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Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og
Vejle Amtskommuner, 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.
Gudenåkomiteen har hjemsted i Århus Amtskommune og har tidligere
udgivet følgende rapporter:
Nr, 1
Nr. 2

(1982): Søer i Gudenåens vandsystem.
(1982): Søer i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i
fisk fra Ring Sø, Tange Sø og Silkeborg
Langsø 1981.
Nr. 3 (1985): Havørreden i Gudenåen,
Nr. 4 (1986): Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord.
I serien "Vandløb og fisk ,,." er udgivet:
Nr. 5 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåen og øvrige tilløb
til Randers Fjord. Samlerapport,
Nr. 6 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra
udspringet til Mossø.
Nr. 7 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Skanderborg
Søerne og Mossø.
Nr. 8 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra
Mossø til Silkeborg Langsø,
Nr, 9 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra
Silkeborg Langsø til Tange.
Nr. 10 (1987): Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers.
Nr 11 (1987): Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå's vandsystem
Nr 12 (1987): Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem.
Nr 13 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Randers
Fjord.
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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 vandløbene
mellem Silkeborg Langsø og Tange (fig. 1 ) .
Her blev i alt 187 lokaliteter undersøgt i perioden
24,9.-15.10.1985. 142 af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk.
I alt 94 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
31 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede.
Der blev fundet yngel på 10 lokaliteter (32%), men kun
på 2 lokaliteter ( 6 %) 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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ØSTLIGE TILLØB (lok, 320-422)
§^IS_^£§_B§§§D^^9_Qolfbane_Uok^_3 20)_
(320)

Bækken blev fundet grøftagtig og stillestående ved
vejen Resenbro - Silkeborg. Uegnet for ørred.
ti2å_iioiSi_321-332)_

(321)

Linå er på store dele af forløbet et godt ørredvandløb, men ørredbestanden opretholdes kun ved stadige
udsætninger. Ved Pølbro (vejen Sorring - Mollerup)
nær udspringet har Linå en ret lille vandføring og
er uddybet, stillestående og tilgroet af grødevækst.
Bredden af vandløbet er 1,3 m, dybden 25 cm, og der
er blød bund. Der blev fundet et stærkt forurenende rørudløb på åens nordlige side, umiddelbart nedstrøms Pølbro. Åen er uegnet for ørred her.

(322)

Ved vejen Voel - Mollerup er Linå 1,6 m bred og 13
cm dyb med god strøm og sandbund. Vandet er let okkerfarvet, og der er en del skjul i grøde og ved trærødder og høller. Åen er stedvis tilgroet af vandplanter, og der er spredt gydebund. Her blev fanget
en del større ørred, som stammer fra udsætninger af
6.000 stk. yngel. Gydning finder tilsyneladende ikke sted. Åen bedømmes her som en halvårslokalitet 2^.

(323)

Syd for ejendommen "Dalgård" er Linå 1,7 m bred og
20 cm dyb med god strøm og sandet bund. Åen er stedvis kraftigt tilgroet af vandplanter, og der er spredt
gydebund. Skjul findes ved grøden og ved brinker og
høller. Vejunderføringen ligger så uheldigt, at vandet falder 20 cm og rammer en sten, hvilket giver dårlige passageforhold for fisk. Her blev fanget et enkelt stk. ørredyngel og et tilfredsstillende antal
større ørred, som formentlig stammer fra udsætninger
længere opstrøm. Åen bedømmes som en etårslokalitet 3.
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(324)

Ved vejen Voel - Linå er Linå stærkt præget af uddybning opstrøms vejen, hvor 3/4 af åen er dækket
af grødevækst. Nedstrøms vejen løber åen i et træbevokset område, og grøde mangler. Her findes istedet skjul ved brinker, trærødder, høller og nedfaldne grene. Åen er 2,6 m bred og 22 cm dyb med
jævn strøm og sandbund. Der findes en enkelt god
gydeplads umiddelbart nedstrøms vejen, men der blev
kun fanget et enkelt stk. ørredyngel. Derimod blev
der fanget et tilfredsstillende antal større ørred,
som stammer fra udsætning af 1250 stk. halvårsørred.
Åen bedømmes samlet som en etårslokalitet 2.

(325)

Ved markvejen syd for Skellerup Dambrug er Linå 2 m
bred og 33 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen
er halvt tilgroet med grødevækst, som sammen med høller, brinker og bredvegetation giver gode skjul. Der
er spredte gydemuligheder, men ikke forekomst af ørredyngel , Derimod blev der fanget regnbueørred og
bæklampret samt konstateret en lille bestand af større ørred, som formentlig stammer fra udsætninger længere opstrøms. Etårslokalitet 4.

(326)

Opstemningen ved Skellerup Dambrug er dannet af'to
små stem, hvor vandet falder 10 cm, henholdsvis 50 cm,
og hvor passagemulighederne for opstrøms vandrende
fisk er dårlige. Ved besigtigelsen d. 5. sept. 1985
var kun det lille fald forsynet med ålepas, det andet
ålepas lå på jorden. Der udsættes normalt 750 stk,
halvårsørred her.

(327)

Ved markvejen ca. 500 m opstrøms vejen Voel - Resenbro er Linå 3,5 m bred og 19 cm dyb med frisk strøm
og gruset, stedvis sandet, bund, Åen er halvt dækket
af grødevækst og har andre skjul ved brinker, trærødder og høller, Der er meget fine gydemuligheder, men
kun forekomst at større ørred, regnbueørred og hunde-
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stejle. Gydning finder tilsyneladende ikke sted,
og ørrederne stammer formentlig fra udsætningerne
ved Skellerup Dambrug. Etårslokalitet 4.
(328)

Ved vejen Voel - Resenbro er Linå 3,7 m bred og 16
cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet,
bund. Der er meget fine gydemuligheder og mange
skjul ved sten, trærødder og høller. Her blev
trods de gode gydemuligheder kun fanget et enkelt
stk, ørredyngel og et utilfredsstillende antal større ørred. Ørrederne stammer med al sandsynlighed
fra udsætning af 500 stk. halvårsørred ved vejen.
Desuden blev der fanget en del regnbueørred, som er
undsluppet fra dambruget ved Skellerup Mølle, og 2
aborrer. Etårslokalitet 4.

(329)

Ved vejen Sminge - Resenbro (Bøsmølle Bro) er Linå
2,6 m bred og 38 cm dyb med frisk strøm og gruset,
stedvis sandet, bund. Åen har et meget flot forløb
og er helt tilgroet med vandranunkel, som sammen med
brinker og høller giver usædvanligt mange skjul for
ørred. Ørredbestanden er meget lille, og der blev
ikke fanget yngel. Derimod blev der fanget en enkelt ål, Åen bedømmes som en etårslokalitet 5.

(330331)

De to nordlige tilløb til Linå syd for Højgårde blev
fundet udtørrede ved vejen nord om Ligeskov.

(332)

Det sydlige tilløb til Linå i Mollerup blev fundet
ubetydeligt og temmelig begroet med grønalger.
Uegnet for fisk.
Y9^1_Bæk_Xlok_^_333-335)_
Voel Bæk er et fint ørredvandløb med gode gydemuligheder og visse steder med en tæt bestand af naturligt
forekommende yngel.
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(333)

Opstrøms vejen Skannerup - Voel (Voel Bro) er bækken
2 m bred og 22 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis blød, bund. Bækken er reguleret og næsten tilgroet af vandplanter og bredvegetation. Gydemuligheder mangler, og der blev da også konstateret en manglende forekomst af yngel. Derimod var der en mindre
bestand af større ørred (stammende fra udsætninger).
Nedstrøms vejen er bækken knap så påvirket af regulering og har et hastigere forløb og stedvis grusbund , Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2 opstrøms vejen og en etårslokalitet 3 nedstrøms vejen.

(334)

Ved vejen Sminge - Voel er bækken 1,6 m bred og 19
cm dyb med frisk strøm og såvel sandede som grusede
strækninger med gode gydemuligheder. Bækken er noget uddybet opstrøms vejen og har knap så mange skjul
som nedstrøms vejen, hvor der findes mange skjul ved
grøde, sten, brinker, trærødder og høller. Bækken
har en meget tæt bestand af naturligt forekommende
2
ørred, både af yngel (98 stk. pr. 100 m ) og af stør2
re ørred (89 stk. pr. 100 m ) . Desuden er der forekomst af bæklampret. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 3 opstrøms vejen og en etårslokalitet 3k
nedstrøms vejen.

(335)

Ved vejen Sminge - Resenbro er Voel Bæk 2,5 m bred
og 12 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er mange skjul ved sten, høller og
trærødder, men også en del sand. Her findes en
spredt forekomst af ørredyngel og en stort set tilfredsstillende tæthed af større ørred, som dog normalt opretholdes ved udsætning af 1.000 stk. yngel.
Desuden blev der fanget knude. Bækken bedømmes
som en etårslokalitet 4.
Giern_Å_^_(lok^_3 36-385)_

(336)

Gjern Å, som på sit øverste forløb kaldes Rode Bæk,
senere Gelbæk, er ved vejen Farre - Tovstrup St. By
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1,3 m bred og 13 cm dyb. Strømmen er frisk og bunden gruset med gode gydemuligheder. Der er mange
skjul ved grøde, sten og brinker samt i en kraftig
overgroning af bredvegetation. Overgroningen burde dog holdes nede på et passende niveau, idet vandet bremses i sit løb, og grusbunden tilsandes.
Desuden blev der fundet en del halm nedkastet i bækken, og bækken oplyses at være forurenet herfra og
til vejen Lyngby - Sporup. Fiskebestanden mangler,
men bækken kunne uden halm og bredvegetation i vandet
være en halvårslokalitet 4^, nu er den en halvårslokalitet 3 .
(337)

Ved vejen Farre - Røgen er Gelbæk 1,6 m bred og 36
cm dyb med svag strøm og blød/sandet bund. Bækken
er halvt tilgroet af grødevækst og er uddybet i en
sådan grad, at den er uegnet for ørred.

(338)

Ved vejen Sporup - Røgen (Prisbro) er Gelbæk 1,5 m
bred og 16 cm dyb med god, stedvis frisk, strøm og
gruset, stedvis sandet, bund. Bækken har et varieret forløb med gode gydemuligheder og skjul ved grøde, sten, høller, brinker, trærødder og udhængende
bredvegetation. Der er ingen ørred, derimod en del
hundestejler. Bækken bedømmes som en etårslokalitet
3^.

(339)

Ved vejen Lyngby - Sporup (Lyngby Bro) er Gelbæk
1,6 m bred og 23 cm dyb med frisk strøm og sandet,
stedvis gruset, bund med spredte gydemuligheder.
Skjul findes ved grøde, trærødder, sten, høller og
bredvegetation, og der er ingen fisk, men ingen umiddelbare tegn på forurening. Derimod er der en
del tanglopper. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 3.

(340)

Øst for Lyngbygård er Gelbæk 2,1 m bred og 19 cm
dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund.
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Bækken har et usædvanlig flot og varieret forløb i
skoven med mange skjul ved brinker, trærødder, sten,
høller og nedfaldne grene. Der er en del sand og
kun spredte gydemuligheder. Her blev fanget tre
større ørred og to hundestejler, men ikke ørredyngel . Ørrederne stammer formentlig fra udsætninger
ved Rampes Mølle, ca. 400 m i nedstrøms retning.
Gelbæk bedømmes som en etårslokalitet 5.
(341)

Ved Rampes Mølle ligger en opstemning, som nu er
faldet sammen og ikke er nogen hindring for fiskenes vandringer. Mellem opstemningen og udløbet af
Voldby Bæk er Gelbæk 3,3 m bred og 3 0 cm dyb med
frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der
er mange skjul for ørred ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene, og der er spredte gydemuligheder. Her blev fanget et lille antal større
ørred, men ikke ørredyngel. Ørrederne stammer efter al sandsynlighed fra de udsætninger af 1.000
stk. halvårsørred, som normalt finder sted. Gelbæk bedømmes her som en etårslokalitet 4^.

(342)

Mellem de to broer ved Rampes Mølle er Gelbæk 3,3
m bred og 30 cm dyb med frisk, stedvis rivende,
strøm og gruset, stedvis stenet, bund med gode gydemuligheder. Der er mange skjul ved sten, trærødder, høller og grene, men der blev ikke fanget ørredyngel og kun få større ørred. Derimod blev der fanget en del smerlinger på ca. 5 cm (tæthed 17 smer2
ling pr. 100 m ) . Smerlingen er en lille karpefisk,
som er sjælden i Danmark, og som kun findes to steder i Jylland. Den findes dels i Kolding Å-systemet
og dels i Gudenåsystemet, men her kun i Gelbæk og kun
på strækningen fra Rampes Mølle og ca. én km nedstrøms. Gelbækken har været temmelig påvirket af
landbrugsudledninger i de senere år, og det var frygtet, at smerligen var uddød. Dette er ikke tilfældet.
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men den nævnte strækning bør fremover friholdes
for de ørredudsætninger, som normalt finder sted.
Ørreden er en rovfisk, som kan frygtes at æde en
del smerling. Etårslokalitet 4.
(343)

Ved vejen Møgeiby - Svenstrup (Kørmensvad Bro) er
Gelbæk (fremover kaldet Gjern Å) 4 m bred og 21 cm
dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og sandet,
stedvis gruset/stenet, bund. Der er mange skjul
ved en sparsom grødevækst og ved sten, trærødder,
høller og nedfaldne grene. Åen har et flof og varieret forløb med fine stryg, som er egnede for
gydning, men der er en temmelig kraftig sandvandring
og blød sandbund visse steder. Her blev konstateret en meget lille tæthed af større ørred og hundestejle, men en pæn tæthed af smerling på 4,5-13
cm's længde (tæthed 16 stk. pr. 100 m ^ ) . Etårslokalitet 4.

(344)

Ved Søbyvad Mølle er Gjern Å ca. 8 m bred og 50 cm
dyb med frisk strøm og sandbund. Der er en del
skjul for ørred ved grøde, sten, brinker og høller,
men vandet er uklart af alger fra Søbygård Sø.
Der er etableret en ålekiste i opstemningen ved
møllen, som ikke er passabel for opstrøms vandrende fisk, og gydemuligheder for ørred mangler. Her
blev fanget en enkelt ørred og nogle skaller, brasen, knude og gedde, alle typiske søfisk. Ørred
kan formentlig leve i åen trods påvirkningen fra
Søbygård Sø, og åen bedømmes derfor som en toårslokalitet 3.

(345)

Gjern Å er ved vejen Gjern - Ellerup 4,7 m bred og
51 dyb med god strøm og sandbund. Skjul findes
ved en sparsom grødevækst og ved trærødder, brinker og høller, og gydemuligheder mangler. Her blev
fanget en enkelt knude og nogle skaller, men ikke
ørred. Toårslokalitet 3.
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(346)

Ved vejen Gjern - Holmstol i Gjern er Gjern Å 5,8
m bred og 30 cm dyb med rivende strøm og gruset,
stedvis stenet, bund. Åen er her et usædvanligt
flot ørredvandløb med mange skjul ved sten, høller,
brinker og faskiner. Elektrofiskeriet var meget
vanskeligt på grund af den rivende strøm, og fangsten skal blot opfattes som minimumstal. Det blev
dog konstateret, at der trods de gode gydemuligheder ikke findes yngel og kun en lille bestand af
større ørred. Disse stammer formentlig fra udsætninger. Desuden forekommer skalle og knude i åen,
som bedømmes som en etårslokalitet 5.

(347)

Ved vejen til Gjern Rensningsanlæg sydvest for Gjern
er åen 4,9 m bred og 58 cm dyb med frisk strøm og
sandbund uden gydemuligheder. Skjul findes ved en
sparsom grødevækst og ved brinker, trærødder og
høller. Her blev fanget en enkelt større ørred.
Åen bedømmes som en toårslokalitet 3,

(348)

Ved skæringen med den nu nedlagte jernbane er Gjern
Å 6,2 m bred og 43 cm dyb med frisk strøm og sandbund uden gydemuligheder. Skjul findes i en spredt
grødevækst og ved brinker, trærødder og høller.
Åen bedømmes som en toårslokalitet 3.

(349)

Ved Smingevad Bro nord for Sminge er Gjern Å 5 m
bred og 61 cm dyb med god strøm og sandbund. Gydebund mangler, og der findes stort set kun skjul
langs bredderne. Fisk synes at mangle. Gjern Å
bedømmes her som en toårslokalitet 2.

(350)

Voldby Bæk, som løber til Gjern Å ved Rampes Mølle, er undersøgt ved Svingelmose nordøst for Voldby. Bækken er her 1 m bred og 20 cm dyb med svag
strøm og blød bund. Bækken er stærkt uddybet og
tilgroet af grødevækst, uegnet for ørred.
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(351)

Ved broen nordøst for Voldby er bækken 2 m bred
og 25 cm dyb med svag strøm og blød bund. Bækken
er ødelagt af oprensning og mangler skjul, hvorfor den er uegnet for ørred.

(352)

Syd for vejen Voldby - Anbæk er Voldby Bæk 1,9 m
bred og 20 cm dyb med jævn strøm og sandbund uden
gydemuligheder. Der er skjul for ørred i en sparsom grødevækst og langs brinkerne med udhængende
bredvegetation. Der blev ikke fundet umiddelbare
tegn på forurening, men der blev fanget et stort
antal hundestejler og en enkelt gedde (ingen ørred) . Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2.

(353)

Ved vejen syd for Voldby Mark er Voldby Bæk 1,7 m
bred og 10 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm
og gruset bund med gode gydemuligheder. Bækken er
tidligere reguleret, men giver nu gode skjul ved grødevækst, brinker og bredvegetation. Der blev ikke
fundet tegn på forurening, men fanget mange hundestejler. Halvårslokalitet 4.

(354)

Ved vejen Anbæk - Farre (nu blind vej) er Voldby
Bæk 2,2 m bred og 1 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset, stedvis stenet, bund med
gode gydemuligheder. Der er usædvanlig mange skjul
ved grødevækst, sten, trærødder, brinker, bredvegetation og høller. Der blev ikke konstateret tegn
på forurening, men kun fanget en enkelt større ørred. Bækken bedømmes som en halvårslokalitet 5.

(355)

Ved markvejen syd for Hedehusene er Voldby Bæk
2,4 m bred og 19 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og sandet bund med spredte gydemuligheder på grusede forløb. Her blev kun fanget en enkelt hundestejle, men bækken bedømmes som en etårslokalitet 4,
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(356)

Ved vejen Svenstrup - Farre er Voldby Bæk 2,2 m
bred og 34 cm dyb med god, stedvis frisk, strøm
og sandbund. Bækken har et smalt og dybt forløb
med usædvanlig mange skjul ved grødevækst, brinker og høller, men gydebund mangler. Derimod blev
der fanget to stk. ørredyngel og enkelte større ørred, som formentlig stammer fra årlige udsætninger
af 3.000 stk, yngel. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 5,

(357)

Det nordlige tilløb til Voldby Bæk øst for Hedehusene er 1,9 m bredt og 17 cm dybt med jævn strøm
og sandet bund uden gydemuligheder. Bækken er
halvt tilgroet med grøde, som giver mange skjul.
Der blev ikke fanget fisk, derimod blev der konstateret mange tanglopper. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2.

(358)

Begtrup Bæk, som løber til Voldby Bæk nordøst for
Sporup, er uddybet og stillestående ved grusvejen
fra Bakkegården. Bækken er 1,5 m bred og 30 cm
dyb med blød bund uden skjul eller gydemuligheder.
Uegnet for ørred.

(359)

Svenstrup Bæk, som løber til Gjern Å syd for Søbygård Sø, blev fundet udtørret ved vejen Svenstrup
- Vadsted.

(360)

Ved vejen Svenstrup - Søbygård (Rytterbro) er Svenstrup Bæk reguleret og tilgroet med svag strøm og
kraftige okkerudfældninger (bredde 1,3 m, dybde 50
cm). Bækken er uegnet for fisk.

(361)

Møllebækken, som løber til Søbygård Sø og derfra videre til Gjern Å, er undersøgt ved markvejen nedstrøms Hammel Rensningsanlæg. Bækken er her 2 m
bred og 12 cm dyb med frisk strøm og gruset bund.
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Bækken er forurenet fra Hammel, og der er forekomst
af mange trådalger, igler og snegle i bækken, derimod findes der ikke tanglopper eller insektliv.
Bækken ville i ren tilstand være en halvårslokalitet 3k på grund af mange skjul ved sten, brinker og
høller, men den er nu uegnet for fisk.
(362)

Ved broen opstrøms Søbygård Sø er Møllebækken 3 m
bred og 50 cm dyb med jævn strøm og blød bund. De
eneste skjul findes ved en sparsom grødevækst, og
bækken er uegnet for ørred på grund af den kraftige uddybning og regulering.

(363)

Ved Søbygård er åen ca. 4 m bred og 25 cm dyb med
frisk strøm og sandet stedvis gruset, bund. Skjul
findes ved sten, trærødder og høller, men vandet er
grønt af alger fra Søbygård Sø. Uden alger ville
åen være en etårslokalitet 4 (dog med manglende gydemuligheder) , men åen er nu uegnet for ørred.

(364)

Ved Tulstrup Mølle (vejen Sall - Hammel) blev tilløbet fundet som en fuldstændig uddybet og tilgroet
kanal med svag strøm og blød bund (bredde 1,3 m,
dybde 20 c m ) , Her udsættes ifølge udsætningsplanen
3.000 stk. ørredyngel årligt, hvilket nu er meningsløst. Uegnet for ørred.

(365)

Dybdal Bæk, som løber til den nordlige side af Søbygård Sø, er et fint lille ørredvandløb med gode
gydemuligheder. Strømmen er frisk, bunden sandet,
stedvis gruset, og der er mange skjul ved grøde,
sten, trærødder, brinker og udhængende bredvegetation. Vejunderføringen i Sall Skov giver vandet
et fald på ca, 20 cm. Der er mange tanglopper,
men ingen fisk, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 3 .
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(366)

Vandløbet ved vejen nord for Søbygård er meget kraftigt uddybet og reguleret med svag strøm og blød
bund (bredde 2,5 m, dybde 25 cm). Uegnet for ørred.

(367)

Nårup Bæk blev fundet kraftigt forurenet ved vejen
Skovladen - Søbygård. Bækken er friskstrømmende
med gruset bund, som giver gode gydemuligheder. Der
er skjul ved grøde, sten og brinker, men bækken er
forurenet med forekomst af slam og mange rottehaler.
I ren tilstand er bækken en yngellokalitet 4, nu
er den uegnet for fisk.

(368)

Ved vejen i Hestehave, nord for Nårup, er Nårup Bæk
1,5 m bred og 6 cm dyb med frisk strøm og gruset,
stedvis sandet, bund. Der er gode gydemuligheder og
mange skjul ved sten, trærødder og høller. Vandet
har et fald på 30 cm gennem vejunderføringen, og
bækken var ved besigtigelsen d, 9. okt. 1985 blevet
uddybet nedstrøms broen fornylig. Der kunne ikke
konstateres spor af forureningen ved station 367,
og der blev fundet mange tanglopper, men ingen fisk.
Bækken bedømmes som en yngellokalitet 3.

(369)

Nårup Bæk er kanaliseret og overgroet af bredvegetation ved vejen Nårup - Søbygård, Bækken er her
1 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandbund
uden skjul eller gydemuligheder. En gammel vejunderføring ca. 20 m opstrøms vejen giver vandet et
fald på ca. 20 cm. Der er mange tanglopper, men
bækken er uegnet for ørred på grund af manglende
skjul.

(370)

Nørbæk, som løber til Gjern Å i Gjern, er 2,1 m
bred og 39 cm dyb ved vejen under jernbanen, ca.
800 m opstrøms Gjern. Bækken er reguleret og uddybet med jævn strøm og en kraftig okkeraflejring.
Bunden er blød, stedvis sandet, og skjul findes kun
ved grødevækst og brinker. Her udsættes årligt
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4.000 stk, yngel, men fortsatte udsætninger er meningsløse på grund af okkeren og manglen på skjul.
Der blev da også kun fanget en enkelt ørred og en
hundestejle. Uegnet for fisk.
(371)

Umiddelbart nedstrøms jernbanelegemet er Nørbæk
1,6 m bred og 12 cm dyb med frisk strøm og gruset,
okkerbelagt, bund. Skjul findes i grødevækst og
ved sten, brinker, trærødder og høller. Her blev
fanget et mindre antal større ørred, som formentlig stammer fra udsætningerne længere opstrøms.
Bækken bedøimnes her (trods okkeren) som en halvårslokalitet 3 .

(372)

Ved hovedvejen gennem Gjern er Nørbæk 1,7 m bred
og 10 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset bund med gydemuligheder. Der er en del skjul
ved grøde, sten og brinker, og her blev fanget tre
større ørred. Bækken bedømmes som en halvårslokalitet 3,

(373)

Sydøst for ejendommen "Høvdinghus" i Gjern Bakker findes et nordligt tilløb til Gjern Å, som blev fundet
grøftagtigt og tilgroet af grødevækst. Uegnet for
fisk.

(374)

Ellerup Bæk, som løber til sydsiden af

Gjern Å,

er 1 m bred og 9 cm dyb ved vejen Ellerup - Mølhave.
Der er frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund
med et lille antal skjul ved en sparsom grødevækst
og enkelte brinker. Vejunderføringen er ikke passabel i opstrøms retning. Her blev fanget tre større ørred, som stammer fra årlige udsætninger af
6,000 stk, yngel. Bækken bedømmes som en yngellokalitet 1^.
(375)

Dalby Bæk, som løber til Gjern Å i Gjern, er fundet okkerbelastet på samtlige undersøgte lokalite-

