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Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og
Vejle Amtskonimuner, 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.

INDHOLDSFORTEGNELSE
INTRODUKTION
SAMMENDRAG
HADSTEN LILLEÅ, HOVEDLØB (lok. 584-595)
HØJRESIDEDE TILLØB (lokal 596-652)
Bæk øst for Ristrup (lok. 596)
Bæk syd for Mølballe Bro (lok. 597)
Rønbæk (lok. 598-603)
Grundfør Bæk (lok. 604)
Bæk vest for Spørring Mark (lok. 605-606)
Spørring Å (lok. 607-623)
Kollerup Bæk (lok. 624-627)
vinterslev Bæk (lok. 628-630)
Bæk sydvest for ejd. "Holkærgård" (lok. 631)
Bæk syd for Vissing Bæk (lok. 632)
Vissing Bæk (lok. 633-642)
Bæk øst for Lerbjerg (lok. 643)
Lerbjerg Bæk (lok. 644-646)
Lerbæk.(lok. 647)
Stensbæk (lok. 648)
Bæk øst for Essendrup (lok. 649)
Lunddal Bæk (lok. 650)
Bæk øst for Laurbjerg (lok. 651)
Bæk nord for Laurbjerg (lok. 652)
VENSTRESIDEDE TILLØB (lok. 653-722)
Norring Møllebæk (lok. 653-657)
Haldum Bæk (lok. 658-664)
Hårbaak (lok. 665-667)
Bæk nord for Sandby (lok. 668)
Vivild Bæk (lok. 669-671)
Favrskov Bæk (lok. 672)
Voer Mølleå (lok. 673-678)
Granslev Å (lok. &79-714)
Frislund Bæk (lok. 715-716)
Bæk
Bæk
Bæk
Bæk
Bæk

nord for Kongstrup (lok. 717)
syd for Løjstrup Mølle (lok. 718)
nord for Løjstrup Mølle (lok. 719)
300 m nord for Løjstrup Mølle (lok. 720)
nord for Houlbjerg Skov (lok. 721)

Bæk syd for Østergård (lok. 722)

Tabeller

- 1 -

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 i
Hadsten Lilleå-systemet (fig. 1 ) .
Her blev i alt 139 lokaliteter undersøgt i perioden 25.
7.-9.8.1985. 103 af de undersøgte vandløbsstrækninger
havde så stor vandføring, at de var egnede for fisk.
I alt 77 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
43 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede.
Der blev fundet yngel på 20 lokaliteter (47%), men kun
på 14 lokaliteter (33 %) 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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Hadsten Lilleå har sit udspring øst for Lading Sø
og løber ca. 30 km, før den møder Gudenåen ved Langå.
Der er mange fine ørredvandløb i vandsystemet, bl.a.
blev der i et lille vandløb (0,9 m bredt station
698) konstateret en helt utrolig stor, naturlig tæthed af ørred på næsten 6 ørred pr m vandløbsbund.
Gudenåkomiteens tidligere undersøgelser har desuden
vist, at halvdelen af de havørred, som vandrer til
Gudenåen fra Randers Fjord, stiger op i Hadsten Lilleå, bl.a. blev der fanget en 10 kg's havørred ved
undersøgelserne i 1984.
Følgende arter blev fanget ved undersøgelserne i 1985:
Ørred, skalle, ål, hundestejle og bæklampret.
Ørred dominerede, men også ål forekom hyppigt i fangsterne.
Der findes et antal opstemninger i Hadsten Lilleå,
bl.a. ved Løjstrup Dambrug, Hadsten Mølle og Grundfør Mølle, hvor der bør etableres passagemuligheder
for fisk.
HADSTEN LILLEÅ, HOVEDLØB (lok. 584-595)
(584)

Lilleåen er 0,8 m bred og 2 cm dyb ved hovedvejen Viborg - Århus. Der er jævn strøm og blød bund, og
vandløbet er grøftagtigt og tilgroet af udhængende
bredvegetation. Uegnet for ørred.

(585)

Ved markvejen ca. 1 km opstrøms vejen Hadsten - Sabro er åen l,5mbredog 25 cm dyb med svag strøm og
blød bund. Her udsættes normalt 2.000 stk, yngel
årligt, men åen er uddybet og kanalagtig, derfor uegnet for ørred.

(586)

Ved vejen Hadsten - Sabro er åen 1,1 m bred og 10 cm
dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund.
Åen er halvt tilvokset med grødevækst og har en kraf-
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tig begroning af trådformede grønalger, som dækker
gydegruset. Opstrøms vejen er åen stemmet op med
brædder ved et vandindtag til en andedam - opstemningen er kun delvist passabel. Der blev kun fanget
en ål på trods af årlige ørredyngeludsætninger på
4.000 stk. Omkring vejen er åen en yngellokalitet 3
(på trods af algerne), men ca. 400 m nedstrøms vejen
og længere nedstrøms er åen uegnet for ørred på
grund af regulering.
(587)

Ved vejen fra Ristrup til Ustrup Skov (mod Skjoldelev) er Lilleåen 1 m bred og 13 cm dyb med god strøm
og sandet bund. Åen er kraftigt begroet af trådformede grønalger, og der blev ikke fanget fisk på trods
af årlige udsætninger af 1.000 stk. halvårsørred. Uegnet for ørred på grund af forurening fra Sabro.

(588)

Ved vejen Ristrup - Søften er åen 1,9 m bred og 10
cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet,
bund. Der er mange stryg med gode gydemuligheder,
men ørred mangler på trods af årlige udsætninger af
250 halvårsørred. Der blev fanget en enkelt hundestejle. Fra broen og ca. 600 m nedstrøms (til andet tilløb fra syd) er åen en egnet halvårslokalitet 4.

(589)

Fra det østligste tilløb syd for Mølballe Bro og til
et godt stykke nedstrøms broen er Lilleåen uddybet
og kanalagtig med svag strøm og blød bund (bredde 2
m, dybde 25 cm). Skjul mangler, og åen er uegnet
for ørred.

(590)

Ved rensningsanlægget i Søften (nedlagt) er åen 1,6 m
bred og 40 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen er
smal og dyb, og der er mange skjul til store fisk i
en kraftig grødevækst. Der blev fanget et mindre antal større ørred, som muligvis kan stamme fra tidli-
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gere udsætninger.
Toårslokalitet 5.

Desuden blev der fanget en ål.

(591)

Ca. 200 m opstrøms vejen Norring - Søften (Damsbro)
er åen meget smal og dyb med god strøm og sandbund
(bredde 1,4 m, dybde 58 cm). Åen er kraftigt tilgroet med grøde, og der er mange skjul for ørred.
Her blev fanget et rimeligt antal ørred. Toårslokalitet 5.

(592)

Nedstrøms Damsbro er åen fladvandet med frisk strøm
og enkelte gydemuligheder i den sandede/grusede bund
(bredde 2,2 m, dybde 17 cm). Skjul findes ved sten,
udhængende bredvegetation, trærødder og høller, og
der blev fanget mange større ørred, som var udsat om
2
sommeren (106 ørred pr. 100 m ) . Desuden blev der
fanget hundestejle og ål. Etårslokalitet 3^.

(593)

Ved udløbet af Haldum Bæk i Hinnerup er Lilleåen
3,7 m bred og 28 cm dyb med frisk strøm og sandbund.
Skjul findes ved bredvegetation og i høller, og der
er ingen gydemuligheder. Her blev fundet en tilfredsstillende tæthed af større ørred, som formentlig kommer fra Haldum Bæk. Der blev kun fanget et enkelt
stk. ørredyngel og ingen andre fisk. Etårslokalitet
2.

(594)

Nedstrøms Grundfør Mølle er Lilleåen 5,4 m bred og
25 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Skjul findes
ved sten, faskiner, høller og nedfaldne grene, og
der er ingen gydemuligheder. Den gamle mølleopstemning er muligvis passabel for havørred, men ikke for
små fisk. Her blev fanget et tilfredsstillende antal nyligt udsatte større ørred samt enkelte ål.
Etårslokalitet 2^.

(595)

Lilleåen fra Hårvad Bro (vejen Hår - Tåstrup) og nedstrøms er for mægtig til elektrofiskeri ved vadning
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og er derfor ikke undersøgt nærmere. Den er dog egnet for ørred på hele strækningen til udløbet i Gudenåen.

HØJRESIDEDE TILLØB (lok. 596-652)

Bæk_øst_for_Ristrup_Xl9!SjL_52§I
(596)

Bækken er 1 m bred og 10 cm dyb med svag strøm og
blød bund. Den er næsten tilgroet af trådformede
grønalger, andemad og forglemmigej, og andre skjul
mangler. Uegnet for ørred.
§?IS_§Y^_f2^_^^l^§ii?_§^2„il9lSi_597)_

(597)

Bækken er meget lille og ubetydelig - uegnet for fisk.

(598)

Rønbæk er udtørret ved vejen Søften - Trige.

(599)

Ved vejen Grundfør - Ølsted er bækken 1,6 m bred og
22 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er skjul
ved en bevoksning af vandstjerne og udhængende bredvegetation, og gydemuligheder mangler. Her blev fanget en del hundestejler. Etårslokalitet 2\.

(600)

Ved Rønbæk Bro (vejen Søften - Grundfør)er Rønbæk
1,3 m bred og 25 cm dyb med frisk strøm og sandet,
stedvis gruset, bund. Skjul findes ved sten og grødevækst samt udhængende bredvegetation, og der er enkelte gydemuligheder. Her blev fundet en lille, naturlig bestand af større ørred og fanget en enkelt hundestejle . Etårslokalitet 3.

(601)

Ved Ådalvej opstrøms skolen i GI. Hinnerup blev Rønbæk fundet rørlagt på en strækning af ca. 200 m under
vejen. Det vides ikke, om fisk kan passere rørlægningen.
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(602)

Ved broen over Rønbæk, ca. 300 m før udløbet i Lilleåen, er Rønbæk 1,8 m bred og 12 cm dyb med frisk
strøm og sandet / gruset bund, som stedvis giver gydemuligheder. Der er skjul ved grødevækst, sten, høller og udhængende bredvegetation, og der er en let forekomst af trådformede grønalger. Her blev fanget et
mindre antal større ørred, som ikke stammer fra udsætninger, samt en enkelt ål. Halvårslokalitet 3.

(603)

Tilløbet til Rønbæk syd for Grundfør Mark (Bærmosegrøften) er ganske lille og ubetydeligt. Uegnet for
ørred.
Grundfør_Bæk__(l9^i_604)

(604)

Bækken er ubetydelig o^ forurenet fra Grundfør. Uegnet for fisk.
?^IS_Y^st_for_Seørring_Mark__(lok^_605-606)

(605)

Bækken er lille og ubetydelig ved vejen Tåstrup Hæst. Uegnet for fisk.

(606)

Ved jernbanen ca. 500 m før udløbet i Hadsten Lilleå
er bækken 1 m bred og 5 cm dyb med god strøm og sandbund. Vandføringen er ret lille, og antallet af
skjulesteder er begrænset af en stærk sandvandring.
Yngellokalitet 1.
§H^^^ing_Å__(lok_^_607-623)_

(607)

Spørring Å, som også kaldes Selling Bæk, har sit udspring syd for Hårup, hvor den ved vejen Hårup - Todbjerg er lille og ubetydelig med svag strøm og blød
bund (bredde 0,3 m, dybde 2 cm). Uegnet for fisk.

(608)

Syd for Risvang og ca. 2 km længere nedstrøms er åen
1,1 m bred og 7 cm dyb med god strøm og sandbund.
Der er mangel på gydemuligheder og skjul, disse findes kun i vegetationen langs bredderne. Her blev fanget ål og hundestejle, men ingen ørred. Bækken er forurenet fra rensningsanlægget, men bedømmes som en yngellokalitét 2.
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(609)

Ved ejendommen "Christinehøj" vest for Spørring Kær
er åen 2,2 m bred og 19 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er ingen gydemuligheder, da gruset er for tæt pakket. Skjul findes ved
en bevoksning af vandstjerne og i udhængende bredvegetation , og der er ingen umiddelbare tegn på forurening
som længere nedstrøms. Her udsættes der normalt 500
stk. yngel, men der blev kun fanget hundestejle. Etårslokalitet 3 -

(610)

Ved Ejsvad Bro (vejen Spørring - Mejlby) er åen 2,8
m bred og 10 cm dyb med god strøm og gruset/stenet
bund. Skjul findes ved sten samt enkelte steder langs
bredderne. Åen er meget hårdt vedligeholdt, og der er
aflejret en del slam- Bortset herfra er der gode gydemuligheder, men der findes kun en meget lille bestand af såvel ørredyngel som større ørred. Derimod
var der mange hundestejler. Dette på trods af, at der
årligt udsættes 4.000 stk. yngel her. Halvårslokalitet 2.

(611)

Nedstrøms rensningsanlægget i Spørring (vest for vejen Randers - Århus) er Spørring Å 4,3 m bred og 22
cm dyb med god strøm og blød, stedvis gruset, bund.
Åen er tydeligt påvirket af slam fra rensningsanlægget
med en del begroning af grønne trådalger, og skjul findes ved sten, brinker, høller og enkelte hygiejnebind.
Der er enkelte gydemuligheder. Lammehaler blev ikke
fundet, derimod et lille antal yngel og en ret god bestand af større, nyligt udsatte ørred. Desuden blev
der fanget mange ål. Etårslokalitet 2.

(612)

Ved ejendommen "Brohuset" (vejen Ødum - Tåstrup) er
åen 2,9 m bred og 27 cm dyb med god strøm og sandbund,
enkelte steder dog blød eller gruset bund (gydebund).
Der er mange sving og høller samt en god grødevækst.
Desværre forekommer der også grønne trådalger og lar-
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ver af Tubifex som følge af næringsberigelse. Her
blev fanget en del nyligt udsatte større ørred, en
del ål og en enkelt hundestejle. Etårslokalitet 4.
(613)

Ved Møllebro syd for Selling (nedstrøms udløbet af Astrup Bæk) er Spørring Å 2,5 m bred og 34 cm dyb og
har et smalt og dybt forløb med mange skjulesteder i
en kraftigt udhængende bredvegetation. Der er god
strøm og sandet, stedvis gruset, bund, som kan anvendes til gydning. Her blev fanget 3 stk. yngel og
konstateret en stort set tilfredsstillende bestand
af større ørred, som hovedsagelig må stamme fra udsætninger. Desuden blev der fanget en del ål. Etårslokalitet 4.

(614)

Ved markvejen ca. 200 m før udløbet i Hadsten Lilleå
er Spørring Å 3,9 m bred og 44 cm dyb med god strøm
og sandbund. Åen har et smalt og dybt forløb med usædvanligt mange skjul ved grøde (bl.a. vandpest),
udhængende bredvegetation og dybe høller (over 1 m
dybe). Der er ingen gydemuligheder, men der blev
fanget et mindre antal større ørred, som formentlig
stammer fra udsætninger. Desuden blev der fanget ål
og hundestejle. Toårslokalitet 5.

(615)

Tilløbet til Spørring Å fra Mejlby er 0,8 m bredt og
5 cm dybt ved vejen Spørring - Hårup. Der er god
strøm og sandet, stedvis gruset, bund med gode gydemuligheder opstrøms vejen. Nedstrøms vejen fandtes
en stenbunke, som spærrede for opgangsfisk, og gydemulighederne er dårlige nedstrøms denne. Opstrøms
vejen yngellokalitet 4, nedstrøms vejen yngellokalitet 2, samlet yngellokalitet 3.

(616)

Bækken, som løber til Spørring Å fra Nibakke, er 0,5
m bred og 8 cm dyb ved vejen Røved - Mejlby. Vandføringen er ret lille, og der er ingen fisk. Derimod
er der mange tanglopper, og bækken er derfor ikke som-
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merudtørrende. Skjul findes udelukkende ved en total overgroning af bredvegetation, idet bunden udelukkende består af sand. Yngellokalitet 2.
(617)

Bækken er rørlagt fra vejen Spørring - Hårup og ca.
100 m nedstrøms. Fisk kan passere brønden i nedstrøms retning, og bækken er 0,5 m bred og 5 cm dyb
opstrøms vejen. Strømmen er frisk/rivende, bunden
gruset/stenet, og der er ualmindeligt mange skjul for
yngel og gode gydemuligheder. Bækken blev ikke befisket , da den er helt tilgroet af bredvegetation, men
fiskebestanden mangler formentlig. Yngellokalitet 5.

(618)

Astrup Bæk er 1 m bred og 5 cm dyb ved vejen Randers
- Århus. Der er god strøm og hovedsagelig gruset bund,
som stedvis kan benyttes til gydning. Der er skjul
for ørred ved grus og sten, men der synes at mangle en
fiskebestand. Yngellokalitet 2^.

(619)

Ved Tobæk Mølle mellem Selling og Ødum er Astrup Bæk
1,6 m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og gruset,
stedvis sandet, bund, som giver gode gydemuligheder.
Skjul findes ved grøde, sten, høller, trærødder, grene og udhængende bredvegetation, men der er desværre
også en let forekomst af trådformede grønalger. Her
blev fundet en tilfredsstillende tæthed af naturligt
produceret yngel samt en tilfredsstillende tæthed af
større ørred. En del af disse kan dog stamme fra tidligere udsætninger, da der årligt udsættes 5.000 stk.
yngel ved møllen. Halvårslokalitet 4.

(620)

Tilløbet til Astrup Bæk fra Lundgård (100 m opstrøms
vejen Randers - Århus) er et fint lille vandløb med
frisk strøm og grusbund (bredde 0,3 m, dybde 3 cm).
Her er der årligt udsat 3.000 stk. yngel, men vandløbet var i efteråret 1985 så lille, at udsætningerne
må betragtes som forfejlede. Uegnet for ørred på
grund af en for ringe vandføring.
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(621)

Det østlige tilløb til Astrup Bæk ca. 300 m før udløbet i Spørring Å blev fundet næsten udtørret og
er derfor uegnet for fisk.

(622)

Tilløbet til Spørring Å ved Thomasminde Mark (ved vejen Thomasminde - Todbjerg) blev fundet udtørret.

(623)

Tilløbet til Spørring Å nord for Kærhuse blev ikke
undersøgt på grund af vanskelige tilkørselsforhold.
Vandløbet blev heller ikke undersøgt i 1969, da der
blev udarbejdet en ørredudsætningsplan for området,
men oplyses at være ret stærkt forurenet.

K9li:§^!iE_Bæk_llok^_624-627)_
(624)

Kollerup Bæk, som løber til Hadsten Lilleå umiddelbart opstrøms Hadsten, er stemmet op ved Kollerup
Mølle, hvor fiskene ikke kan passere i opstrøms retning. Det sydlige løb opstrøms møllen er 1,6 m
bredt og 11 cm dybt med god strøm og sandbund. Skjul
findes ved sten, høller og nedfaldne grene, og der
er ingen gydemuligheder. Det sydlige løb blev ikke
elektrobefisket, idet det nordlige løb, som også løber til mølledammen, netop var fundet fisketomt.
Det sydlige løb bedømmes som en halvårslokalitet 2^.

(625)

Hovedparten af vandføringen ledes gennem stemmeværket ved møllesøen, og kun en mindre del ledes gennem vandmøllen. Der blev ved besigtigelsen 9. august 1985 ikke fundet noget ålepas, og der var mange
ulovligt udsatte karper og regnbueørred i søen. Nedstrøms søen blev der konstateret mange trådformede
grønalger. Bækken bedømmes dog som en halvårslokalitet 4.

(626)

Ved grusvejen nedstrøms hovedvejen (300 m før udløbet i Hadsten Lilleå), er Kollerup Bæk 1,2 m bred og
11 cm bred dyb med rivende strøm og gruset/stenet
bund. Bækken er et usædvanligt fint ørredvandløb
nedstrøms vejen, hvor hele bækken kan opfattes som
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ét langt stryg med meget fine gydemuligheder og opvækstmuligheder for ørredyngel. Gydning finder tilsyneladende kun sted i begrænset omfang, idet der ikke blev fanget yngel, derimod en del større ørred og
ål. De større ørred stammer muligvis fra gydning, idet der såvidt vides ikke udsættes ørreder i bækken.
Opstrøms markvejen og til hovedvejen er Kollerup Bæk
en yngellokalitet 3, nedstrøms markvejen en halvårslokalitet 5.
(627)

Det nordlige tilløb til Kollerup Bæk opstrøms mølleopstemningen er 0,8 m bredt og 4 cm dybt med frisk
strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er meget
sand på bunden og kun et begrænset antal skjul ved
grøde og langs brinker og sten. Bækken er fisketom.
Et lille tilløb opstrøms vejen Hadsten - Hadbjerg
er lille og ubetydeligt (uegnet).

Yngellokalitet

2h.

Yinterslev_Bæk__(lok^_628-630)_
(628)

Vinterslev Bæk er 1 m bred og 10 cm dyb ved Bulbro
og nedstrøms (mellem Galten og Hadsten). Der er god
strøm og gruset, stedvis sandet, bund og skjul ved
udhængende bredvegetation. Vejunderføringen er ikke
passabel. Bækken blev uddybet opstrøms vejen ved besigtigelsen d. 30. juli 1985 og blev derfor ikke befisket (uklart vand). Der udsættes normalt ikke ørred i bækken, men der blev fanget ørred og ål længere nedstrøms. Yngellokalitet 3 nedstrøms vejen Galten - Hadsten.

(629)

Ved vejen Laurbjerg - Hadsten er bækken 1 m bred og
10 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet,
bund. Skjul findes ved udhængende bredvegetation og
høller, og der er gode gydemuligheder. Her blev fundet en mindre bestand af ål og større ørred, men ikke
fanget yngel. Yngellokalitet 3.
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(630)

Tilløbet til Vinterslev Bæk ved ejendommen "Elgård"
(ved vejen Galten - Hadsten) er 0,5 m bredt og 8 cm
dybt med frisk strøm og gruset/stenet bund. Bækken
er et usædvanligt fint yngelvandløb med skjul ved
sten, høller og brinker. Fiskebestanden mangler,
men der er mange tanglopper. Bækken er rørlagt fra
vejen og 200 m nedstrøms, men bedømmes i øvrigt som
en yngellokalitet 5.

?^IS_SY3Y^^t_É2^_Si^2§2™}§S_"H°l^*£2å^^"_ (l2ki_631)
(631)

Bækken er undersøgt ved vejen Vissing - Hadsten, hvor
den er 0,5 m bred og 10 cm dyb. Bækken har en grøftagtig karakter med svag strøm, blød bund og en fuldstændig tilgroning af grødevækst. Uegnet for ørred.
§§lS_SYd_for_Vissing_Bæk_^lok^_63 2)_

(632)

Bækken er en stillestående kanal med okkerrødt vand
og blød bund. Der er mange trådformede grønalger,
og bækken er halvt tilgroet med grødevækst. Uegnet
for fisk.
Yissin2_Bæk__(lok^_633-642)_

(633)

Vissing Bæk er meget lille og kanalagtig (uddybet)
ved vejen Værum - Vissing (1 m bred, 12 cm dyb).
Strømmen er svag, og bunden meget blød, uegnet for
ørred,

(634)

Ved Halebro (vejen Askildrup - Vissing) er bækken
ligeledes kraftigt påvirket af uddybning med en lille
vandføring og kanalagtig karakter (bredde 1,3 m, dybde 25 cm). Der er svag strøm og blød bund, og vandet
var mælkehvidt ved besigtigelsen d. 30. juli 1985
(udledning?). Uegnet for fisk.

(635)

Opgangsmulighederne for fisk er spærret ved Lecaværket nær vejen Haslund - Galten, hvor bækken er 1,3 m
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bred og 25 cm dyb. Der er svag strøm og blød bund,
og bækken er tydeligt påvirket af slam og næringsstoffer fra fabrikken (bl.a. mange trådformede grønalger) . Fiskebestanden mangler, og bækken er uegnet
for ørred.
(636)

Ved vejen Vissing - Galten er bækken 1,3 m bred og
17 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet,
bund (gode gydemuligheder). Skjul findes ved sten,
høller og udhængende bredvegetatation,og vejunderføringen er passabel. Opgang hindres dog totalt af en
stenbunke ca. 20 m opstrøms vejen, som er sikret med
faskiner. Bækken blev befisket nedstrøms stenbunken
med fangst af et mindre antal større ørred og nogle
ål. Ørrederne stammer såvidt vides ikke fra udsætninger, men kan være vandret ned fra bækken gennem
Vissing. Opstrøms stenbunken ved vejen er bækken
stillestående og kanalagtig
(uegnet for ørred), nedstrøms stenbunken er bækken en egnet etårslokalitet 3.

(637)

Ved vejen Vissing - Hadsten er bækken 1,4 m bred og
12 cm dyb med god strøm og sandet bund. Bækken er
stærkt præget af sandvandring, og der findes kun et
begrænset antal skjul ved den udhængende bredvegetation. Her blev fanget et mindre antal større ørred,
som formentlig er vandret ned fra bækken længere opstrøms , og bækken bedømmes som en halvårskvalitet 2.

(638)

Tusø Bæk, som løber til Vissing Bæk, er næsten udtørret ved vejen Værum - Vissing (syd for ejendommen "Hovbækgård").

(639)

Ved vejen Askildrup - Vissing er bækken rørlagt opstrøms vejen og 1 m bred/5 cm dyb nedstrøms vejen.
Strømmen er god, og der er grusbund. Skjul findes i
grødevækst og en kraftig tilgroning af bredvegetation . Her udsættes normalt 600 stk. yngel. Bækken
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er dog begroet af mange trådformede grønalger, formentlig forårsaget af landbrugsudledninger. I uforurenet tilstand er bækken en yngellokalitet 3k, nu er
den uegnet for fisk, og de tidligere udsætninger anses for forfejlede.
(640)

Tilløbet til Tusø Bæk nær vejen fra Holtgårde mod
Værum er udtørret.

(641)

Tilløbet til Vissing Væk fra Bybæk Skov nordvest for
Vissing er undersøgt ca. 300 m opstrøms kirken. Her
er bækken 1,1 m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og
gruset, stedvis sandet, bund. Der er fine gydemuligheder og mange skjul ved sten, høller og nedfaldne
grene. Bækken er et meget fint ørredvandløb, hvilket
sikkert skyldes forløbet gennem skoven, som gør
den ret upåvirket af menneskelig aktivitet. Der blev
fundet en usædvanlig stor naturlig tæthed af ørred2
yngel (247 stk. pr. 100 m ) , men kun få større ørred.
Dette skyldes formentlig det temmelig fladvandede
forløb, som kun giver få skjul for større fisk. Yngellokalitet 4.

(642)

Længere nedstrøms (ved markvejen ca, 300 m før udløbet i Vissing Bæk) er bækken 1 m bred og 10 cm dyb
med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund.
Skjul findes i grødevækst samt ved sten, høller og
en total tilgroning af bredvegetationen. Som følge
af tilgroningen blev der ikke udført elfiskeri. Vejunderføringen er ikke passabel for små ørred, men formentlig for større. Yngellokalitet 3.
§§?IS_^§t_f2^_t§£!^i^^2_li2lSi_643)^

(643)

Bækken er rørlagt opstrøms vejen Lerbjerg - Hadsten
og er ubetydelig og grøftagtig nedstrøms vejen.
Uegnet for fisk.
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(644)

Ved sammenløbet med det lille og ubetydelige tilløb
vest for ejendommen "Dalsgård" er Lerbjerg Bæk 0,5
m bred og 8 cm dyb med frisk strøm og leret, stedvis
gruset, bund. Skjul findes ved brinker og sten.
Fiskebestanden mangler på trods af, at der iflg. udsætningsplanen årligt udsættes 2.000 stk. yngel på
lokaliteten. Yngellokalitet 3.

(645)

Ved den nordligste markvej (spang) syd for Dalsgård
er Lerbjerg Bæk 1,2 m bred og 5 cm dyb med frisk
strøm og gruset, stedvis sandet, bund (gode gydemuligheder) . Skjul findes ved sten, høller, trærødder og nedfaldne grene, og der er en del sandvandring.
Ca. 300 m opstrøms markvejen findes et naturligt styrt
(ler) med et fald på ca. 80 cm, som kan være vanskeligt passabelt for store ørred og er helt impassabelt
for små ørred. Der findes en del yngel og større ørred på lokaliteten, dog ikke i tilfredsstillende antal. Yngellokalitet 3^.

(646)

Lerbjerg Bæk er rørlagt på et forløb af 30 m under vejen Lerbjerg - Laurbjerg, men rørlægningen er formentlig passabel for ørred i opstrøms retning. Opstrøms
vejen har bækken et usædvanlig varieret forløb med mange høller og stryg, som giver gode gydemuligheder.
Bækken er 1 m bred og 4 cm dyb med frisk/rivende strøm
og gruset, stedvis stenet, bund. Der er mange skjul
ved sten, høller og trærødder og nedfaldne grene. Der
blev fanget en ål og konstateret en særdeles tilfredstillende naturlig bestand af ørredyngel og større ørred. De udsætninger på 500 stk. yngel, som normalt
foretages, er således unødvendige fremover. Yngellokalitet 5.
Lerbæk__(lok^_647)_

(647)

Lerbæk, som løber til Hadsten Lilleå vest for Lerbjerg,
er rørlagt på et forløb af 50 m opstrøms vejen Lerbjerg

