
Gudenåens Ørredfond – Beretning 2010                            Side 1 af 6 

Gudenåens Ørredfond 
Beretning 2009/2010 

 
2009 har været et år med op og nedture for Gudenåens Ørredfond.  
 

 I 2009 har vi ikke ikke  leveret yngel og ½-fisk pga. sygdom på anlægget 
 Derimod har vi opfyldt udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type store i 

Gudenå, Lilleå, Allingå , Viborg Søerne, Silkeborg søerne og Knud Sø. 
 

Ser vi fremad til udsætningerne for næste år har vi ikke tilstrækkelig mange fisk 
gående på anlægget til at vi kan opfylde næste års udsætningsplan, men håber at vi 
efter dette år med problemer igen kommer ovenpå og kan levere de nødvendige fisk 
i 2011. 
 
Vores behov for smolt og 1-års fisk i 2010 er på ca. 81.000 stk, men pga. 
sygdommen i år har vi kun ca. 25% af disse (18.600 stk). Vi planlægger at opfylde 
udsætnignsplan for 1-års i Allingå - og vil derefter prioritere smolt. 
 
Vores behov for type store på ca. 31.000 stk fisk passer nogenlunde med vores 
beholdning. 
 
Vores pasningsordning fungerer fortsat rigtig fint, og vi kan igen takke deres indsats 
for det fine resultat. 
 
I 2010 skal udsætningsplanen for nedre Gudenåsystem revideres og det betyder at 
udsætning af yngel aflyses og konverteres til 25% ½-årsfisk.  Dette er nødvendigt for 
at biologerne kan elfiske og fastlægge størrelsen af den naturlige gydning udfra 
antallet af yngel i vandløbene.  Til dette arbejde har DTU Aqua brug for frivillige til at 
hjælpe med undersøgelsen – det er spændende arbejde og har du lyst og mulighed 
er det en alle tiders chance for at lære vores vandløb at kende. 
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Produktion og udsætning 2009 
Gudenåens Ørredfond 

Status - udsætninger  2009 
  

Dato Type Sted stk/kg kg cm stk 
aflyst Yngel i alt GUC pligtudsætning 0 0 0,0 0

  
aflyst Yngel Alling å 0 0,0 0 0
aflyst Yngel Ris Møllebæk 0 0,0 0 0
aflyst Yngel Møllebækken 0 0,0 0 0
aflyst Yngel I alt DFU 0 0,0  0
aflyst Yngel i alt DFU+GUC 0 0,0  0

  
12-05-2009 1-års GUC pligtudsætning 67 93,0 12,00 6200
13-05-2009 1-års GUC pligtudsætning 76 81,6 12,00 6100

  1-års i alt GUC pligtudsætning 70 175 12,0 12300
  

06-06-2009 1-års Alling å 76 35,5 13,0 2700
  1-års i alt DFU+GUC 76 36 13 2700

  
28-03-2009 Smolt Gudenå, Langå 48 200 14,0 9600
28-03-2009 Smolt Gudenå, Bjerringbro 52 280 13,0 14560
28-03-2009 Smolt Gudenå, Bjerringbro 48 245 14,0 11760
28-03-2009 Smolt Gudenå, Langå 54 220 13,0 11880

28-03-2009 Smolt Gudenå i alt 48-54 945,0 
13-
14 47800

28-03-2009 Smolt fordeling Gudenå pligtudsætning 48 599 
13-
14 31190

28-03-2009 Smolt fordeling Gudenå DFU 48 346 14,0 16610
  

28-03-2009 Smolt Allingå 54 260 13,0 14000
  

28-03-2009 Smolt Hevringå 54 93 13,0 5000
  

28-03-2009 Smolt I alt 48-54 1298 
13-
14 66800

28-03-2009 Smolt Pligtudsætning GUC 48 599 
13-
14 31190

28-03-2009 Smolt I alt DFU 48-54 699 14,0 35610
  

15-06-2009 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 11,0 450,0 
17-
22 4950

15-06-2009 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 11,0 450,0 
17-
22 4950

15-06-2009 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 11,0 450,0 
17-
22 4950

15-06-2009 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 11,0 355,0 
17-
22 3905

15-06-2009 Type store (22-25cm) Silkeborg Søerne 11,0 360,0 
17-
22 3960

15-06-2009 Type store (22-25cm) i alt Silkeborg Søerne 11,0 2065, 17- 22715
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15-06-2009 Type ekstra store (25-28cm) Silkeborg Søerne 8,0 100,0 
25-
28 800

15-06-2009 Type ekstra store Viborg søerne 8,0 187,5 
25-
28 1500

24-09-2009 Type store Knud Sø, Ry 13,0 230 
17-
21 3000

  Type Store i alt      28015
  

aflyst ½-års GUC pligtudsætning 0 0,0 0 0
aflyst ½-års GUC pligtudsætning 0 0,0 0 0
aflyst ½-års i alt GUC pligtudsætning 0 0,0 0 0

             
             

2009 i alt        109815 
Opdateret 14.november 2009 PFV

 
 
Moderfisk 
Fiskeriet efter moderfisk her i efteråret har igen været lagt an på fældefangst for 
Gudenåen og elfiskeri i Allingå. 
 
Fælden ved Tangeværket er i år blevet forbedret således fiskene går i et par af 
hvilebassinerne hvor der er etableret skjul i form af overdækning ligesom fiskeriet er 
startet senere - Det har betydet at vi har undgået problemerne fra sidse år med for 
stor dødelighed. 
 
I fælden er der pt. fanget 145 havørreder - 89 hunner og 56 hanner. 
 
Ørredfonden har vi besluttet at undlade elfiskeri i Lilleåen i 2009 - vi forventer ikke 
længere der er behov for udsætninger i Lilleå systemet og med fiskeriet i 
fisketrappen ved Tangeværket kan vi skaffe den nødvendige rognmængde fra 
Gudenå. 
 
Elfiskeriet i Allingå måtte i år udskydes pga. den voldsomme nedbør og det sene 
tidspunkt og fortsat høj vandstand gjorde årets elfiskeri svært. Kun 2 fisk kunne 
stryges ved åen og resten måtte hjemtages til dambruget og opbevares til senere. 
 
Målsætningen for rognmængde var i 2009 på  23 liter rogn hvoraf de 9 liter skulle 
komme fra Allingå. 
 
(Sidste år fik vi lagt 25 liter rogn ind, men havde stor dødelighed)  
 
 

 I alt 
[stk] 

Han 
[stk]

Hun 
[stk]

Strøget 

Gudenå, 
Fældefangst 

 
145 

 
56 

 
89 

 
21 liter 

Lilleå, elfiskeri 0 0 0 0 liter 
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Alling Å, 
elfiskeri 

40 32 8 6 liter 

I alt 185 88 97 27 liter 
 
 
Miljø – medicin og hjælpestoffer 
Sagen omkring godkendelse af medicin og hjælpestoffer som jeg har orienteret om 
de foregående år er stadig sat i bero pga. nye undersøgelser af hjælpestoffernes 
betydning for miljøet. 
 
I Ørredfonden har vi ønske om at etablere et nyt rislefilter der skal fjerne gasser fra 
vores kildevæld.  Vi har konstrueret og tegnet anlægget og den oprindelige plan var 
at det skulle fremstilles i glasfiber som et elevprojekt på Hadsten Håndværkerskole. 
Det viste sig dog at være for stor en opgave. 
 
Jeg har nu fået et tilbud fra Grimstrup Maskinforretning som kan lave det i rustfri stål. 
Med pumpe koster det ca. 44.000kr + moms hvoraf de 5.000kr er til diverse.  
 
Med det nye rislefilter forventer jeg at vi kan undgå mange af de problemer vi 
traditionelt har i klækkehuset - en forventning der er baseret på udtalelser fra volres 
dyrlæge. 
 
Bestyrelsen vil ifm. generalforsamlingen foreslå at overskuddet fra 
Gudenåkonkurrencen anvendes til investering i risleanlægget hvortil kommer at vi 
har overskuddet fra 2008 der også skulle gå til forbedringer på dambruget. 
 
For at få en selvreproducerende bestand af havørreder i vores vandløb er det vigtigt 
at få forbedret gydebække med grus og skjulesten og undgå spærringer. Det er nok 
det allervigtigste indsatsområde i de kommende år.  Men når det er sagt er der 
stadig et behov for opdræt af udsætnignsfisk baseret på vildfisk.  Og for at få dette 
gjort bedst og rimeligt for pasningsordningen mener jeg det er væsentligt at vi sikrer 
de bedste forhold på dambruget.  Der er ikke noget der tærer værre på 
pasningsordningen end sygdomme og stor dødelighed på dambruget. Det vil jeg 
gøre alt for at undgå.  
 
Gudenå konkurrence 2009 
Gudenå konkurrencen 2009 blev afviklet for 39. gang.   
Der var lidt færre deltagere end tidligere år: 315 mod 332 deltagere i 2008. 
 
Konkurrencen forløb igen fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Allerede 
fredag aften blev der indvejet mange fisk.  Indvejning foregik på Langå Stadion hvor 
der fredag aften var spisning/grill.   
 
Indvejninger kunne løbende følges online på internettet ligesom der var opstillet 
storskærme på indvejningspladsen – et godt initiativ. 
 
Der blev i alt indvejet 17 (2008: 25) laks og 18 (2008: 14) havørreder – 14 gedder og 12 
juniorfangster. 
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 Største laks 10,08 kg / 104 cm og største havørred 5,55kg / 74 cm. 
 
Overskud fra konkurrencen blev på ca. 21.000 kr der gik ubeskåret til lakseprojektet i 
form af ekstra udsætninger af lakse smolt i Gudenå her i foråret. 
  
Alt i alt et flot og hyggeligt arrangement som konkurrenceudvalget skal have stor ros 
for – vi kan se frem til 40-års jubilæum for Gudenå konkurrencen i 2010 ! 
 
Projekter på dambruget 
Der har i 2009 været en række projekter i gang på dambruget omkring 
vedligeholdelse.  Det er gennemført som arbejdsaftener om mandagen - og jeg vil 
benytte lejligheden til at opfordre foreningerne til at sende frivillige op og hjælpe til på 
disse arbejdsaftener: 
 
I 2009 er der arbejdet med: 
 

• Beskæring af hegn og krat. Oprydning af det nye jordstykke ind mod vores 
nye nabo 

• Reparation af jord damme - de er gennemgået, renset og beton er blevet 
repareret 

• Dræn langs Skibelundvej er renoveret 
• Grøft fra kilden er renset op og fyldt med sand, således vi undgår en død grøft 

med risiko for sygdomme 
• Almindelig vedligehold af anlægget  

 
Vi mangler lige at få kørt en del læs jord på og sået græs på området op mod kilden 
og over mod vores nabo.  
 
Årsmøde med pasningsordningen 
Der har været holdt årsmøde med pasningsordningen hvor vi har set tilbage og frem i 
tiden. Det var et godt konstruktivt møde. 
 
Gert Nielsen er pr. årsskiftet 2009/10 holdt med at have pasning af fisk om onsdagen, 
men forbliver i pasningsordningen med ansvar for bl.a. medicin. Torsdagsholdet (Kaj, 
Kurt og Villy) har nu både onsdag og torsdag.  En løsning vi alle er glade for. 
 
Opgaveliste og ansvarsområder er gennemgået og justeret på et enkelt punkt idet Ove 
Horn har lovet at koordinere sortering af fisk fremover. 
 
Desuden har pasningsordningen opstillet en ønskeliste / arbejdsliste for 2010, som vi 
skal igang med at løse her i foråret. 
 
CVR nummer 
2009 blev også året hvro vi blev nødt til at lade os registrere i CVR registret for at vi 
kan sende elektroniske faktura til det offentlige. 
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Allingåbro foreningen 
Allingåbro foreningen har meddelt mig at de udtræder af Ørredfonden. Som jeg har 
fået det oplydt er beslutningen baseret i økonomi.  Jeg er naturligvis ked af at I swt 
Jer nødsaget til at træffe denne beslutning, men jeg håber at Lars og Daniel vil 
fortsætte deres store arbejde med vandløbspleje således Allingå kan blive 
selvreproducerende. 
 
 
Tak til pasningsordningen ! 
Igen skal vi takke vores pasningsordning og faste medhjælpere for Deres store 
indsats gennem året på dambruget –  
 
Vi har fortsat 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. 
 
I skal huske på fiskene skal passes døgnet rundt – det fik vi forresten lige 
genopfrisket en søndag morgen i midten af November hvor alarmen gik kl. 04:28 – 
der var strømudfald på dambruget – det viste sig at det var kommunen der havde 
beskadiget vores elkabel ifm. renovering af drænet langs Skibelundvej – også i 
sådanne situationer er der nogen fra pasningsordningen der straks træder til ”med 
lommelygten” og får klaret skærene. 
 
Tak for jeres store indsats I året og for vores gode samarbejde. 
 
Marts 2010,  Per Frost Vedsted 
 
 
Bjerringbro S 


