvad jeg
laver.
Jeg hedder Mads Nørgaard Kristensen, jeg
er 18 år, og bidt af en gal fluefisker. Sidste
år fik jeg lidt over 300 gedder, hvor cirka
en tredjedel var fra Gudenåen, resten fra
tange sø, små moser og en stor skovsø i
Sverige. Godt de 200 gedder var på
geddeflue, resten på spinnestangen med
enten agn, popper eller wobler.
Jeg bor ikke langt fra Ulstrup, så jeg har
noget af Danmarks bedste geddevand
inden for 15 minutters kørsel på scooteren,
og det udnytter jeg mig meget af. Jeg er
ved åen så ofte som muligt, og kan det
lade sig gøre gerne flere gange om ugen.
Jeg studerer bioteknologi i Viborg og har
studeret ferskvand, vandpanter og
ferskvandsfisk, siden jeg har kunnet læse,
og her igennem opbygget en biologisk
viden som de fleste ikke har, inden for
området. Jeg har planer om at læse videre
til ferskvands biolog, og tage uddannelsen
som fiskeguide på Forshagaakademin i
Sverige i 2019-2021.
Jeg er derudover coach ved flere put and
take søer, samt juniorleder i Bjerringbros
juniorklub.

Jeg er frivillig ved børnenes lystfisker
akademi, hvor jeg hjælper med lidt grej, og
planlægning af arrangementer.
Jeg er også frivillig ved ”Bliv naturligvis”
hvor jeg er ude ved skoler, eller tager
skoleklasser med ud i naturen, enten ved
noget jagt eller fiskeri. Det er dog mest
fiskeri jeg fokusere på her, hvor vi lære
børnene omkring fiskene, hvad de lever af,
hvordan man fanger dem, og sidst men
ikke mindst hvordan man renser dem og
tilbereder dem.
Jeg hjælper også lidt til ved Gudenåens
Ørredfond, og har været ude på Fyns
Laksefisk, en dag for at lære omkring
produktion af havørred smolt, og om hvad
der giver den største overlevelses procent.
Ud over det, har jeg været en uge i praktik
som åmand ved Silkeborg kommune, for at
lære omkring åløb, vandplanter og
dyrelivet ved de mindste bække og åløb.
Jeg har de sidste 2 år brugt mere og mere
tid, på at studere skader på især gedder og
havørreder, ved håndtering under fangst og
genudsætning. Jeg har især undersøgt
skader, som kommer under det stolte trofæ
billede, og jeg kan se hvordan jeg selv har
udviklet mig igennem årene fra hvordan
jeg har lært at tage billeder til den dag i
dag mange hundrede fisk senere.
Jeg har lovet at jeg ville give lidt tips og
tricks, samt en lille god vejledning til
hvordan man behandler gedderne, efter de
har taget ens agn.

1. Vær så mobil som muligt, så pak let
og overskueligt. Jeg har en vandtæt
rygsæk hvor alt mit grej er i, så jeg
altid har det nødvendige lige ved
hånden. Det vigtigste som tang og
målebånd har jeg i brystlommen, så
jeg ikke skal fiske efter det, når
gedden er landet.
2. Fisk langsomt og dybt, men se
hvordan gedderne opføre sig, og
tilpas dig deres aggressioner. Går
fisken højt, fisk hurtigt og højt, ser
man ikke gedderne, langsomt og
dybt.
3. List ved åen, hav camoufleret tøj på,
bevæg dig langsomt, kast stille og
roligt, og sørg for du kaster langt fra
hvor fisken står, da gedderne meget
let bliver skræmt.
4. Brug lette agn, ikke et 85 grams
gram gummidyr, som plasker meget
i vandet.
5. Fisk hvor der er grøde, buske og
træer.
6. Fisk med små agn, fluer på op til 1520 centimeter, str 4 spinnere, og
mindre woblere eller gummidyr.
7. Brug ikke stålforfang, men 0.90
Flourcarbon forfang. Det er min
erfaring ved åen, at jeg fanger flere
gedder på Fluorcarbon end på stål og
titaniums forfang.
8. Hav altid vaders på, ellers kan man
ikke fiske hvor gedderne står.
9. Tag polaroid briller på, 80% af
fiskeriet er meget visuelt, så brug
øjne og hav altid kontakt til din agn.
10.Tag maks 5 kast ved et spot og gå
videre, både for at give andre ved
åen en chance for at fiske på samme

spot, uden man trykker det, og så
fordi når man har taget 5 kast, så
kan man altid fiske videre og tage
spottet nogle timer senere med en
anden agn.
Behandling af fisken
Nu skal vi så til det vigtigste i mine øjne,
nemlig behandlingen af fisken.
Jeg bliver ofte skuffet når jeg ser på
billeder af gedder, enten på
fangstrapporter, facebook eller andre
sociale medier, hvor gedder ligger på græs,
siv, sten, sand, jord og generelt alle andre
steder end vandet.
INTET FANGSTBILLEDE KAN FORSVARE
DÅRLIG BEHANDLING! Og så er det lige
meget om fisken er 50 centimeter eller om
den er 120 centimeter. Er forholdene ikke
til et sikkert billede, så lad være med at
tage billedet.
Jeg har i år på de få ture jeg har været af
sted, fanget 47 gedder, og har måske
billeder af de 5, fordi der var en mulighed
for et godt og sikkert billede, hvor gedden
på ingen måde ville lide overlast.
Når man vil sikre en god behandling, så er
her nogle gyldne råd:
1. Hav altid waders på, har man ikke
det, kan man ikke sikre sig at
gedderne ikke kommer op over
vandet, men spring i åen til fisken,
kan det ikke lade sig gøre, så lad
være med at fiske på spottet, det er
ikke det værd at skade gedden
unødvendigt.
2. Brug aldrig redskaber, som
gabåbner, alm net (brug kun net
med gummimaske, men det er
stadig ikke en skånsom løsning),
Lipgrip (skader fisken, ved at
forstrække rygraden, hive munden i
stykker, ødelægge tænderne, og så
bliver indvoldene skubbet ned i
gedden, hvilket kan forårsage skader
på indvoldene)

3. Afkogning sker nede under vandet,
så smør ærmet op, og stik hånden
ned i gabet på gedden. Tag eventuelt
en lang tang med, hvis man er utryg
ved at bruge hånden. Kan man ikke
åbne munden på gedden, så tag
gællegreb, og vend gedden
kortvarigt på ryggen i vandet, så
åbner den munden og man kan tage
sin krog ud.

gedden også mere rolig – se billede
nedenfor:

4. Løft aldrig gedden op af vandet, før
man har et godt gællegreb, og en
hånd under maven på fisken. Er det
en meget tyk gedde, så sørg for dine
waders er våde, og læg gedden på
siden af dit lår imens du sidder på
hug, da du ellers giver trykskader på
dens indvolde - se billede nedenfor
Foto: Sidder agnen dybt kan det være en fordel at
hoppe i vandet og sætte sig på brinken med
gedden mellem sine ben. Så har du godt styr på
den og kan fjerne krogen. Foto: Mads Nørgaard
Kristensen

Foto: Gedde løftes forsigtigt ud af vandet med et
fast gællegreb. Bugen støttes på dit lår. Foto:
Mads Nørgaard Kristensen

5. Vej aldrig en gedde som skal
genudsættes, men mål den med et
målebånd, under vandet. Brug dem
af gummi, og aldrig en tommestok
eller et metalmålebånd.
6. Er man uheldig at gedden har taget
ens agn meget dybt, så kan man
som nødløsning hoppe i åen, og
sætte sig på brinken med udstrakte
ben, hvor gedden ligger imellem ens
ben i vandet, så har man helt styr på
fisken. Tag hovedet op, så det kun er
hovedet som er over vandet, der er

7. Har man virkelig et behov for at
have et billede af gedden på land, så
hav en afkrogningsmåtte med, som
man sørger for er helt gennemblødt,
og bær gedden på den, og løft den
aldrig mere end 30 centimeter over
jorden, hvis fisken skulle begynde at
springe, eller man mister grebet.
Afkrogningsmåtter kan købes for
under 100kr, og fylder minimalt,
man kan eventuelt have den i en
magnet ligesom et net.
Ellers så er den bedste løsning at
holde fisken imens man står i
vandet, og så kun lige løft den 30-40
centimeter over vandet, så taber
man den, ryger den tilbage i vandet
– se billede nedenfor:

10.Fisker man gedder fra båd, så er der
3 ting som er vigtige at have:
1) En lang god tang.
2) Afkrogningsmåtte
3) Et stort net med gummi-masker
og som kan foldes sammen på
midten, så man kan opbevare
gedden i vandet, til man er klar
til afkrogning og et eventuelt
billede – se billede nedenfor:

Foto: Forsigtig håndtering af gedden ved foto er
vigtigt. Helt over vandet så den ikke tager skade
hvis du taber den. Foto: Mads Nørgaard Kristensen

8. Er der frost, så lige meget hvad, må
gedden under ingen omstændigheder
kommer over vandets overflade, er
man ikke 100% sikker på sin
behandling, så vent til frosten er
ovre. Der skal ikke mere end 5
sekunder til, før geddens øjne får
frostskader, som kan få fatale
konsekvenser for fisken. Dens
slimlag, vil også blive skadet, og
fisken risikerer svamp. Jeg fangede
en gedde sidste gang jeg var af sted,
med tydelige frostskader, på begge
sider af fisken, og så var den blind
på bege øjne. Det siger lidt om hvor
vigtigt det er med en sikker
behandling.
9. Hav altid en stærk tang med, som
kan klippe krogen over, hvis gedden
har taget krogen ned i gællerne eller
svælget, krogen vil ruste, og derfor
er det den mest skånsomme metode,
i stedet for at rykke gæller eller
svælg i stykker, der skal ikke meget
til, så undgå at rykke i krogen. Jeg
har til nu med over 600 gedder
landet kun haft en krog jeg har
måttet klippe.

Foto: Afkrogningsmåtte til skånsom behandling af gedder
ved afkrogning. Foto: Mads Nørgaard Kristensen

Gedders indflydelse på havørred
bestanden
Jeg er også blevet spurgt til min holdning,
til, om gedderne har en indflydelse på
havørred bestanden, og her siger jeg et
klart nej, jeg tror på at gedderne er med til
at skabe mere passage for havørrederne,
og sikre at smolten når ud til Randers fjord.
De gedder vi ser og fanger i åen, er alle for
store til at ville bruge energi, på at jagte et
så hurtigt bytte som smolten, som også er
en meget lille fisk, så for at lave en lille
udregning, så vil fisken bruge mere energi,
på at jagte smolt, end den vil på at lade
være.
Når gedden spiser, bruger den en stor
mængde energi, på at lave et hurtigt
angreb, derfor vil gedden hellere angribe et
større og langsommere bytte, som skaller,
aborre, rotter, mus, frøer, ællinger og
mindre gedder.
Jeg tror at skarven og aborren er langt
større syndere til at tage smolten, da
aborren jagter i stimer, og spiser mindre

bytter, som fx smolt, strømskaller og
vandinsekter.
Skarven spiser om dagen mellem 450 og
500 gram fisk, og spiser både i åen og
fjorden de ørreder og laks de kan finde.
For at vende tilbage til gedden, så tror jeg
den gør vores smolt en stor tjeneste ved at

være i Gudenåen, da den blandt andet
spiser rigtig mange aborrer, som jeg mener
er den største synder i åen, når det gælder
smolten.

Fremvisning af BSF fiskevand
Foreningen gentog lørdag 10.marts 2018
sidste års succes med fremvisning af vores
fiskevand ved Gudenå. Det blev igen en
god dag for de ca. 30 medlemmer som
mødte op til rundvisningen. Det er en helt
speciel dag hvor der ikke bliver skjult noget
– fif og tricks kommer på bordet og deles
med glæde mellem gamle og nye
medlemmer – og det er vi stolte af!
Foreningen gentager succesen næste år.

Foto: Rundvisning 2018 – Jan Ottesen instruerer med stor
entusiasme de fremmødte. Foto: Casper Birkegaard
Pedersen

Foto: Rundvisning 2018 – Fremvisning af et spot ved åen.
Foto: Foto: Emil Thorsteinsson

Foto: Rundvisning 2018 startede i klubhuset med
rundstykker og introduktion. Foto: Casper Birkegaard
Pedersen

Foto: Rundvisning 2018 – Fremvisning ved åen, det var
koldt i år! Foto: Casper Birkegaard Pedersen

Foto: Rundvisning 2018 – Fremvisning ved åen, det var
koldt i år! Foto: Emil Thorsteinsson

Projekt ”Hvor bliver havørreden af?” –
rettelse i hypotese 12
Vi har en rettelse til hypotese 12 vedr.
rovdyrs indflydelse på nedgangen i
Havørredbestanden i Gudenå. I første
omgang fik vi fejlagtigt anført at dette ikke
formodes at være et større problem – det
er ændret nu, da det sagtens kan være en
vedvirkende årsag til problemstillingen:
Hypotese 12: Skarven og andre rovdyr
er skyld i nedgangen af HØ bestanden i
nedre Gudenå
Eksperterne fra DTU Aqua mener det er er
overvejende sandsynligt at rovdyr som
skarv, sæl, odder og mink er en
medvirkende faktor til den oplevede
nedgang i antallet af havørreden i Gudenå,
og det vil give mening af undersøge dette
nærmere:








Sælen er specielt i fjorden et
problem.
Skarv trækker fra fjord op i åen
afhængig af om der er fisk at fange.
I Gudenå ved Randers er der i
vinteren ’18 set rigtig store flokke
skarv på jagt efter føde. Senest er
der her i vinteren på dambruget i
Skibelund oplevet skarv på rov i
dammene.
Odder er bl.a. konstateret ved
dambruget i Skibelund hvor de i
2011-2013 var et stort problem indtil
vi fik etableret elhegn og sikret med
net.
Mink ses hyppigt ved Gudenåen
nedstrøms Tangeværket og mon ikke
også de er tilstede i gydebækkene.

Laksekonkurrencen Gudenå

Projekt: Hvor bliver havørreden af i Gudenå delrapport hypotese 4: 10mm gitter
Tangeværket
Af: Bestyrelsen BSF

En af vores opstillede hypoteser, nr. 4 går
på at 10mm gitteret foran turbinerne og
ungfiske-slusen har betydet en større
dødelighed af de nedtrækkende smolt.
Efter første møde med DTU Aqua blev
denne hypotese nedtonet, men Gert
Nielsen, BSF udfordrede denne konklusion,
og fremlagde yderligere dokumentation og
stillede spørgsmål ved at det nu også var
rigtigt at se bort fra denne hypotese.

Gert Nielsen har udfordret hypotese 4, og
på den baggrund har BSF bestyrelsen bedt
DTU Aqua se på sagen igen og kommentere
på om DTU Aqua fortsat ikke mener at det
er et problem med 10mm gitter. Gert
Nielsen har et indgående kendskab til
Gudenåen via sit arbejde i BSF-VPU og fra
mere end 25 år i Gudenåens Ørredfond.
Gert Nielsen’s synspunkter og DTU Aqua’s
svar herpå er dokumenteret i denne lille
artikel, som en delrapport i projekt ”Hvor
bliver havørreden af i Gudenå?”

Gert Nielsen’s indlæg vedr. hypotese 4

Af: Gert Nielsen, Æresmedlem BSF, tidligere
bestyrelsesmedlem/kasserer i GØF og ikke
mindst medlem af pasningsordningen i GØF
gennem mere end 25år.

Hypotese 4: 10mm af-gitring foran
turbinerne og den nye ungfiske sluse har
gjort forholdene for havørrederne dårligere.
Jeg syntes det er for hurtig man afviser den
hypotese.
Efter fangststatistikken ser det ikke så
dårligt ud hvis man starter i 1995. Så stiger
fangsterne endda. Det går først galt fra
2005, og det er efter 10mm af-gitring.

Hvis der kommer 3.650 smolt mindre forbi
værket, skal der mindst 36.500 Skibelund
smolt til at opveje det.
Derfor bliver der kun fanget ca. 50
havørreder om året.
Der blev også samlet ca. 340 døde op ved
gitteret. Det er dog kun dem der kom op,
jeg tror mange flere trykkes igennem
gitteret når det bliver renset. De kommer
ikke op som ålene.

Vi hentede moderfisk i fisketrappen fra
2007-2012. Jeg kan ikke huske tallene,
men mener, det var ca. 250 det første år
og faldene til under 20 det sidste år. Jeg
tror ikke, det er derfor fiskene blev væk,
men det viser at de gjorde det.
Efter Gudenåkomitéens rapport nr. 3 fra
1984 gik der ca. 5000 stk. smolt gennem
turbinerne ved Tange.
Efter Waterframe`s rapport fra 2005 gik
der ca. 1.350 smolt gennem ungfiske
slusen. Der var også 140, der var døde.

Foto: Nogle ål der er kommet i klemme i 10mm gitteret
foran Tangeværkets turbine. Her er de skrabet af gitteret
ifm. den daglige rensning af gitteret.

DTU Aqua’s detaljerede svar på hypotese 4
Af: Jan Nielsen, biolog/cand. Scient,
Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

væsentligt betydende for
havørredbestanden.

Som vi talte om på mødet hos jer den 9.
januar, er der mange faktorer i spil, som
kan reducere bestanden af voksne
havørreder på træk tilbage til Gudenåen.

I det følgende har jeg opdelt bestanden i to
typer:

I din mail den 28. februar anmoder du om,
at DTU Aqua kommenterer en hypotese
om, at 10mm afgitring foran turbinerne og
den nye ungfiske-sluse har gjort forholdene
for havørrederne dårligere.
Vores kommentarer, set i forhold til om
problematikken kan forventes at være





Havørreder, der stammer fra
gydning i tilløbene nedstrøms
Tangeværket
Havørreder, der stammer fra
vandløbene opstrøms Tangeværket,
og som således skal passere
kraftværket på trækket mod havet.

Vi antager, at langt de fleste havørreder
vandrer tilbage for at gyde i det vandløb,
de forlod som smolt. Set i forhold til

lystfiskeri efter havørred, vil mange af de
fisk, der gyder i tilløbene, opholde sig et
stykke tid i hovedløbet, inden de trækker
op i tilløbene. Dermed vil en tilbagegang
for bestanden i tilløbene også kunne
mærkes på fangsterne i hovedløbet.

Skibelund Havørredopdræt opstrøms Tange
Sø. Se evt. rapporten her: Link
Analyse vedr. gitteret ved
Tangeværket:
Resultater fra undersøgelsen i 1984:

Havørredbestanden i tilløbene
nedstrøms Tangeværket:



I de senere år er der konstateret en
markant tilbagegang for ørredbestanden i
de enkelte vandløb - både i antal
yngel/ungfisk og i optrækket af gydemodne
havørreder.



Ud fra antagelsen om, at de fleste
havørreder vandrer tilbage til det vandløb,
de forlod som smolt, vurderer vi, at gitteret
ved Tangeværket ikke kan have nogen
væsentlig betydning for opgangen til
tilløbene nedstrøms værket.
Vi vurderer derfor, at tilbagegangen for
bestanden i tilløbene nedstrøms
Tangeværket skyldes andre faktorer end
gitteret ved Tangeværket.
Havørredbestanden, der stammer fra
vandløbene opstrøms Tangeværket:





Den samlede udvandring af ”vilde”
smolt forbi Tange-værket i 1984 blev
beregnet til 4.375 fisk (bemærk at
det var det samlede udtræk af alle
smolt, der passerede forbi
kraftværket)
Den samlede udvandring af
”Skibelund-smolt” forbi Tangeværket
i 1984 blev beregnet til 913 fisk, dvs.
7,9 % af de udsatte
Stort set alle smolt vandrede
gennem turbinerne i 1984, hvor
tremmeafstanden var 20-36
mm (kun 11 smolt fandt udenom,
gennem fisketrappen)
Jeg kan her henvise til et
Waterframe-notat om
smoltundersøgelser i foråret 20052007 (link), dvs. hvor 10 mm
gitteret var etableret, og hvor kun
smolt i ungfiske-slusen blev
registreret:

I skriver følgende:






Efter Gudenåkomitéens rapport nr. 3
fra 1984 gik der ca. 5.000 stk. smolt
gennem turbinerne ved Tange (dvs.
før der blev etableret et 10 mm
gitter).
Efter Waterframe’s rapport fra 2005
gik der ca. 1.350 smolt gennem
ungfiske slusen. Der var også 140,
der var døde.
samt at det betyder, at der nu
kommer 3.650 smolt mindre forbi
værket siden 1980’erne.

Jeg analyserer dette nærmere i det
følgende og kan tilføje, at jeg selv var
ansvarlig for undersøgelsen i 1984, hvor
der også blev sat 11.500 ”smolt” fra

Fangst af
smolt i
ungfiskeslusen
ørred
lakse
Samlet

2005
[stk]

2006
[stk]

2007
[stk]

1.358
268
1.626

1.985
99
1.984

3.579
224
3.803

I skal bemærke, at disse tal fra 2005-2007
er selve fangsten i ungfiske-slusen, og at
der jo også må forventes at passere små
smolt gennemgitteret/turbinerne. Se evt.
denne artikel, som beskriver, at der skal et
gitter med 6 mm tremmeafstand til for at
stoppe små smolt (link). Det er bl.a.
dokumenteret i artiklen, at DTU Aqua fandt
4.000 ørredsmolt inde på et dambrug, hvor
smoltene havde passeret gennem et gitter
med 10 mm tremmeafstand.

Man må derfor forvente, at en del små
ørredsmolt ved Tangeværket passerer
gennem gitteret, så de ikke bliver
registreret i ungfiskeslusen. To
undersøgelser har vist, at kun 1-3 % af
smoltene tager skade af passagen gennem
turbinerne (link). Jeg kan også nævne, at
kun 2 % af de smolt, der passerede
gennem turbinerne i 1984, havde snitsår.

Vi vurderer fortsat, at den reducerede
fangst af havørreder i Gudenåen nedstrøms
Tangeværket og i fisketrappen ved værket



Det medfører, at antallet af udtrækkende
smolt forbi kraftværket i 2007 formentlig
var lige så stort eller større end i 1984, og
at det er muligt, at det gennemsnitlige,
årlige udtræk forbi kraftværket stadig er på
samme niveau som i 1984.

ikke skyldes etableringen af et 10
mm gitter
skyldes en eller flere andre faktorer,
som bør afklares ved nærmere
undersøgelser. Vi henviser her til
drøftelserne på vores møde den 9.
januar 2018.

Det er desuden tidligere påvist, at langt de
fleste smolt fra vandløbene opstrøms
kraftværket forsvinder i Tange Sø (se f.eks.
denne rapport link). Dette smolt-tab har
således meget stor negativ betydning for
havørredbestanden i Gudenåen.

DTU Aquas konklusion:
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Fig: Fældefangst BSF ved Tangetrappen hvor der i årene
2007-2012 i samarbejde med Tangeværket blev fanget
havørred modefisk til GØF’s opdrætsarbejde. Kilde: GØF’s
årsrappporter.
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