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Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og
Vejle Amtskoiranuner, som hver deltager med følgende medlemmer:
En af amtsrådet udvalgt politiker.
En af Kommuneforeningen udvalgt politiker.
En tekniker fra amtskommunen.
Gudenåkomiteens opgaver er via rådgivning at koordinere amtskommunale og kommunale myndigheders samarbejde i Gudenåens opland.
Desuden kan komiteen efter aftale med de pågældende myndigheder
gennemføre udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte
for rådgivningsopgaverne.
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Nr. 7 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Skanderborg
Søerne og Mossø.
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Nr. 13 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Randers
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INTRODUKTION
Gudenåkomiteen gennemførte i efteråret 1985 en undersøgelse af vandløb og fisk i Gudenåen og de øvrige
tilløb til Randers Fjord. Det undersøgte område dækker 8% af Danmarks areal, og resultaterne er for overskuelighedens skyld udgivet i 8 delrapporter. Desuden er der udgivet en samlerapport, hvor metoder og
samlede resultater er beskrevet (rapport nr. 5 ) .
Det anbefales at læse samlerapportens metodebeskrivelse, inden de enkelte rapporter studeres, idet læseren da vil få det største udbytte af denne rapports
indhold.
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SAMMENDRAG
Denne rapport beskriver forholdene for området fra
Gudenåens udspring til udløbet i Mossø (fig. 1 ) .
Her blev i alt 86 lokaliteter undersøgt i perioden 13,20, aug. 1985. 68 af de undersøgte vandløbsstrækninger
havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk.
I alt 48 lokaliteter blev fundet egnede for ørred,
resten var uegnede på grund af regulering, uddybning, rørlægning, forurening o.a.
Undersøgelsernes formål var bl.a. at finde ørredens
gydevandløb. Derfor var de udsætninger af ørredyngel og halvårsørred, som normalt finder sted, blevet
stoppet forud for undersøgelserne. Forekomsten af
ørredyngel fra foråret 1985 viser derfor, at der foregår gydning i vandløbet.
Ørredens gydevandløb er som regel vandløb med gennemsnitsdybder op til 15 cm. I dette område blev i alt
21 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede.
Der blev fundet yngel på 4 lokaliteter (19%), men kun
på 2 lokaliteter (10 %) var yngeltætheden tilfredsstillende.
Der er derfor behov for vandløbsrestaurering med udlægning af gydebanker og etablering af fisketrapper
samt (indtil der er tilfredsstillende gydning overalt
på egnede ørredlokaliteter) årlige udsætninger af yngel og større ørred.
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GUDENÅENS HOVEDLØB (lok. 1-6)
Gudenåen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring og har et forløb på ca. 50 km, før den løber i
Mossø, Der er flere forhindringer for fiskenes frie
vandringer på denne strækning, således ved Vestbirk
Kraftstation, Vilholt Papirfabrik og Klostermølle.
Det ser imidlertid ud til, at der i løbet af nogle
år etableres fisketrapper ved disse spærringer, den
første måske i 1987 ved Klostermølle nær Mossø.
Specielt for strækningen kan det nævnes, at stallingen (en laksefisk) er udbredt overalt i hovedløbet
efter udsætninger i 1936-37. Stallingen findes i
Gudenåsystemet kun i tilløbene til Mossø, dvs, i Gudenåen og (spredt) i Bjergskov Bæk og Illerup Å.
Stallingen forekommer ikke i Gudenåen nedstrøms Mossø. Tilsvarende forhold gør sig gældende for elritsen (en lille karpefisk), som måske nu er uddød nedstrøms Mossø, men stadig findes en del steder opstrøms
Mossø. Den har tidligere været ret almindelig i Gudenåsystemet ,
Gudenåen opstrøms Tørring er temmelig præget af sandvandring, men der er etableret sandfang i 1986 nedstrøms
Hammer Mølle,-og flere etableres måske i 1987 (bl,a. ved
Møllerup). Gydemulighederne har tidligere været meget
spredte, men forbedres ligeledes i 1986-87 ved udlægning
af et antal gydebanker.

(1)

Undersøgelserne i 1985 startede nær udspringet, hvor
der blev fanget en enkelt større ørred som et resultat af tidligere yngeludsætninger. Der blev ikke fanget yngel. Vandløbet er 0,3 m bredt og 7 cm dybt med
skjulesteder ved sten, høller og vegetation, men kun
med enkelte gydemuligheder, Der er en del sand på
trods af en frisk strøm, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 3 .
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Længere nedstrøms ved vejen Tinnetgård - Tøvtløsbanke er bækken 1,6 m bred og 16 cm dyb med frisk,
stedvis rivende strøm og en kolossal sandvandring.
Der er stort set kun skjul ved udhængende bredvegetation , og der er ingen gydemuligheder. Her blev
fanget 10 stk. ørredyngel og et tilfredsstillende an2
tal større ørred (33 stk, ørred pr. 100 m ) , som stammer fra tidligere udsætninger af halvårsfisk. Etårslokalitet 2.
Ved Møllerup er Gudenåen meget fladvandet og stærkt
præget af sandvandring. Åen er 3,6 m bred og 19
cm dyb, og der er stort set kun skjul langs bredderne . På trods af de manglende gydemuligheder blev
der fanget et mindre antal yngel, som kan stamme fra
gydning i et tilløb ved dambruget, ca. 500 m opstrøms.
Desuden blev der konstateret en tilfredsstillende
tæthed af større ørred, som stammer fra udsætninger,
og der blev fanget regnbueørred og hundestejle. Etårslokalitet 1.
Ved Hammer Mølle findes en opstémning, hvor der er
etableret en fisketrappe af modstrømstypen. Tidligere undersøgelser har vist, at stalling og formentlig også ørred benytter fisketrappen i forbindelse
med årlige vandringer. Hammer Møllesø har en fin
bestand af blanke ørreder (en slags søørred) samt
på visse årstider af stalling. Området umiddelbart
nedstrøms opstemningen er et meget vigtigt gydeområde for bækørred, stalling og bæklampret (grusbund,
gode skjul), Længere nedstrøms er der sandbund, men
gode skjul i høller og vegetation (bredde 5 m, dybde
24 cm). Der blev konstateret en lille yngelproduktion, som dog ikke er stor nok til de opvækstområder, der findes nedstrøms Hammer Mølle, Desuden
blev der fanget regnbueørred og mange elritser, som
kun findes et begrænset antal steder i Gudenåsystemet. Der blev i 1986 udført vandløbsrestaurering nedstrøms Hammer Mølle. Lokaliteten var i 1985 en etårslokalitet 3^.
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Ved Egholm Mølle er bunden ren sandbund uden gydemuligheder (bredde 3,7 m, dybde 42 cm). Skjul findes ved trærødder og i høller, og vegetationen er
sparsom. Som følge af tilfældige udsætninger blev
der kun fanget få ørred og ingen andre fisk. Derimod blev der fanget bæklampret. Toårslokalitet 2.
Fra Egholm Mølle til udløbet af Alsted Mølleå (Slårup Å) er der en del skjul for stalling, og vandløbet er ret smalt og dybt med sandbund. Her er en
stor tæthed af stalling. Ved Tørring Bro og nedstrøms herfor er åen 6 ra bred og 25 cm dyb, og der
findes meget fine gydebanker for laksefisk. Der
blev observeret store stimer stallingyngel, hvoraf
dog kun nogle få fisk lod sig fange. Der blev ikke
fanget ørredyngel, men enkelte større ørred. Åen
bedømmes som helhed til en toårslokalitet 2^, men
stedvis er strygene bedømt til karakteren 5.
Gudenåens hovedløb nedstrøms Tørring er ikke undersøgt i efteråret 1985, da elektrofiskeri er meget
vanskeligt i så store vandløb. Tidligere undersøgelser (fig. 2) har dog vist, at der kun findes et
begrænset antal gydebanker i hovedløbet frem til
Mossø, samt at ørredtætheden på undersøgte lokaliteter ved Føvling og Vilholt er ret lille (fra O
2
til 0,9 ørred pr. 100 m ) . Stallingtætheden på de
bedste lokaliteter er beregnet til 1,2 '-.6,0 stal2
ling pr, 100 m (Ernst 1983). Den naturlige produktion af ørredyngel i selve hovedløbet nedstrøms Tørring er relativt lille, mens det er relativt stort
for stallingens vedkommende (denne art benytter hovedsagelig hovedløbet til gydning, mens ørreden ofte opsøger de små tilløb til Gudenåen).

Fig . 2
Gydeområder for stalling og ørred i Gudenåens hovedløb
i maj måned 1981. Pilene angiver de steder, hvor der var
påsejlingsfare med kanoer

(figuren hentet fra Vejle amts-

kommunes rapport om kano sej ladsen på Gudenåen 1981).
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HØJRESIDEDE TILLØB (lok. 7-49)

§^_^£^_^^^^2_5i5^®t_ (lok^_7)
(7)

Bækken er meget lille og ubetydelig med en kraftig
tilgroning af vandplanter. Den er rørlagt opstrøms
vejen og er uegnet for fisk,
Bæk_fra_Sønder_Tinnet__(lok_^_8-9)_

(8)

Bækken er meget lille og ubetydelig ved vejen syd
for Sønder Tinnet og er uegnet for fisk,

(9)

Tilløbet til bækken nord for Sønder Tinnet er ubetydeligt og rørlagt og er derfor uegnet for fisk,

§^]S_§Z^Y^5^_^o^_^^l2l^§^_iiok^ 10)_
(10)

Bækken er lille og ubetydelig ved vejen Mølgårde Tinnet.

Uegnet for fisk.

(11)

Bækken er undersøgt ved vejen Mølgårde - Tørring,
hvor den er 1 m bred og 5 cm dyb. Bunden er gruset,
men næppe egnet til gydning, og der er en del skjul
ved trærødder, brinker, grene og sten. Der er mange
tanglopper, men ingen fisk, og bækken bedømmes som
en yngellokalitet 3.

(12)

Bækken er lille og ubetydelig.

(13)

Bækken er 1 m bred og 5 cm dyb ved vejen nær Egholm
Mølle, Vandføringen er ret lille, og bækken er
stærkt præget af sandvandring med mangel på skjul.
Desuden er bækken rørlagt nedstrøms vejen, men bedømmes på det frie løb som en yngellokalitet 1,

Uegnet for fisk,
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Alsted_Mølleå_j(Slårup_Å)__Uok_^_14-2 6)_
(14)

Åen kaldes Feldmose Bæk på det øverste forløb og er
bl.a. undersøgt nedstrøms rensningsanlægget i Ådal,
hvor den er 1 m bred og 25 cm dyb. Vandløbet er uddybet og stillestående med en grøftagtig karakter
og forekomst af mange lammehaler og trådalger, som
formentlig skyldes forurening fra rensningsanlægget.
Forureningen bør absolut stoppes, da Alsted Mølleå er
et meget vigtigt gyde- og opvækstområde for ørred og
stalling. Bækken er rørlagt på et forløb af 100 m
omkring Ådal og er uegnet for fisk på grund af forureningen. I ren tilstand er bækken egnet for karpefisk, men uegnet for ørred på grund af manglende
skjul og nedsat strømhastighed. Uegnet for fisk.

(15)

Ved Ulvebanke syd for Fousing kaldes vandløbet Fousing Bæk og har samme udseende og forureningstilstand som ovenfor nævnt. Uegnet for fisk.

(16)

Ved vejen Bjerlev - Fousing er Fousing Bæk 2,2 m bred
og 15 cm dyb med sandet/gruset bund, god strøm og enkelte gydemuligheder. Der er en del skjul ved grødevækst, høller og udhængende bredvegetation, og forureningen er aftaget en del, idet der kun er få lammehaler . Her findes en spredt bestand af stallingyngel
og større ørred, som formentlig stammer fra gydning.
Etårslokalitet 3.

(17)

Ved Alsted Bro er åen 2,9 m bred og 23 cm dyb. Åen
veksler mellem strækninger med frisk strøm og grusbund, som stedvis anvendes til gydning, og roligtflydende strækninger med dybere partier. Der er en
spredt naturlig forekomst af ørredyngel og en tilfredsstillende tæthed af større ørred, som delvis
kan stamme fra årlige udsætninger af 800 stk. yngel.
Desuden er der forekomst af regnbueørred, stalling og
bæklampret. Åen bedømmes som en etårslokalitet 3.

- 10 -

(18)

Opstrøms Alsted Mølle har åen et varieret forløb
vekslende mellem stryg, dybe høller og strækninger
uden skjul, forårsaget af en kraftig sandvandring.
Åen er 2,8 m bred og 18 cm dyb, og skjul findes generelt ved brinker, trærødder og høller. Der blev
ikke fundet ørredyngel, derimod en spredt bestand
af større ørred, som stammer fra gydning eller udsætning ved Alsted Bro, ca. 1 km i opstrøms retning
(lok. 17). Desuden er der forekomst af regnbueørred og stalling. Åen bedømmes som helhed til en
etårslokalitet 2.

(19)

Ca, 200 m nedstrøms Alsted Mølle findes der en gammel opstémning, som er faldet sammen og formodes
at være passabel for fisk,

(20)

Ved Skovbro er Alsted Mølleå 3,9 m bred og 18 cm
dyb. Åen har et strygagtigt og fladvandet forløb
med en fin grusbund, som dog er tæt bevokset med
trådalger. Som følge af begroningen er det tvivlsomt, om grusbunden anvendes til gydning. Skjul
findes ved vegetation, sten og trærødder, og der er
stedvis en del sand. Der blev fundet spredt forekomst af yngel, større ørred, regnbueørred og stalling. Der lå tidligere et dambrug ved Skovbro, som
ifølge oplysninger blev nedlagt i 1972. Åen bedømmes som en etårslokalitet 2.

(21)

I Tørring er Alsted Mølleå et hurtigtstrømmende ørredvandløb med fin grusbund overalt. Åen er 3,2 m
bred og 17 cm dyb, og der er mange skjul ved sten,
trærødder, grene og høller. Desværre er vandløbets
bund tæt begroet af trådformede alger, hvilket forringer de ellers meget fine gydemuligheder i grusbunden. Dette er måske årsagen til, at der kun blev
fundet en spredt forekomst af yngel, større ørred og
stalling. Der blev også fundet bæklampret, og åen
bedømmes som en etårslokalitet 4.
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(22)

Det østlige tilløb til Alsted Mølleå nedstrøms Alsted Bro er stillestående og grøftagtigt med blød
bund (bredde 1 m, dybde 25 cm). Bækken er ikke
egnet for ørred.

(23)

Mindstrup Bæk er 1,2 m bred og 9 cm dyb ved vejen
Tremhuse - Bjerlev Mark. Bækken har en ret lille
vandføring og er noget præget af sandvandring (sandbund) , Der er ingen gydemuligheder, men skjul findes ved vandplanter og udhængende bredvegetation.
Her blev foruden hundestejler fanget en enkelt større ørred, som stammer fra årlige udsætninger af
2.000 stk. yngel. Yngellokalitet 2,

(24)

Ved vejen Mindstrup - Bjerlev er Mindstrup Bæk egnet
for yngel med god strøm, sandbund og enkelte gydebanker (bredde 1,3 m, dybde 7 cm). Bækken er helt
overgroet af bredvegetation, og skjul findes ved
trærødder, sten, høller og bredvegetation. Der blev
fundet en rimelig tæthed af større ørred, som stammer fra årlige yngeludsætninger på 3,000 stk. (yngel
ikke fundet). Yngellokalitet 3.

(25)

Tilløbet fra Knude er 1 m bredt og 13 cm dybt ved
vejen Knudegård - Mindstrup og har fin grusbund og
gode gydemuligheder. Der er god strøm og mange
skjul ved vandplanter, udhængende bredvegetation,
sten og høller.

Her blev fundet en tilfredsstillen2
de bestand af større ørred (66 stk. pr. 100 m ) , hvilket tilsyneladende skyldes årlige udsætninger af
2.000 stk. yngel, da den naturlige tæthed af yngel
er ret lav. Halvårslokalitet 4,
(26)

Kort før udløbet i Alsted Mølleå er Knude Bæk et fladvandet yngelvandløb med gode gydemuligheder. Vandløbet er præget af sandvandring, og skjul findes ved
trærødder, sten og høller (bredde 2,3 m, dybde 5 cm).
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Der blev fundet en meget stor tæthed af yngel (88
2
fisk pr. 100 m ) , som stammer fra gydning. Desuden blev der fanget bæklampret. Yngellokalitet 3.
^lholm_Bæk__(lok^_27-34)_
)

Ølholm Bæk (øverst kaldet Hvolgård Bæk) er ved vejen sydvest for Hvolgård Skov ubetydelig, men uddybet og kanalagtig (bredde 1 m, dybde 15 cm).
Bunden er blød, og bækken er helt tilgroet af vandplanter. Uegnet for ørred på grund af uddybningen.

)

Ved ejendommen Hvolgård er bækken meget stærkt uddybet og kanalagtig med stillestående vand og blød
bund (bredde 2,3 m, dybde 25 cm). Bækken er fuldstændig tilgroet af vandplanter bortset fra området
ved Hvolgård, hvor den er oprenset og fuldstændig
uden skjul. Uegnet for ørred, men kan måske bruges
af ål efter ændret vedligeholdelse.

)

Længere nedstrøms ved vejen fra Hauge til Ølholm er
bækken en egnet halvårslokalitet 2 med god strøm,
sandet bund og et ret lille antal skjul ved sten,
brinker og udhængende bredvegetation (bredde 1,6 m,
dybde 15 cm). Der er enkelte gydemuligheder ved et
stryg ved vejen, og der blev fanget 2 større ørred,
som muligvis stammer fra årlige udsætninger af 550
halvårsørred ca. 1 km nedstrøms. Halvårslokalitet 2.

)

Ølholm Bæk er 1,8 m bred og 11 cm dyb ved vejen Tørring - Ølholm. Der er enkelte skjul ved bredvegetationen og brinker, og bunden har karakter af en sandørken. Der findes dog et stryg med gydemuligheder
opstrøms vejen. Her blev kun fanget 3 stk. stallingyngel, som muligvis stammer fra gydning på stryget.
Normalt udsættes der her 550 stk. halvårsørred. Halvårslokalitet Ih.
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(31)

Tilløbet ved vejen Nyborg - Ølholm er 0,5 m bredt
og 20 cm dybt. Bækken er tæt begroet af lammehaler og er stærkt forurenet. Der er en svag strøm
med blød bund og en ret lille vandføring. Bækken
er uegnet for ørred, også i ren tilstand.

(32)

Tilløbet ved vejen Ildved Mark - Ølholm er ubetydeligt og rørlagt opstrøms vejen. Uegnet for fisk på
grund af den ringe størrelse.

(33)

Længere nedstrøms er bækken 0,6 m bred og 5 cm dyb
med god strøm og gruset bund. Der er skjul ved trærødder, sten, brinker og høller, og der blev fundet
en del nyligt opgravet gydegrus langs vandløbet,
hvilket er uheldigt. Bækken er forurenet med forekomst af lammehaler og mange tubifexrør og er nu uegnet for fisk (ingen fangst). I uforurenet tilstand er bækken en egnet yngellokalitet 3, nu uegnet.

(34)

Tilløbet ved vejen Ildved - Tørring er ubetydeligt
og stærkt tilgroet med trådformede alger. Bækken
er næringsberiget, og der blev fundet mange tubifexrør. Selv i uforurenet tilstand ville bækken være
for lille til fisk (på grund af den ringe størrelse
og vandføring). Uegnet.
Hesselballe_Bæk___(lok^_35-3 6)_

(35)

Hesselballe Bæk er forurenet nedstrøms Hesselballe
og har en ret lille vandføring (bredde 0,8 m, dybde 5 cm). Der er god strøm med blød bund og et begrænset antal skjul ved vejen Hesselballe - Ølholm.
I uforurenet tilstand er bækken en egnet yngellokalitet 2^, nu er den uegnet for fisk.

(36)

Ved Hovgårde er bækken 1 m bred og 10 cm dyb med
frisk strøm og grusbund. Der er mange skjul ved
sten og i høller, men bækken er stærkt forurenet
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(rottehaler, lammehaler, tubifex) og okkerbelastet
og er derfor uegnet for fisk. I uforurenet tilstand
er bækken en egnet halvårslokalitet 4, nu uegnet.
yidum_Lilleå_^lok^_37-4 0)_
(37)

Uldum Lilleå er udtørret ved markvejen fra Grønagergård,

(38)

Ved vejen Uldum - Havrum er åen 1,5 m bred og 10 cm
dyb med jævn strøm og blød/sandet bund. Der er kun
få skjul, og åen er næringsberiget med forekomst af
mange tubifex og alger. Her blev fanget mange hundestejler. I uforurenet tilstand er åen en egnet
yngellokalitet 1, nu er den uegnet for fisk.

(39)

Uldum Lilleå er ved hovedvejen Uldum - Rask Mølle
stærkt uddybet og kanalagtig med stillestående vand
og manglende skjul (bredde 3 m, dybde 25 c m ) , Der
er blød bund og mange tubifex. Åen er så påvirket
af uddybningen, at den kun yderst vanskeligt kan
blive egnet for ørred igen, Uegnet.

(4 0)

Ved vejen mellem Dortheasminde og Uldum Kær er bredden 2,2 m og dybden 18 cm. Der er god strøm og
sandbund, og der findes et begrænset antal skjul
langs bredderne. Bækken er ikke specielt forurenet,
men der blev dog fundet nogle tubifex. Her blev fanget et tilfredsstillende antal større ørred på trods
af manglende udsætninger og tvivlsomme gydeforhold.
Desuden var der en spredt forekomst af hundestejle.
(Tilløbet Moseskel Grøft er rørlagt ved udløbet i
Uldum Lilleå og er ikke undersøgt andre steder på
grund af vanskelige tilkørselsforhold). Etårslokalitet 1^.
§§]S_Y§^_5§sk_Mark__(lok_^_41)_

(41)

Bækken er et friskstrømmende vandløb med grusbund
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(gydebund) og gode skjul ved vandplanter, brinker,
sten og i høller (bredde 1 m, dybde 12 cm). Her
blev fanget et mindre antal større ørred, som formentlig stammer fra årlige udsætninger af 1.800
stk. yngel. Halvårslokalitet 3.
?SlS_f^a_Nim_Skoy^Xl2^^_i2)_
)

Bækken er et lille vandløb med god strøm, sandet
bund og skjul ved sten, brinker og udhængende bredvegetation (bredde 0,8 m, dybde 5 cm). Bækken er
fuldstændig tilgroet af bredvegetation og blev derfor ikke befisket. Der er formentlig ingen ørred,
da der mangler gydemuligheder, og da bækken løber
gennem moserne ved Porskær. Yngellokalitet 2.

§§?S_f^^_IS2i^?IS2å^3_il9k_^_43)
)

Bækken har en lille vandføring og er ubetydelig og
grøftagtig. Den er tilgroet af bredvegetation og
er uegnet for fisk.
2^^S_4_ll9kji.„ilz48)_

)

Ved vejen nedstrøms kroen ved Fyel kaldes vandløbet
Sandvad Bæk og er ubetydeligt og grøftagtigt. Vandet er uklart, og bækken er tilgroet af vandplanter.
Uegnet for fisk.

)

Ved Knasvad Bro er Døde Å 1,8 m bred og 17 cm dyb
med frisk strøm og en del skjul ved sten og høller.
Der er et fint stryg med gydemuligheder nedstrøms
vejen, men der er udelukkende sandbund opstrøms vejen.
Her blev fanget en enkelt større ørred, som
kan stamme fra udsætninger af 500 stk. halvårsørred
ved markvejen ca. 500 m nedstrøms. Desuden blev
der fanget en ål og 18 elritser. Døde Å bedømmes
som en etårslokalitet 3 omkring Knasvad Bro.
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(46)

Døde Å er 2,7 m bred og 16 cm dyb ved markvejen nord
for Traneholms Mose. Der er god strøm og blød sandbund, og skjul findes kun ved vandplanterne. Her
blev fanget 2 små aborrer og 71 elritser. Tilløbet
ved broen har en lille vandføring og blød bund (uegnet for fisk), Døde Å bedømmes som en etårslokalitet 2.

(47)

Ved ejendommen Mariendal ca, 500 m før udløbet i Gudenåen er Døde Å ca. 3 m bred og 30 cm dyb. Der er
god strøm, blød bund og uklart vand. Der findes kun
skjul i høller, og åen bedømmes som en etårslokalitet 1.

(48)

Tilløbet fra Grimmose er ubetydeligt, grøftagtigt
og tilgroet med vandplanter. Uegnet for ørred.
Pinddal_Bæk_Xl9lSi_49)_

(49)

Ved broen nær ejendommen Møldruphus er bredde ca.
0,5 m og dybden 5 cm. Der er frisk strøm, sandet/
gruset bund og skjul ved brinker, høller, sten og
trærødder. Vandføringen er ret lille, og bækken er
så okkerpåvirket, at den er uegnet for fisk.

VENSTRESIDEDE TILLØB (lok. 50-86)
§?!S_Y^å_9i§^^9?}5}^Ii_5^1Sliy§_il9]S • _50I
(50)

Bækken er lille og ubetydelig.

Uegnet for fisk.

Hulbæk_aok^_51)_
(51)

Ved vejen Hammer Mølle - Plovstrup er bækken 0,5 m
bred og 5 cm dyb med en ret lille vandføring og ren
sandbund. Der er kun få skjul, og bækken bedøimnes
som en yngellokalitet 1.
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TØ^EiG2_B^k„ll9lSi_§2353)_
(52)

Bækken er 0,9 m bred og 6 cm dyb ved vejen Tørring
- Åle. Der er sandet/gruset bund med gydemuligheder, og skjul findes ved sten, trærødder, brinker
og høller. Vandføringen er ret lille, og der er ingen fisk. Derimod er der mange tanglopper og døgnfluelarver . Bækken bedømmes som en yngellokalitet 3.

(53)

Ved ejendommen Bækholt er Tørring Bæk 1,3 m bred og
11 cm dyb med sandbund og et begrænset antal skjul.
Bækken mangler en fiskebestand, men der blev ikke
fundet synlige tegn på forurening, og tanglopper
forekommer. Halvårslokalitet 2 .

(54)

Tilløbet Åle Bæk har en lille vandføring og er uddybet med stillestående vand og meget blød bund ved
vejen Tørring - Åle. Bækken blev fundet stærkt forurenet med en tæt begroning af lammehaler og meget
slam. Uegnet for fisk,
DYbdal_Bæk__(lok^_55-59)_

(55)

Ved vejen Linnerup - Dalsgårde er bækken 1 m bred
og 8 cm dyb med en ret lille vandføring, sandet bund
og ganske få gydemuligheder. Der er et begrænset
antal skjul ved bredvegetation, nedfaldne grene, sten,
høller og trærødder, og bækken er temmelig præget af
uddybning med roligtflydende vand og sandvandring.
Der blev konstateret en ret stor tæthed af større
2
ørred (24 ørred pr. 100 m ) , som stammer fra årlige
udsætninger af 6.000 stk. yngel (naturlig yngel er
ikke konstateret). Yngellokalitet 2.

(56)

Ved markvejen ca, 600 m nedstrøms vejen Linnerup Klovborg er bækken præget af hård vandløbsvedligeholdelse med få skjul og meget blød sandbund (bredde ca. 1 m, dybde 10 cm). På grund af dette er bækken uegnet for fisk, men kan evt. blive egnet for ørred ved en mere skånsom vedligeholdelse.

