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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

Nr. 3
Nr. 4

(1982): Søer i Gudenåens vandsystem.
(1982): Søer i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i
fisk fra Ring Sø, Tange Sø og Silkeborg
Langsø 1981.
(1985): Havørreden i Gudenåen.
(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
fra Mossø til og med Silkeborg Langsø (fig. 1) .
Her blev i alt 114 lokaliteter undersøgt i perioden 26.8.
-24,9,1985. 96 af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk.
I alt 44 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
26 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede.
Der blev fundet yngel på V lokaliteter (27%), men kun
på

3 lokaliteter ( 12 %) var yngeltætheden tilfreds-

stillende.
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 TIL GUDENÅEN (lok. 206-236)
Hulbæk__(lok^_2g6)_
(206)

Hulbæk, som løber til Gudensø, er 0,6 m bred og 5
cm dyb ved vejen Ry - Emborg med god strøm og sandet bund. Bækken har et varieret forløb med mange
små naturlige stem og skjul ved sten, brinker, høller, trærødder og nedfaldne grene. Der er mange
tanglopper, men ingen fisk, hvilket kan skyldes manglende gydemuligheder. Yngellokalitet 3.
§lS^£:_-^_ll9lSi_207)_

(207)

Skær Å, som er afløbet fra Vessø mod Rye Mølle Sø,
er ca, 4 m bred og 30 cm dyb ved vejen Ry - Emborg,
Bunden er sandet, og åen er halvt tilgroet med båndblade. Der er en ret lille vandføring i forhold til
åens størrelse, så vandløbet er meget roligtflydende
og er ikke egnet for ørred.
ISi}y^_å_Il2^i_2083227)_

(208)

Knud Å's øvre løb ved Pittersbro er udgravet og kanalagtigt med svag strøm og manglende skjul for ørred
(bredde 2 m, dybde 20 cm). Bunden er sandet, og åen
er uegnet for ørred.

(209)

Ved hovedvejen Låsby - Skanderborg nær "Sophiendal"
er Knud Å 3,6 m bred og 15 cm dyb med jævn strøm og
hovedsagelig sandet bund. Åen er uddybet, og skjul
for ørred findes stort set kun ved trærødder. Her
blev fanget enkelte større ørred, som evt. kan stamme
fra udsætninger af halvårsørred længere opstrøms (ved
station 220). Der er dog gydebund på lokaliteten.
Desuden blev der fanget grundling, gedde og knude.
Etårslokalitet 1.
Knud Å mellem Ravnsø og Knudsø er kun befisket et enkelt sted. Åen er dog velegnet for 2 års ørred over
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(210)

hele forløbet. En befiskning ved broen før udløbet
i Knudsø, hvor åen er 7,3 m bred og 64 cm dyb gav
fangst af skalle, hundestejle, ål, knude og aborre,
men ikke af ørred. Åen er dog også her noget roligtf lydende, og gydebund mangler (sandbund). Ørred findes formentlig kun, når udsætninger har fundet sted, 2-årslokalitet 2,

(211)

Tilløbet Hylte Bæk er 1,5 m bred og 20 cm dyb ved
vejen Nr. Vissing - Veng. Bækken er uddybet, stillestående og kanalagtig med blød bund, brunt vand og
tilgroning af bredvegetationen. Uegnet for fisk.

(212)

Fladskov Bæk er 1 m bred og 5 cm dyb ved grusvejen
før udløbet i Ravnsø, Der er god strøm og sandbund,
og skjul findes ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene. Der er ingen fisk, da gydemuligheder
mangler, og da vejunderføringen ikke er passabel for
opstrøms vandrende laksefisk (drænrør ca. 15 cm i
diameter). Yngellokalitet 2.

(213)
(214)

Javngyde Bæk er udtørret i Javngyde Dal (ved vejen
Låsby - Javngyde) og er 1,4 m bred og 7 cm dyb ved
markvejen (spang) i den nordlige del af Javngyde.
Her er der frisk strøm og grusbund, som kan benyttes
til gydning, og skjul findes ved brinker, sten, høller og trærødder. På trods af årlige yngeludsætninger på 1.000 stk. er der ingen fisk, men ingen lamiddelbare tegn på forurening bortset fra manglende
tanglopper. Derimod findes der larver af kvægmyg
og døgnfluer. Yngellokalitet 4.

(215)

Ved markvejen mod Bovns i den sydlige del af Javngyde ligger en ejendom umiddelbart opstrøms broen, som
har en uheldigt placeret mødding nær bækken. Bunden
er dækket af grønalger nedstrøms møddingen, men så
fin ud opstrøms møddingen. Bækken er 1,5 m bred og
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10 cm dyb med frisk strøm og gode gydemuligheder i
den grusede bund. Normalt udsættes der 1.000 stk.
halvårsørred hvert efterår lidt længere opstrøms.
Der blev fanget et enkelt stk. ørredyngel og 5 større
ørred opstrøms møddingen, men ingenting nedstrøms
møddingen. Bækken er en egnet halvårslokalitet 4
opstrøms møddingen, men er uegnet nedstrøms på grund
af forureningen.
(216)

Tilløbet Holmsbæk er ganske lille og ubetydeligt ved
vej en Javngyde - Tulstrup. Uegnet for fisk.

(217)

Tørring Bæk er 0,8 m bred og 5 cm dyb ved vejen Låsby - Ry og har en ret lille vandføring i forhold til
bæklejets størrelse. Der er svag strøm og blød bund,
og bækken er uegnet for fisk.

(218)

Længere nedstrøms ved vejen Javngyde - Tulstrup er
bækken 0,9 m bred og 4 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvist gruset bund, Skjul findes ved sten,
trærødder, høller og brinker, og der er spredte gydemuligheder. Bækken er stærkt præget af sandvandring,
men på trods af dette blev der fundet en tilfredsstillende naturlig bestand af såvel ørredyngel som større
ørred. Yngellokalitet 3.

(219)

Stabel Bæk ved Ryvads Bro har et bredt bækleje på 2 m
og en dybde på 6 cm, men en ringe vandføring og svag
strøm. Bækken er meget flot med mange skjul i den
grusede og stenede bund, ved høller og trærødder, men
der er kun jævn strøm. Der blev konstateret mange
tanglopper, men ingen fisk. Yngellokalitet 4.

(220)

Skærbæk er ved vejen Veng - Søballe et meget flot ørredvandløb med frisk strøm og grusbund og mange skjul
for ørred ved udhængende bredvegetation, høller, sten
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og brinker (bredde 1,9 m, dybde 7 cm). Der er meget flot grusbund overalt, som burde være gydebund,
men en del grønalger tyder på en næringsberigelse,
som bør bringes til ophør. Her udsættes normalt
2.000 stk. halvårsørred, men der blev kun konstateret en lille og utilfredsstillende bestand af større ørred (intet yngel). Bækken er på trods af grønalgerne en egnet yngellokalitet 5.
(221)

Mosbæk, som løber til Skærbæk, er 0,5 m bred og 5 cm
dyb ved vejen mellem Ryvads Bro og Langballekær.
Strømmen er jævn, og bunden blød, skjul findes kun
ved nedfaldne grene. Bækken er forurenet med forekomst af mange lammehaler og er uegnet for fisk.

(222)

Det sydlige tilløb til Ravnsø fra Kirkeskov er ubetydeligt, stillestående og grøftagtigt ved branddammen
øst for Kirkeskov (ved vejen Veng - Skanderborg).
Uegnet for fisk.

(223)

Længere nedstrøms (ved Skibskær) blev bækken fundet
udtørret.

(224)
(225)

Tilløbet fra Tingkrog i den østlige del af Nygårde
Skov er ganske lille og betydeligt på hele forløbet.
Uegnet for fisk.

(226)

Marskendal Bæk er stillestående, tilgroet og grøftagtig ved vejen Firgårde - Nygårde og blev fundet
udtørret ved skovvejen nordøst for Firgårde Skov.
Uegnet for fisk.

(227)

§§]S_Y§^_Birkhede__(lok^_228)_
(228)

Bækken er 1 m bred og 20 cm dyb ved vejen Alling Ry med svag strøm, blød bund og manglende skjul.
Den er stillestående og kanalagtig og derfor uegnet
for ørred.
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§lS^ldal_Bæk__(I;aven_Bæk^_lok_;^_2293230)_
(229)

Bækken er 0,9 m bred og 3 cm dyb ved vejen Linå Tørring. Den har god strøm og sandet, stedvis gruset bund med gode skjul for ørred ved sten, høller,
brinker og nedfaldende grene. På trods af årlige
yngeludsætninger på 4.000 stk. blev der ikke fanget
ørred. Årsagen er måske landbrugsforurening. Det østlige
tilløb her er meget lille og ubetydeligt. Yngellokalitet 4.

(230)

Bækken er 1 m bred og 6 cm dyb ved gartneriet i Laven. Der er god strøm og sandet/gruset bund med
spredt forekomst af gydegrus. Skjul for ørred findes
ved udhængende bredvegetation, sten, brinker og høller . Ved gartneriet blev der fundet en bræddeopstemning, som spærrede for opgang, og der blev fundet en
del grønne alger og slam i bækken. På trods af dette blev der (nedstrøms bræddeopstemningen) fundet en
tilfredsstillende yngeltæthed, og der blev fanget knude og gedde. Der blev kun fanget en enkelt større
ørred. Yngellokalitet 2^.
Bæ]S_Y^^_§Y§i^?IS_9§Ég_ilok^_231)_

(231)

Bækken er ganske lille og ubetydelig og har en stærk
sandvandring. Uegnet for fisk.
Bæk_ved_Hø2holt__(lok_^_232)_

(232)

Bækken er stillestående og grøftagtig med en meget
lille vandføring. Uegnet for fisk.
§^]$_^st_for_eid^_;^Katrinelund;^__(lok^_233)_

(233)

Bækken blev fundet udtørret.
B^^§ti_Dal_Bæk__(lok^_234)_

(234)

Udtørret.
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§§IS_i_§Yeibæk__(lok_^_235)_

(235)

Udtørret.

(236)

Udtørret.

VESTLIGE TILLØB TIL GUDENÅEN (lok. 237-319)
Salten_Å__(lok^_2372278)_
(237)

Salten Å udspringer syd for Christianshede og kaldes Skærbæk på det øverste forløb. Ved Favrholt
Bro (vejen Hjøllund - Sepstrup) er bækken 1,3 m
bred og 20 cm dyb med god strøm og sandbund.
Skjul findes stort set kun i høller og ved brinker
og bredvegetation, som dækker halvdelen af vandspejlet. Der er ingen gydemuligheder omkring broen
på grund af en kolossal sandvandring, men på trods
af dette blev der fundet en mindre bestand af såvel
yngel som større ørred. Derfor må der stedvist være gydemuligheder, idet der ikke finder udsætning
sted. Der blev konstateret en ganske let okkerforekomst. Etårslokalitet 3.

(238)

Ved ejendommen "Lykkensprøve" i Skærbæk Plantage
er vandløbet 2,4 m bredt og 13 cm dybt med frisk
strøm og sandbund. Skjul findes ved sten, høller,
trærødder og brinker, og der er ikke fundet gydebund.
Der blev fanget 2 stk. ørredyngel og fundet en rimelig bestand af større ørred. Dette på trods af, at
vandløbet på grund af okkerforurening og næringspåvirkning (mange grønalger) ikke er egnet for ørred
(uden okker og grønalger en egnet halvårslokalitet
2) .
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(239)

Ved vejen Vrads - Fogstrup er åen 4,3 m bred og 36
cm dyb med frisk strøm og blød sandbund. Der blev
fundet en lille bestand af større ørred, som fandt
skjul ved vandranunkel, udhængende bredvegetation
og brinker, grene og høller. Men åen er uegnet for
ørred på grund af en stærk okkerforurening (uden
okker en toårslokalitet 2 ) ,

(240)

Ved markvejen mellem ejendommen "Nedergård" og
Svinsbjerg (syd for Fogstrup) er Salten Å 5 m bred
og 56 cm cyb med frisk strøm og sandbund, som er
halvt dækket af båndblade. Der er mange alger, og
skjul findes stort set kun i grødevæksten. Der er
ingen gydemuligheder og ingen ørred, derimod blev
der fanget 9 regnbueørred på en 50 m lang strækning . Toårslokalitet 3.
Salten Å's hovedløb er ikke undersøgt længere nedstrøms , da den er for mægtig til elfiskeri, Den
er dog egnet for toårsørred på store dele af det
resterende forløb indtil udløbet i Salten Langsø,

(241)

Tilløbet Lystrup Å kaldes Dalbæk (senere Nimdrup
Bæk) på det øverste forløb og er 0,8 m bred og 10
cm dyb ved markvejen fra Davding til Ring. Bækken
er stærkt uddybet og tilgroet med blød bund og jævn
strøm og er derfor uegnet for ørred.

(242)

Ved vejen Grædstrup - Davding er Nimdrup Bæk 1,2 m
bred og 13 cm dyb med god strøm og sandbund. Der
er et ringe antal skjul i grødevækst og brinker,
men mange fødedyr. Der er ingen gydemuligheder eller ørred, men der blev fanget en enkelt knude.
Halvårslokalitet Ik.

(243)

Ved Stokbro (vejen Slagballe - Grædstrup) er Nimdrup
Bæk rørlagt på et forløb af ca. 500 m på begge sider
af vejen, hvilket er usædvanligt for så stort et vand-
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løb. Umiddelbart nedstrøms rørlægningen er bækken
roligtflydende med sandbund og er uegnet for ørred.
(244)

Opstrøms ejendommen "Pja1tenborg" er bækken 2,2 m
og 23 m dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset,
bund. Der er en del skjul i grødevækst og ved brinkerne, og vandet er let okkerfarvet. Her blev fundet
en tilfredsstillende naturlig tæthed af ørredyngel
samt en mindre bestand af større ørred. Etårslokalitet 2^,

(245)

Ved ejendommen "Kænpesmølle" er vandløbet 2,7 m bredt
og 27 cm dybt med frisk strøm og sandet, stedvis
gruset, bund. Der er mange skjul for ørred i en
kraftig grødevækst og i enkelte høller, og der blev
fundet en utilfredsstillende tæthed af såvel yngel
som større ørred. Desuden blev der fanget knude og
bæklampret. Etårslokalitet 4.

(246)

Vandløbsstrækningen mellem Bryrup Langsø og Kvindsø
kaldes Bryrup Å og er ca. 3 m bred og 30 cm dyb med
frisk strøm og grusbund. Skjul findes ved sten, høller, trærødder, faskiner og brinker, men åen er stærkt
påvirket af alger fra Bryrup Langsø og uegnet for ørred (uden alger en etårslokalitet 4 ) .

(247)

Åen fra Kulsø og nedstrøms kaldet Lystrup Å og er fysisk set et flot vandløb, blot er det uegnet for ørred på grund af en stærk algepåvirkning fra søerne
omkring Bryrup. Ved Lystruphave Hotel er åen ca. 6
m bred og 25 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis
gruset, bund. Skjul findes ved sten, trærødder, høller og brinker, og åen ville uden alger være en etårslokalitet 4. Nu uegnet for ørred.

(248)

Ved markvejen vest for Vesterhåb er Lystrup Å 5,1 m
bred og 23 cm dyb med god strøm og sandbund. Skjul
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findes kun ved udhængende bredvegetation, og åen
er stærkt algepåvirket. Her blev fanget et stort
antal aborrer og skaller, men ingen ørred. Uden alger ville åen være en egnet etårslokalitet 3, nu er
den uegnet for ørred,
(249)

Nedstrøms det nedlagte savværk, hvor der findes en
impassabel opstemning, er åen undersøgt ca. 400 m
før udløbet i Salten Å (vest for Svinsbjerg). Åen
er fysisk set meget flot med rivende strøm og gruset, stedvis stenet bund, som kan anvendes til gydning (bredde 4,5 m, dybde 18 cm). Skjul findes ved
sten, høller, brinker, trærødder og nedfaldne grene.
Åen er stadig påvirket af alger fra søerne ved Bryrup, men ørred kan formentlig klare sig her i rimeligt omfang, i alt fald blev der fanget 2 større ørred og 1 regnbueørred. Fysisk set bedømmes åen til
en etårslokalitet 5.

(250)

Tilløbet til Nimdrup Bæk fra Rødvigsballe er ved vejen Slagballe - Davding 0,8 m bred og 16 cm dyb med
god strøm og sandbund. Der er skjul ved grødevækst
og brinker, og der fandtes mange tanglopper, men ingen gydemuligheder. Der blev fanget en lille gedde
på 13 cm, men ingen andre fisk. Etårslokalitet 3.

(251)

Længere nedstrøms ved vejen fra Davding til Stokbro
er bækken ca. 1 m bred og 10 cm dyb med frisk strøm
og grusbund, som giver gode gydemuligheder.- Bækken
er rørlagt fra ca, 20 m opstrøms vejen og til udløbet i Nimdrup Bæk og blev ikke befisket opstrøms
rørlægningen på grund af en fuldstændig tilgroning
af brændenælder, Bækken er ikke tidligere undersøgt,
og det er derfor ukendt, om der findes ørred på dette
nederste forløb. Det er dog ikke sandsynligt, selvom vandløbet har gode gydemuligheder og bedømmes til
en yngellokalitet 4.
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(252)

Tilløbet syd for Slagballe er udtørret ved vejen
fra Slagballe mod Stokbro.

(253)

Kringelbæk, som løber til Karlsø, er 0,9 m bred og
10 cm dyb kort før udløbet i søen. Strømmen er
frisk/rivende, og bunden består af grus og sten,
som er meget velegnet til gydning. Skjul findes
ved sten og en kraftig dækning af bredvegetation
og brinker. På trods af de fine gydemuligheder og
en årlig udsætning af 2.000 stk. ørredyngel blev
der kun fundet en lille tæthed af større ørred og
intet yngel. Bækkens øvre løb er ikke undersøgt på
grund af vanskelige tilkørselsforhold, men er bedømt til en halvårslokalitet 5 før udløbet i Karl-

sø.
(254)

Kaidal Bæk, som løber til Bryrup Langsø, er 0,5 m
bred og 10 cm dyb ved vejbroen nordøst for ejendommen "Bryrupgård". Bækken har god strøm og sandbund,
men er næsten tilgroet af grøde. Uegnet for ørred.

(255)

Afløbet fra Igelsø er 1,5 m bredt og 8 cm dybt efter sammenløbet med tilløbet fra Velling Skov med
god strøm og sandbund, forårsaget af en kraftig sandvandring. Der er kun få skjul ved trærødder, brinker, høller og nedfaldne grene, og vejunderføringen
ved sammenløbet af de to løb er ikke passabel for
opstrøms vandrende ørred. Begge vandløb opstrøms vejen er ubetydelige og uegnede for ørred, men efter
sammenløbet blev der fanget et lille antal naturligt
produceret yngel og større ørred. Gydeområderne blev
dog ikke fundet. Yngellokalitet 1.

(256)

Løndal Bæk er 0,7 m bred og 5 cm dyb ved vejen og
skovgrænsen, ca. 500 m nord for Løndal. Der er frisk
strøm og sandet, stedvis gruset, bund med gode gydemuligheder. Skjul findes ved brinker, trærødder, sten
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og nedfaldne grene, og der blev fundet en lille naturlig ørredbestand. Antallet af større ørred var
tilfredsstillende, mens antallet af yngel var ret
lille. Bestanden må dog formodes at være i balance, da der ikke foretages udsætninger i bækken.
Yngellokalitet 2\,
(257)

Åsbæk ved ejendommen "Åslund" er stærkt uddybet med
svag strøm og kraftig tilgroning af grødevækst
(bredde 2 m, dybde 1 m ) . Uegnet for ørred.

(258)

Længere nedstrøms, ved vejen Kærlund - Svinesø, er
Åsbæk også

