
Bestyrelsens fælles beretning 2017: Gudenåens Ørredfond 

og Gudenåens Ørredfond – Skibelund Havørredopdræt  

 

2017 har været et forrygende år for Gudenåens Ørredfond. For første gang i mange år har vi leveret 

alle fisk så hele udsætningsplanen er opfyldt – det er dejligt  

Udsætninger 

Det er i alt blevet til 165.080 stk fisk fordelt på 

 Yngel 57.750 stk 

 1års 5.600 stk 

 Smolt 67.300 stk 

 Type store 24.230 stk 

 ½-års 10.200 stk 

Fiskene er udsat i Gudenå systemet, Allingå, Hevring å, Silkeborg søerne og Viborg søerne. 

Salget er fordelt ca. 50-50% mellem fisketegnsmidler og Tangeværkets pligtudsætning. 

 



 

Type Sted stk/liter liter  stk

04/12/2017 Rogn Gudenå 10000 3,00 30.000

04/12/2016 Rogn Allingå 10000 8,50 85.000

18/12/2016 Rogn Gudenå 10000 4,00 40.000

18/12/2016 Rogn Lilleå 10000 6,50 65.000

2017 Rogn I alt indlagt i Skibelund 22,0 220.000

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk

02/05/2017 Yngel GUC pligtudsætning 2880 6,10 3 17.700

03/05/2017 Yngel GUC pligtudsætning 2880 6,80 3 19.900

04/05/2017 Yngel GUC pligtudsætning 2880 3,35 3 9.650

2017 Yngel I alt yngel GUC 16,3 47.250

03/05/2017 Yngel Ris Møllebæk 1950 0,6 3 1.200

03/05/2017 Yngel Ladegårds Bæk 1950 1,0 3 2.000

03/05/2017 Yngel Hevring å 1950 0,9 3 1.800

03/05/2017 Yngel Alling Å 1950 2,8 3 5.500

2017 Yngel I alt Alling å mv. 5,4 10.500

2017 Yngel I alt Yngel 22 57.750

03/05/2017 1-års GUC pligtudsætning 61 18,9 11,1 1.150

03/05/2017 1-års GUC pligtudsætning 61 41,0 11,1 2.500

2017 1-års I alt GUC 60 3.650

1-års Alling å 89 22 11 1.950

1-års I alt Allingå 22 1.950

2017 1-års I alt 1-års 81,9 5.600

02/04/2017 Smolt Gudenå, Langå 30 413,3 15,0 12.400

02/04/2017 Smolt Gudenå, Nedenfor Tangeværk 30 156,7 15,0 4.700

02/04/2017 Smolt Gudenå, Ulstrup 30 153,3 15,0 4.600

02/04/2017 Smolt Gudenå, Bjerringbro 30 766,7 15,0 23.000

2017 Smolt Gudenå pligtuds. I alt 1490,0 44.700

02/04/2017 Smolt Allingå 32,0 482,0 14,8 15.400

2017 Smolt I alt Allingå 482,0 15.400

02/04/2017 Smolt Hevringå 30,0 240,0 15,4 7.200

2017 I alt Hevring å 240,0 7.200

Smolt Alling+Hevring å - ialt DTU 31,3 722,0 22600,0

2017 Smolt I alt smolt 2212,0 67.300

25/05/2017 Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 11,0 760,0 22,0 8.360

25/05/2017 Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 10,2 1130,0 22,0 11.470

2017 Type store (17-22cm) I alt Silkeborg Søerne 1890,0 19.830

24/05/2017 Type store (17-22cm) Viborg søerne 10,0 50,0 22,0 500

2017 Type store (17-22cm) I alt Viborg søerne  50,0  500

30/05/2017 Type store (17-22cm) Knud + Ravn Sø, Ry 10,2 365,0 22,0 3.700

2017 Type store (17-22cm) I alt Knud+Ravn Sø 365,0 3.700

16/05/2017 Type store (17-22cm) Vellingskov 9,0 23,0 17-22 200

2017 Type store (17-22cm) I alt Vellingskov 23,0 200

2017 Type store (17-22cm) i alt type store 2.328 24.230

17/10/2017 ½-års GUC pligtudsætning 212 48,0 7,2 10.200

- ½-års Hevring å

2017 ½års I alt ½års 48,0 10.200

2017 yngel, ½-års, 1-års, smolt og type store 4691,6 165.080
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Elfiskeriet 

 Elfiskeriet efter moderfisk i Gudenå var i efteråret 2017 skuffende med kun 10 fisk fanget på 

fire dage. Det ligger desværre i tråd med de stærkt faldende fangsttal for havørreder i BSF’s 

del af Gudenå. 

 Derfor blev der suppleret med elfiskeri efter moderfisk i Lilleåen og det gav 35 hunner og 10 

hanner. 

 Elfiskeriet i Allingå gav os i år 46 hunner og 17 hanner. 

Af moderfiskene blev der af to gange (10. og 27. december) strøget 23,5 liter rogn, der blev indlagt 

til klækning: 

Gudenå/Lilleå  8.5 liter 

Allingå 15 liter 

ialt 23.5 liter 

 

Afregning pligtudsætning 

Der er snakket og skrevet meget om Tangeværkets pligtudsætning – og betaling heraf. Og ja, det har 

fyldt lidt i det sidste års kontorhold. 

Facts er at  

 Tangeværket har meddelt mig at de efter betaling for yngel og smolt ikke mente at de skulle 

betale for flere fisk i 2017, da det maksimale beløb for fisk til pligtudsætning efter deres 

mening var overskredet 

 GØF fakturerer fisk til pligtudsætning til den styk pris som DTU Aqua hvert år justerer i 

henhold til markedspris på opdræt af vildfisk. 

 GØF leverer udelukkende det antal fisk til pligtudsætning som vi får oplyst af 

fiskerikontrollen og DTU Aqua. 

 GØF har i en årrække frem til og med 2015 opkrævet for lidt vildfisketilskud nemlig kun 25% 

hvor vi var berettiget til 40% på yngel –½års og 1-års.  Dette svarer til en merpris for 

Tangeværket på 5.139 kr/år. Der er blevet opkrævet 40% vildfisketilskud siden 2016. 

 Pligtudsætningen for 2017 koster med de vejledende priser 181.290 kr excl. moms 

 Oprindelig foreskrev pligtudsætningen at Tangeværket skulle udsætte hvad der svarerede til 

500.000 stk yngel der dengang (1921) kostede 1.000 kr. 

I dagens priser svarer 500.000 stk yngel til 245.000 kr excl. moms (dvs. væsentligt under det 

som vi kan levere den samlede pligtudsætning til, nemlig 181.290 kr excl. moms) 

 GØF har bedt ministerierne og DTU Aqua om en udredning da vi jo i denne sag kun er 

leverandører. Dette viste sig sværere end forventet og jeg fik oplyst at det vil tage lang tid at 

afklare sagen, bl.a. fordi ansvaret er skiftet: 

Kompetencen til at fastsætte bestemmelser om GudenåCentralens pligtudsætning hører nu 

under vandløbsloven (og ikke fiskeriloven). Det betyder, at det ikke er Natur 

Erhvervstyrelsens resort område, men Center for fiskeri under Natur Erhvervsstyrelsen vil 

forsøge at arbejde videre med sagen og søge en afklaring i Naturstyrelsen. 

Afklaring pågår fortsat. 

 DTU Aqua aftalte med ministeriet at de i 2017 ville dække vores manglende indtægter for ½-

årsfisk ved at lade disse finansiere af fisketegnsmidlerne (dvs. lystfiskerne har betalt for 

pligtudsætning af ½-års fisk i 2017) – svarer til ca. 13.500 kr excl. moms. 



Gudenå konkurrence 

Vi havde en god Gudenå konkurrence med ca. samme antal deltagere som de sidste par år. Der blev i 

år fanget mange fisk og Gudenåen viste virkelig sit potentiale: 

 41 laks med største på 8,6kg 

 26 havørreder med største på 5,4kg dog fanget i Lilleåen 
Fredag aften med helstegt pattegris og hygge er en tradition som i bør unde jer selv at deltage i hvis i 

ikke allerede har været der – det er virkelig godt. 

Konkurrencens overskud anvendes til projekter på dambruget i Skibelund ligesom vi har doneret 

20.000kr til ekstraordinær udsætning af laks. 

Alt i alt et rigtig godt arrangement der afvikles med stor sikkerhed af vores dygtige 

konkurrenceudvalg. 

 

Donation CCL trykkeriet Randers 

Trykkeriet CCL i Randers har nedlagt deres fiskeafdeling og i den anledning har de doneret 9.271,06 
kr til Gudenåens Ørredfonds arbejde i Gudenåen. 

I den forbindelse har vi sendt et takkebrev til CCL Sportsfiskeforening 

 

Projekt hvor bliver havørreden af i Gudenåen? 

Der er blevet arbejdet med et projektoplæg der skal afklare hvor havørrederne bliver af i Gudenåen. 

Fangster er faldende og der er ikke moderfisk i bækkene som der plejer at være. 

13 hypoteser er opstillet og sammen med DTU Aqua er de gennemgået. Der er givetvis tale om flere 

årsager, men de to væsenligste der pt. peges på er de våde enge hvor der er risiko for at 

havørredsmolten bliver fanget under deres udtræk til havet og desuden rovdyr prædation fra sæl, 

skarv, mink og odder. 

Projektet er drøftet med Randers, Favrskov og Viborg kommuner her i marts måned. Det var et godt 

møde og der er dannet en styregruppe der skal følge projektet. Der skal skaffes penge til at 

gennemføre en smolt-udtræks-undersøgelse der kan vise hvor smolten forsvinder. Dette vil koste 

1,5-2 millioner kr. Et antal smolt forsynes med radiosender så man kan følge deres færd gennem åen 

mod havet. Herudover vil der komme behov for en projektmedarbejder i ½-1 år til at gennemarbejde 

de opstillede hypoteser og foretage feltmålinger. 

Til næste år kommer DTU Aqua og laver en ny bestandsanalyse der skal være grundlag for en 

revideret udsætningsplan. Det bliver spændende at se hvor mange fisk der er i de enkelte bække. 

Det er min plan at etablere en arbejdsgruppe i GØF regi der kan være DTU Aqua behjælpelig med 

bestandsanalysen.  Lidt som vore arbejdshold. 

I mere end 10 år har BSF optalt gydninger i tilløbene, men DTU Aqua anbefaler i stedet for at elfiske 

årligt i bækkene for at se hvordan bestanden udvikler sig. Optælling af gydebanker er dels lidt 

usikker, dels kan man ikke skelne havørred og laksegydninger. Men det er vigtigt at vi alle fortsætter 

med at sikre at der er adgang til alle gydebækkene i efterået. 

 



Ny miljøgodkendelse 

Viborg Kommune har varslet at vi sal have en ny miljø godkendelse. Det eneste problem heri er at 

der vil komme krav om at vi løbende måler og logger vand tilførsel og fraførsel med flowmålere. Der 

findes endnu ikke nogle gode løsninger hertil. 

  

Pasningsordning, PE hold og arbejdshold 

Pasningsordningen er nu fuldt besat så der er to mand på alle hold, og det kører rigtig godt. Vores PE 

hold yder fortsat en meget vigtig arbejdsindsats lige fra vedligehold af anlæg, små og mindre 

projekter til udsætning og transport af moderfisk.  

Arbejdsholdet står stand by i kulissen og der er stor opbakning når vi beder om hjælp via email. Hvis 

man kan er det godt og der ses ikke skævt til nogen hvis man er forhindret. Skulle der i salen være 

nogen der kunne tænke sig at komme på arbejdsholdslisten så kom og sig til i pausen. 

Vi har i november måned holdt den efterhånden traditionsrige julefrokost for pasningsordning, PE 

hold, arbejdshold, konkurrenceudvalg og bestyrelse. Det er et velbesøgt arrangement hvor der bliver 

hygget med noget rigtig godt mad. Og i år lykkedes det at få uddelt mandelgaven. 

 

Med de ord vil jeg slutte med at takke alle for deres indsat gennem året – pasningsordning, PE-hold, 

konkurrence udvalg, arbejdshold og bestyrelse. 

Per Frost Vedsted 3-april 2018 


