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Gudenåens Ørredfond 
Formandsberetning 2004 

 
2004 har igen været et  godt år for Gudenåens Ørredfond. 
 
Vi har igen i år været forskånet for de helt slemme sygdomsudbrud som vi tidligere 
har oplevet.   
 
Vores pasningsordning der nu består af 9  mand  fungerer rigtig fint, og vi kan takke 
deres indsats for det fine resultat. 
 
Udsætninger 
 
Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område hvortil kommer at vi har solgt 
øjenæg til Fyns Lakseopdræt og type store til Viborg Nørresø. 
 

Gudenåens Ørredfond 
Udsætninger i 2004 

Type Dato Udsætningssted Antal 
Spædyngel 3-6/5/4 

2/5/4 
2/5/4 
22/4/4 

Gudenå Centralen 
Møllebæk 
Ris Møllebæk 
Alling Å 
Yngel ialt ........... 

74.780 stk. 
1.800 stk 
2.200 stk 
9.000 stk 
87.780 stk. 

Smolt 27/3/4 Gudenå Centralen 
Gudenå 
Alling Å 
Hevring Å 
Forsøg DFU  
Smolt i alt ……… 

  31.190 stk. 
  22.359 stk. 
  24.500stk. 
    8.500 stk. 
    7.200 stk.  
 93.749 stk. 

½-års 27-28/9/4 
 

Gudenå Centralen 
½-års ialt ................. 

    11.050 stk 
  11.050 stk 

1-års 3-6/5/4 Gudenå Centralen 
Alling Å 
1-års ialt .................. 

 13.609 stk 
   3.720 stk 
17.329 stk 

Store  Viborg Nørresø 1.500 stk 
i alt 2004  211.408 stk 

 
Herudover har Gudenåens Ørredfond solgt fisk til udsætning af vildfisk på 
Sjælland: 

Gudenåens Ørredfond 
Salg til Fyns Lakseopdræt 

Type Dato Udsætningssted Antal 
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øjenæg Feb 2004 Fyns Lakseopdræt 
(lilleå+Allingå) 

17 liter 

i alt   17 liter 
 
Udsætningsplan er nu revideret for hele vores område, og vi skal til at indstille os på 
de nye tal.  Det betyder bl.a. at vi ikke får brug for så mange 1-års fisk. Vores 
produktion af 1-årssmolt giver også en del 1-års fisk der ikke på et år når at 
smoltficere. Disse er vi så nødt til enten at sælge eller opdrætte videre til 2-årssmolt. 
Vi har indtil videre valgt sidstnævnte løsning idet 2-årssmolt vurderes som stærkere 
med større overlevelsesevne. 
 
Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk gav et  følgende resultater: 
 

Havørred-moderfisk 2004 
Gudenåen 
(toggergarnsfiskeri) 

48 hunner + 14 hanner togger 

Gudenåen (elfiskeri) 27 hunner og 4 hanner 
Lilleåen (elfiskeri) 78 hunner og 29 hanner 
Allingå (elfiskeri) 25 hunner og 25 hanner 
I alt Ca. 250 stk 

 
For at forbedre den genetisk spredning på Gudenå fiskene er der desuden elfisket xx 
stk  dværghanner i Møbækken ved Bjerringbro. 
 
Indlæg af æg på klækkeriet i Skibelund 
Der er i 2004 indlagt 36 liter rogn: 
 
 
Rognmængde  
 ‘1999 ‘2000 ‘2001 ’2002 ’2003 

mål 
´2004 

Gudenå 30 ltr 25 ltr 25 ltr 20 ltr 20 ltr (19) 14,5 
Lille Å 9 ltr 8 ltr 8 ltr 8 ltr 8 ltr 

(22,0) 
8 ltr 

Alling Å 14 ltr 12 tr 12 ltr 8 ltr  12 ltr 
(15,3) 

13,5 

Skibelund     (9)  ** 0 
I alt 53 ltr 45 ltr 45 ltr 36 ltr 40 ltr 

(65,3) 
36,0 ltr 

Salg     18 ltr 17 ltr 
**de 9 liter ”Skibelund” (genbank) blev kasseret  
 
 
 
Projekter på dambruget 
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På dambruget er der igennem året arbejdet med flere projekter. 
 
Udendørs er det nye returpumpe anlæg færdig således vandet kan recirkuleres, fra  
afløbet af  biofilteret placeret på den nyeste del af anlægget nedenfor Skibelundvej,  
til de gamle jorddamme overfor vejen.  Der er monteret en pumpe med regulerbart 
omløbstal.  Herved kan vi spare energi og justere returpumpningen mere nøjagtigt. 
 
Mågenet er blevet gjort færdig ligesom der er sluttet vand til toiletskuret.  
 
Der er også brugt mange timer på oprydning på anlægget. 
  
Vores nye generator bestod sin prøve Ifm. orkanen hvor Bjerringbro-området blev 
ramt af omfattende strømsvigt. Dambruget var ramt af strømsvigt fra lørdag 8.januar 
kl. 13.30 til søndag 9.januar kl. 01.30. Vores returpumpe blev koblet på den nye 
generator, og det kørte fint. Alletiders at vi fik den generator !! 
   
 
 
Gudenå konkurrence 2004 
Gudenåkonkurrencen 2004 blev afholdt med Grejbiksen som hovedsponsor. 
Til konkurrencen var der fremstillet en fin konkurrencefolder med beskrivelse af 
konkurrencen, oversigtskort og annoncer.  
 
Til årets konkurrence var det muligt at købe en fisketrøje hvor overskuddet tilfaldt 
Ørredfonden.   
 
Alt I alt en professionelt afviklet konkurrence som konkurrenceudvalget skal have 
stor ros for. 
 
Ændringerne i konkurrencekoncept gav ekstra deltagere. Specielt forsalget blev igen 
nævnt som en fordel og medvirkende årsag til at tiltrække mange udenbys fiskere.  
Salg ved broerne var meget lavt. 
Salg af trøjer godt.   
 
Overskuddet fra konkurrencen blev 21.785kr. 
 
Der var 461 deltagere hvoraf de  34 var juniorer – det næsthøjeste antal deltagere 
nogensinde. 
 
Der blev indvejet 
30 havørreder med den største på 5,44kg og 78 cm 
25 laks med den største på 5,78kg og 84cm 
4 gedder med den største på 2,9kg 
5 juniorfisk (havørred, skalle, brasen) 
 
Vandplejeaktiviteter på tværs af foreningerne  
Bestyrelsen har igen i år besluttet af øremærke overskuddet fra Gudenå 
konkurrencen til en nyoprettet fond for vandløbsrestaurering i de vandløb som vi har 
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i udsætningsplanen. 
 
Vi foreslår at der dannes kontakt mellem de enkelte foreningers vandplejeudvalg 
således de kan hjælpe hinanden med at få gennemført projekter.  Både 
ansøgningsmæssigt (papirarbejde), men også rent praktisk fx udlægning af 
gydegrus og oprensning af tilløb hvor vi kunne trække på frivillige fra alle 5 
foreninger.  
 
Vi har efterhånden midler (penge)  - i har viden, lokalindsigt og ideer  - sammen har 
vi kræfterne til at få gjort noget ved de små tilløb så havørreden får bedre  mulighed 
for selvreproduktion !! 
 
Måske skulle vi  genoplive GVPU ?  - som et forum med deltagere fra de lokale 
vandplejeudvalg ?? 
 
 
Arrangementer 
 
19 juni 2004 inviterede pasningsordningen  på bålstegt lam på dambruget.  Hertil 
blev anvendt et af lammene som Kurt havde haft gående på dambrugets område.  
Det var et godt arrangement.  
 
I februar 2005 holdt vi en forsinket julefrokost i Bjerringbro Hallen for 
pasningsordning, konkurrenceudvalg, hjælpere på dambruget og bestyrelse. Vi 
startede med en god drøftelse og evaluering af året der var gået og ønsker til det 
nye år.  Derefter var der en let julefrokost. Også dette arrangement var godt med 
stor opbakning. 
 
Pasningsordningen 
 
Her til slut skal der lyde en stor tak til vores dygtige og ihærdige pasningsordning. 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. 
 
Hjermind, 5. Marts 2004,  Per Frost Vedsted 
 


