
Beretning 2015
Gudenåens Ørredfond &
Gudenåens Ørredfond-Skibelund Havørredopdræt
Det har været et rigtig godt år for Gudenåens Ørredfond og vores nye momsregistrerede
virksomhed ”Gudenåens Ørredfond-Skibelund Havørredopdræt”.

Denne beretning er jævnfør vores vedtægter fælles for foreningen og virksomheden.

Vi har opfyldt udsætningsplan finansieret af fisketegnsmidlerne og Tangeværkets
pligtudsætning.
Vi har desuden yngel gående så vi om at går godt også næste år kan levere det vi skal.

Produktions og udsætningstal – se næste side.



Dato Type Sted stk/liter liter stk
14/12/2014 Rogn Gudenå/Lilleå 10000 3,50 35.000
14/12/2014 Rogn Allingå 10000 10,00 100.000
28/12/2014 Rogn Allingå 10000 4,00 40.000
28/12/2014 Rogn Gudenå (Lilleå) 10000 6,00 60.000

2015 Rogn I alt indlagt i Skibelund 23,5 235.000

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk
11/05/2015 Yngel GUC pligtudsætning 2050 8,6 3 17.700
12/05/2015 Yngel GUC pligtudsætning 2050 9,7 3 19.900
13/05/2015 Yngel GUC pligtudsætning 2050 4,7 3 9.650

2015 Yngel I alt yngel GUC 23,0 3 47.250

26/05/2015 Yngel Ris Møllebæk 1905 0,6 3 1.200
26/05/2015 Yngel Ladegårds Bæk 1905 1,0 3 2.000
26/05/2015 Yngel Hevring å 1905 0,6 3 1.200
26/05/2015 Yngel Alling Å 1905 2,9 3 5.500

2015 Yngel I alt Alling å mv. 5,2 3,0 9.900

2015 Yngel I alt Yngel 28,2 57.150

12/05/2015 1-års GUC pligtudsætning 53 22,0 10,6 1.150
13/05/2015 1-års GUC pligtudsætning 53 47,2 10,6 2.500

2015 1-års I alt GUC 53 69 10,6 3.650
26/05/2015 1-års Alling å 47 42 11 1.950

2015 1-års I alt Allingå 1.950
2015 1-års I alt 1-års 138,4 5.600

25/04/2015 Smolt Gudenå, Langå 30,3 149,4 15,0 4.527
25/04/2015 Smolt Gudenå, Bjerringbro 30,3 157,0 15,0 4.757
25/04/2015 Smolt Gudenå, Ulstrup 30,3 153,2 15,0 4.642
25/04/2015 Smolt Gudenå, Bjerringbro 34 154,3 14,9 5.246
25/04/2015 Smolt Gudenå, Ulstrup 34 152,8 14,9 5.195
25/04/2015 Smolt Gudenå, Bjerringbro 34,0 152,1 14,9 5.171
25/04/2015 Smolt Gudenå, Bjerringbro 34,0 151,3 14,9 5.144
25/04/2015 Smolt Gudenå, Ulstrup 34 152,4 14,9 5.182
25/04/2015 Smolt Gudenå, Bjerringbro 34 150,0 14,9 5.100

2015 Smolt Gudenå pligtuds. I alt 1372,5 44.964

25/04/2015 Smolt Allingå 33,0 339,0 14,4 11.187
25/04/2015 Smolt Allingå 34,0 140,0 14,9 4.760

2015 Smolt I alt Allingå 479,0 15.947

Smolt Hevringå 34,0 240,7 14,9 8.184
2015 I alt Hevring å 240,7 14,5 8.184

2015 Smolt I alt smolt 2092,2 69.095

07/06/2015 Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 10,0 940,0 21,0 9.400
Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 10,5 966,0 20,0 10.143

2015 Type store (17-22cm) I alt Silkeborg Søerne 1906,0 19.543

02/06/2015 Type store (17-22cm) Viborg søerne 10,0 50,0 21,0 500
2015 Type store (17-22cm) I alt Viborg søerne 50,0 500

07/06/2015 Type store (17-22cm) Knud + Ravn Sø, Ry 12,0 250,0 19,0 3.000
2015 Type store (17-22cm) I alt Knud+Ravn Sø 250,0 3.000

30/04/2015 Type store (17-22cm) Vellingskov 10,0 20,0 20,0 200
2015 Type store (17-22cm) I alt Vellingskov 20,0 200

2015 Type store (17-22cm) i alt type store 2.226 23.243

08/10/2015 ½-års GUC pligtudsætning 136 75,0 8,5 10.200
08/10/2015 ½-års GUC pligtudsætning, ekstra 270 14,0 7,0 3.800
05/10/2015 ½-års Hevring å 184 3,0 7,5 550

2015 ½års I alt ½års 92,0 14.550

2015 yngel, ½-års, 1-års, smolt og type store 4576,8 169.638
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Elfiskeri og indlæg af rogn
Elfiskeriet i Gudenå var igen her i 2015 planlagt i fællesskab med DCV der nu kun elfisker
efter vestjyske laks, dvs. senere.
Til forskel fra sidste år stod Ørredfonden nu klar fra første dag med trailer og transportkar.
De gik rigtig godt – på tre dage fik vi 90 havørreder og derefter blev resten genudsat (23 stk
på to dage). DCV fik i alt 116 laks.

Elfiskeriet i Allingå skete lørdag 21. november 2015, og det gav 30 flotte moder/faderfisk
der blev kørt til dambruget.

Strygningen af fiskene har desværre ikke stået mål med alle de flotte fisk vi har fået
indbragt.

For første gang i de 20år jeg har siddet i Ørredfondens bestyrelse har vi i år strøget fisk 4
gange! Af en eller anden uforklarlig grund trak det ud med at fiskene blev modne og kunne
stryges. Heldigvis var det et godt år uden svamp så der var meget lille dødelighed og det
muliggjorde at vi havde fiskene til at gå så længe.

Den første strygning skete13. december og den sidste 23. januar, og vi fik 17,25liter hvor vi
sigtede efter 23 liter.

Dato Liter Gudenå Liter Lilleå I alt
13-12-2016 2,0 3,5 5,5
27-12-2016 3,0 1,5 4,5
10-1-2016 2,5 0,75 3,25
23-1-2016 4,0 0 4,0
Ialt 11,5 5,75 17,25

Afhængig af dødeligheden under opdræt vil dette medføre at vi om to år kommer til at
mangle smolt og type store.

Gudenå Konkurrencen 2015
Deltagermæssigt og fangstmæssigt var Gudenåkonkurrencen 2014 et år langt under middel:

 Der var ca. 257 deltagere mod 274 deltagere i 2014 og 367 i 2013. Dette kan
forklares af det dårlige fiskeri gennem året, der først forbedrede sig blot 2 uger før
konkurrencen.

 Der blev indvejet 61 fisk så der er tale om en kraftig stigning i.f.t. 2014 og 2013, så vi
er stort set tilbage på normalt niveau. Glædeligt!

o 35 laks (2014:8stk; 2013:21stk)
o 24 havørreder (2014:9stk; 2013: 13stk)
o 2 gedder (2014:3stk; 2013: 6stk)

 Største laks 5,8 kg - 87 cm
 Største havørred 3,96 - 68cm
 Største gedde 2,11 kg



 Hel stegt gris på grill fredag aften trak ca. 100 deltagere, der fik en dejlig menu og
derudover var der en velbesøgt tombola med mange fine præmier.

 Et godt, veltilrettelagt og som sædvanlig et meget hyggeligt arrangement, som vi er
stolte af :)

Overskudsmæssigt gav konkurrencen et flot overskud på ca. 58.500 kr hvoraf vi har doneret
15.000 kr til ekstraordinær udsætning af laks i Gudenå.

Moms
I 2015 er Gudenåens Ørredfond selve driften af dambruget blevet udskilt i en selvstænding
forening med navnet Gudenåens Ørredfond – Skibelund Havørredopdræt. Denne nye
forening er blevet momsregistreret således vi kan trække moms og afgifter fra, men
omvendt også beskattes af et eventuelt overskud. Det er en nødvendighed for at vi fortsat
kan få økonomien til at hænge sammen.

Erstatningssag vedr. forurening i Rosenholm å 28/4-2014
GØF fremsatte hurtigt efter forureningen et erstatningskrav via politiet. Der gik lang tid
uden at jeg hørte noget og hvor det var svært at finde sagsansvarlig. Sagen blev så
berammet til 1. december 2015 hvor politianklageren havde vores erstatningkrav med.
Sagen blev aflyst da sagsøgte udbad sig en forsvarer.

Der er pt. Ikke berammet nyt retsmøde.

Projekter på dambruget
Der har gennem året været arbejdet med en masse projekter på dambruget udover selve
driften, og der skal lyde en tak til alle jer der kommer og hjælper os. Det være sig i
forbindelse med sortering, udsætning af fisk, fremstilling af special- dele til biofilteret eller
vedligehold.
I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til PE-holdet der har holdt 1-årsfødselsdag
som i øvrigt blev behørigt fejret.

PE-holdet har i den grad sat skik på dambruget så det hele nu fremstår funktionelt, flot og
rent. Hvis vi lige dvæler ved projekter på dambruget i 2015, så er listen

 Slambassin er tømt og efter en længere sagsbehandling fik vi til sidst afsat slammet
og tømt de to containere det stod i. Det blev afsat til Energi Viborg’s rensningsanlæg
i Bruunshåb som har blandet det op med spildevandsslam og kørt det til
forbrænding på Lecaværket.

 Den sidste del af vore indhegning er gennemgået og elhegnet er blevet jordet.
 Fremstilling af nye rustfrie filtre til biofilteret der skal monteres når deet bliver lidt

varmere – Tak til Allan



 Der er indkøbt en god stærk 1400kg trailer til transport af fisk. Indrettet med kar og
ilt. Står i skuret.

 Overdækning af kilden
Lige nu lægger PE-holdet sidste hånd på en ny overdækning af kilden således vi
undgår at dyr og fugle kan komme til kildevandet og forurene dette. Der er virkelig
sket en flot renovering af overdækningen og hele området omkring kilden

 Træer langs Skibelund vej og Kettinghøj bæk er fældet. Det ser voldsomt ud, men
giver godt med lys og vi undgår en masse grannåle. Det er planen at vi genplanter
her i tidlig forår.

 Strøm overvågning er efter 25år udskiftet med en nyere model

Pasningsordning
Vi har i årets løb sagt farvel til Villy Feldborg der skænkede GØF 10 år. Vi har tillige sagt
farvel til Tage Madsen der i snart 20 år har stået for at slå græs på dambruget.
Vi har så til gengæld budt velkomment til Per og Jens Hougaard og Karsten Jensen i
pasningsordningen.

Der er et hold på 9 personer der deles om vagten på hverdage og i weekender – vi tilstræber
at alle er på 2-mandshold således man ikke går alene og så man kan hjælpe hinanden når
der er brug for det.

Her i det nye år kommer jeg til at mangle en eller to der kan træde ind i pasningsordningen
på et af holdene (man er to der deles om eftermiddagsvagten en ugedag og så har man hver
5. weekend – af hensyn til transport vil det allerbedste være hvis vi kan finde en der ikke bor
alt for langt fra Bjerringbro – hvis det kunne have din interesse, så hører jeg gerne fra dig 

Bestyrelsen
I bestyrelsen har vi sagt farvel til Morten Andersen, Langå der er holdt efter at ave siddet i
GØF bestyrelsen i
Jeg vil slutte af med at sige tak til alle Jer der hjælper til ude på dambruget –
Pasningsordning, arbejdshold, PE-holdet og konkurrence udvalget.

Og som sagt – er der nogen i forsamlingen der gerne vil være med i fællesskabet, så kontakt
mig endeligt!

På bestyrelsens vegne,
Per Frost Vedsted


