
Rapport over fangst af havørred moderfisk i fisketrappen ved 
Gudenåcentralen, Tange 2013. 
 
Igen i år besluttede Ørredfonden sammen med Bjerringbro sportsfiskerforening at 
gennemføre fangst af havørred moderfisk i fisketrappen ved Gudenåcentralen. 
Fiskeholdene var: Hold 1: Preben Maagaard og Søren Frederiksen 
   Hold 2: Per Hougaard og Ib Bomholt Rasmussen 
   Hold 3: Ole Andersen og Tage Odgaard( Tovholder ) 
Personalet på Gudenåcentralen havde klargjort ruse og afgitring m.m. d.25.10. 
Rusen blev tømt 3 gange ugentlig med følgende resultat: 
mandag d.28. 10. 1 havørred(1.5 kg)   udsat p.gr.af svamp 
onsdag  d.30. 10.   0 havørred 
fredag   d.1.   11.   3 havørreder(3,2,1 kg)  3 aborrer 
mandag d.4.   11.  6 havørreder(3,3,2,2,2,1kg) 
onsdag  d.6.   11. 0 havørred    1 aborre  
fredag   d.8.   11.   0 havørred 
mandag d.11. 11.   1 havørred (2kg) 
onsdag  d. 13.11. 0 havørred 
fredag   d. 15.11. 0 havørred 
mandag d. 18.11. 5 havørreder (2,2,1,1,1kg) 3 hanlaks(5-6kg)udsat 
onsdag  d. 20.11. 1 havørred (2kg) 
fredag   d. 22.11.  3 havørreder (2,2,2kg) 
mandag d.25.11. 1 havørred (2kg) 
onsdag  d.27.11.    0 fisk      Sidste fiskedag! 
 
Fanget i alt   21 havørreder( 50 kg)  4 aborrer samt 3 laks 
Gennemsnitsvægt havørreder 2,4 kg 
Kønsfordeling 2 hanner 
   19 hunner 
 
I forbindelse med sidste fiskedag onsdag d. 27.11 fandt vi 1 havørred død af svamp 
samt enkelte med udpræget svampeangreb i hale- og snuderegion. 
Efter samråd med fmd. Steffen Toft fra Bjerringbro sportsfiskerforening besluttede vi 
at stoppe yderligere fiskeri i fælden og slippe de indfangne fisk fri med henblik på at 
fiskene selv kunne finde deres gydesteder. 
Der var i forvejen lavet aftale med Langå Sportsfiskerforening med henblik på at 
foretage elfiskning efter det ønskede antal havørredmoderfisk til opdræt,hvis fiskeriet 
ved Gudenåcentralen mislykkedes. 
På trods af forekomst af sæler i Gudenåen og formodentlig besøg af oddere i 
rusen(masker bidt i stykker flere gange og repareret) har fiskene ved hver tømning af 
rusen været i ganske god form og uden skrammer eller sår, bortset fra 1 med svamp. 
Fældefiskerne takker hermed for sædvanlig godt samarbejde med Gudenåcentralens 
personale. 
Bjerringbro, d. 1.december 2013     Tage Odgaard 


