
Gudenåens Ørredfond – Formandsberetning 2006                           Side 1 af 6  S

Gudenåens Ørredfond 
Formandsberetning 2006 

 
2006 har været endnu et  godt år for Gudenåens Ørredfond. 
 
Vi har  

• opfyldt udsætningsplanen for vores område  
• leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning,  
• leveret type fisk til udsætning i Silkeborg Søerne (type store) 
• leveret fisk til Viborg Nørresø 
• solgt øjen æg til Fyns Lakseopdræt 

 
 

…. og så har fisk gående på dambruget så vi igen kan opfylde udsætningsplanen for 
mundingsfisk her sidst i marts 2007. 
  
Vores pasningsordning fungerer rigtig fint, og vi kan igen takke deres indsats for det 
fine resultat. 
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Dato Type Sted stk/liter liter stk kr/stk kr Udsætningsplan
03-12-2005 Rogn Gudenå 10000 4,0 40000 - -
26-11-2005 Rogn Lilleå 10000 6,0 60000 - -
06-12-2005 Rogn Allingå 10000 26,0 260000 - -
17-12-2005 Rogn Gudenå 10000 6,5 65000 - -
31-12-2005 Rogn Gudenå 10000 3,0 30000 - -

Rogn I alt 10000 45,5 455000 - -

18-01-2006 Øjenæg Fyns Laksefisk 8000 18 liter - 144000 0,08 kr 11.520 nej

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk kr/stk kr Kommentar
02-05-2006 Yngel GUC pligtudsætning 4500 4,1 16500
03-05-2006 Yngel GUC pligtudsætning 4500 4,5 19350
04-05-2006 Yngel GUC pligtudsætning 4500 5,1 22000
05-05-2006 Yngel GUC pligtudsætning 4000 4,6 16000

Yngel i alt GUC pligtudsætning 18 73850 kr 27.693 Regning sendt 23maj 2006
10-05-2006 Yngel Alling å 3500 3,6 12500 kr 3.750 Udsætningsplan opfyldt

Yngel I alt 22 86350 kr 31.443

02-05-2006 1-års GUC pligtudsætning 43,478 74,0 3100
03-05-2006 1-års GUC pligtudsætning 4,3 210
04-05-2006 1-års GUC pligtudsætning 76 67,0 4900
05-05-2006 1-års GUC pligtudsætning 33 121,0 4100

1-års i alt GUC pligtudsætning 266 12310 kr 29.390 Regning sendt 23maj 2006
10-05-2006 1-års Alling å 53 47,6 2700 kr 5.157 Udsætningsplan opfyldt

1-års i alt 314 15010 kr 34.547

08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 15 166,5 19,5 2498
08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 15 168,5 19,5 2528
08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 15 161,5 19,5 2423
08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 15 176,8 19,5 2652
08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 18 155,4 19,0 2797
08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 20 132 2640
08-04-2006 Smolt Gudenå, Bjerringbro 18 204 19,0 3672
08-04-2006 Smolt Gudenå, Ulstrup 18 200,6 19,0 3611
08-04-2006 Smolt Gudenå, Ulstrup 18 186 19,0 3348
08-04-2006 Smolt Gudenå, Langå 15 271 19,5 4065
08-04-2006 Smolt Gudenå, Langå 15 336,5 19,5 5048
08-04-2006 Smolt Gudenå, Langå 18 215,3 3875
08-04-2006 Smolt Gudenå, Langå 21 409,9 8608
08-04-2006 Smolt Gudenå i alt 17,1564 2784 47763

Fordeling:
08-04-2006 Smolt GUC pligtudsætning 1817,985 31190 3,01 kr 93.882 Regning sendt 23maj 2006
08-04-2006 Smolt Gudenå DFU 15 966,0151 19,5 16573 3,01 kr 49.364 Udsætningsplan opfyldt

08-04-2006 Smolt Allingå 22 297,9 18,7 6554
08-04-2006 Smolt Allingå 22 330,5 7271

Alling å i alt 22 628,4 13825 3,01 kr 42.140 Udsætningsplan opfyldt

08-04-2006 Smolt Hevringå 22 241 5302 3,01 kr 15.050 Udsætningsplan opfyldt

08-04-2006 Smolt I alt 18 3653,4 66890 kr 200.436 Udsætningsplaner opfyldt

6&13-6-2006 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 18 1239,0 19,0 22302 3,34 kr 74.482 Regning sendt 29.juni
6&13-6-2006 Type ekstra store (25-28Silkeborg Søerne 12 67,0 26,0 804 7,75 kr 6.200 Regning sendt 29.juni
??-11-2006 Type store Viborg søerne 15 100 23 1500 3,33 kr 5.000 Leveret til Viborg foreningen

Type Store i alt 1406 24606 kr 85.682

11-10-2006 ½-års GUC pligtudsætning 390,63 16,06 7-8 6273 1,13 kr 392
12-10-2006 ½-års GUC pligtudsætning 436,68 10,06 6-7 4393 1,13 kr 437

½-års i alt GUC pligtudsætning 408 26,1 6-8 10666 1,13 kr 12.096

2006 i alt 5421,4 203522,6 kr 375.724

Gudenåens Ørredfond
Oversigt over udsætninger  2006

Opdateret 23.november 2006 PFV
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Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk gav et  følgende resultater: 
 

 
Dværg hannerne fra Gudenå er elfisket i tilløb ved Bjerringbro for at sikre en god 
genetisk spredning. 
 
Dødeligheden for moderfisk der opbevares på dambruget er på godt 30% hvilket vi 
ikke er stolte af.  For at mindske dødeligheden har vi aftalt at der skal etableres 
overdækning over moderfiskedammene således fiskene kan gå i skjul og dermed 
håber vi de bliver mindre stressede og at færre dermed dør.  

Hanner Hunner I alt Døde 1)
Gudenå 12 47 59 33
Gudenå, "dværg" 32 32 2
Allingå 12 46 58 15
Lilleå, hjemtaget til dambrug 1 11 12 0
Lilleå, strøget ved vandet 13 17 30 0
I alt 70 121 191 50

Oversigt over moderfisk 2006

1) Moderfisk der er døde under ophold på dambruget i perioden
mellem fangst og strygning. Pga. svamp.
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Rognmængde 
 
Vores ønske var at få 55 liter rogn, men pga. dette svære fiskeri efter moderfisk i 
efteråret er i nu glade for de 25 liter rogn som det lykkedes os at få.  medmindre vi 
løber ind i stor dødelighed skal vi lige kunne klare os igennem med denne 
rognmængde. 
Det har så også betydet at vi ikke kan levere øjenæg til Fyns laksefisk i 2007. 
 
25 liter er den laveste mængde rogn som jeg har registreret i vores statistik der går 
tilbage til 1982.  Sidst i 80’erne lå vi med ca. 75 liter rogn/år. 
 
Rognmængden i 2006 fordeler sig således: 
 

 
 
Gudenå konkurrence 2006 
Gudenå konkurrencen 2006 blev igen en stor succes takket være en rigtig god 
indsats fra vores velfungerende konkurrenceudvalg.  
Der var igen forsalg af fiskekort. Indvejningen og efterfølgende præmieoverrækkelse 
foregik foran Bjerringbro-foreningens klubhus, hvor der løbende var aktiviteter og 
forplejning hele konkurrencedagen. 
 

• 345 deltagere (475 sidste år) 
• 18 havørreder – største 4,03kg – 64cm 
• 8 laks – største 4,7kg – 83cm 

Herudover 1 gedde og nogle junior fisk. 
 
Som aftalt på generalforsamlingen sidste år gik overskuddet på ca. 25.000 kr til DCV 
for at udsætte ekstra laks i Gudenåen.  
Et flot arrangement som konkurrenceudvalget skal have stor ros for ! 
 
Godkendelse medicin og hjælpestoffer 
Alle dambrug skulle inden udgangen af 2006 godkendes med hensyn til udledning af 
medicin og hjælpestoffer. 
 

26.nov 16.dec
3,25 2,00 5,25 liter
2.dec 16.dec 30.dec
5,50 4,00 1,00 10,50 liter
2.dec 30.dec
8,00 1,25 9,25 liter

I alt 25,00 liter

Gudenåens Ørredfond
rogn indlægning 2006

Lilleå

Allingå

Gudenå

i alt
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I den forbindelse indsendte Ørredfonden en rapport der redgør for vores anlæg, drift 
og herunder hvorledes der medicineres og returpumpes vand. 
 
På basis af denne ansøgning har Viborg Amt givet os en midlertidig godkendelse til 
uændret fortsat brug af medicin og hjælpestoffer. Den midlertidige godkendelse skal 
fornyes af Viborg Kommune inden udgangen af marts 2007. 
 
 
Aktiviteter i 2007 
sammen med pasningsordningen har vi opstillet en lang række projekter der skal 
gennemføres på dambruget i 2007.  2007 bliver således et år hvor vi vil forkusere på 
at forbedre dambruget.  Listen over opgaver er lang, men jeg vil lige giver jer de 
vigtigste: 

1. Etablering af ekstra parallel ø250mm afløb fra rensningsanlæg til efter 
poleringsbassin. 

2. Udskiftning filter elementer i kammer 1 i bio filter – hvis det virker godt – også 
de 4 øvrige kamre – ret dyrt – men vi overholder ikke udleder krav. 

3. Ny risteværk med stor risteflade for at vi ikke er følsomme for tilstopning i 
tilløb fra kilde og åbning af begge tilløbsrør. Lukke grøften for at mindske 
forurening udefra. 

4. Utæt tag over klække render skal repareres 
5. Ny eltavle: Mere overskuelig og med automatsikringer. 
6. Overdækning af slambassin for at mindske lugtgener for nabo 
7. Overdækning af moderfiskedamme for at mindske stress hos moderfisk. 
8. Fælde et område med store grantræer ved dam 4 og lukke utæthed fra dam 

4. Vandet herfra siver i dag ud.  Der skal plantes en række nye træer indenfor 
grantræerne i skel ligesom øvrige grantræer lnags dam 6-8 skal beskæres så 
de holdes nede i en fornuftig højde. 

9. Holde et årligt åbent hus på dambruget hvor foreningerne kan komme og se 
hvad vi laver. 

10. Undersøge mulighed for overvågning af dambrug via sensorer og kameraer 
der kan overvåges online via. internet. Det er muligt og kunne spare os for 
mange køreture ud til dambruget. Det skal vi måske til at overveje.  

11. Vi overvejer at købe en bræmme på 3-5 meter ind mod vores nabo, således vi 
får lidt afstand fra dammene til skellet. Tage Andersen overvejer i øjeblikket 
dette. 
 

Alle disse opgaver skal dels foretages af pasningsordningen, men vi får også brug 
for ekstra hænder fra foreningerne. 
Her gælder det om at pasningsordningen hurtigt synliggør disse opgaver og inviterer 
foreningerne til at stille med hjælp. 
 
Vandløbspleje i regi af Ørredfonden 
Jeg vil opfordre til at vi i de kommende år inddrager en ny aktivitet i Ørredfonden – 
vandløbspleje.  Det er mit håb at vi kan etablere en arbejdsgruppe bestående af et 
eller to medlemmer fra hver foreninger. Formålet med arbejdsgruppen skal være 

- Koordinere vandplejeaktiviteter – skabe overblik i vores områder 
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- Hjælpe hinanden med at komme i gang lokalt 
Nogle er erfarne, andre mindre. Nogle er gode til at ansøge andre 
til at arrangere praktisk arbejde. Osv. 

- Etablere og deltage i kurser. 
- Selve arbejdet med vandløbspleje skal fortsat ske i de lokale 

foreninger. 
 
Vandløbspleje er en utrolig vigtig aktivitet idet det kan gøre at vores vandløb bliver 
selvreproducerende hvilket jo overordnet set er Ørredfondens formål. 
 
Jeg håber vi får held af at etablere vandløbsgruppen i 2007 og at den kommer godt 
fra start. 
 
Julefrokost 
Der været afholdt en julefrokost for pasningsordning, hjælpere, konkurrenceudvalg 
og bestyrelse i januar 2007. Det blev en fin aften hvor vi udover en gang god mad 
også fik os en snak om året der er gået og ønsker til det nye år.  Helt sikkert et 
arrangement der bør gentages næste år. 
 
 
Tak ! 
Igen skal vi takke vores pasningsordning for Deres store indsats gennem året – 
 
Vi har et godt sammentømret hold bestående af i alt 9 mand der står for pasning af 
fiskene om morgenen og om aftenen inkl. weekender. Hertil kommer arbejdsdage 
ifm. vedligeholdelse, sortering fisk, udsætning fisk, elfiskeri/toggergarnsfiskeri og 
strygning af fisk. 
 
 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. 
 
Marts 2007  Per Frost Vedsted 

 


