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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 i
Nørreåens vandsystem (fig. 1 ) .
Her blev i alt 88 lokaliteter undersøgt i perioden 17.
-24.10.1985. 73 af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk.
I alt 37 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
17 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede.
Der blev fundet yngel på 10 lokaliteter (59%), men kun
på 6 lokaliteter (35 %) 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.

-

/^

-

TILLØB TIL HALD SØ OG VEDSØ
De fleste tilløb til Hald Sø er gode ørredvandløb med en
tæt, naturlig bestand af bæk- og søørred. Vandløbene blev
grundigt undersøgt i 1982-83 af Kjellerup Larsen, en beskrivelse af undersøgelserne kan findes via litteraturlisten
i denne series samlerapport.

Dolleru2_Møllebæk__(lok^_723-729)_
Dollerup Møllebæk er kun ca. 1,5 km lang, men modtager vand fra en række tilløb, som alle er gode ørredvandløb. Dambrugene ved bækken blev nedlagt i sommeren 1985.
[723)

Ved grusvejen fra Dollerup til ejendommen "NederTestrup" er Dollerup Møllebæk 1,4 m bred og 18 cm
dyb med rivende strøm og gruset bund (gydebund).
Der er usædvanlig mange skjul ved brinker, bredvegetation, sten og høller, og der er gode gydemuligheder. Der er ikke opgang af søørred til lokaliteten på grund af en opstemning ved Dollerup Mølle.
Måske af denne årsag blev der kun fanget regnbueørred (5 stk,), som er undsluppet fra det nu nedlagte
dambrug. Bækken opstrøms Dollerup Mølle mangler således en ørredbestand, selvom der er fine gydemuligheder, og bækken bedømmes som en etårslokalitet 5.

724)

Nedstrøms Dollerup Mølle er bækken 2,6 m bred og 24
cm dyb med frisk strøm og stedvis sandet, stedvis
gruset, bund. Der er mange skjul ved sten, brinker,
trærødder og høller, og der er tilsvarende gode gydemuligheder. Bækken er et eksempel på en billig og
vellykket vandløbsrestaurering. En elektrobefiskning i 1986 (året efter lukningen af dambruget) har
vist, at tætheden af naturligt forekommende yngel
er høj, Vandløbet må derfor formodes at være uden
udsætningsbehov. Etårslokalitet 4.
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(725)

Ved broen før udløbet i Hald Sø er bækken ca. 4 m
bred og 30 cm dyb med god strøm og sandet bund.
Der er stort set ingen skjul bortset fra enkelte
brinker og trærødder, og gydemuligheder mangler.
Uegnet for ørred.

(726)

Tilløbet til Dollerup Bæk syd for Dollerup Mølle er
1,3 m bredt og 7 cm dybt med frisk strøm og sandet/
gruset bund. Der er en del skjul ved bunden og ved
sten, brinker og trærødder. Der har tidligere været udledt en del slam i bækken, men den er nu ved
at retablere sig efter lukningen af dambruget. Gydemulighederne er gode, men bækken er noget påvirket
af okker og sandvandring. Alligevel blev der fundet
en tilfredsstillende tæthed af naturligt forekommende yngel og en del større ørred. Yngellokalitet 3.

(727)

Den nordligste kilde, som løber til ovennævnte tilløb, er ifølge lokale oplysninger aldrig blevet elektrobefisket før i efteråret 1985.
Bækken er 0,6 m bred og 7 cm dyb med frisk strøm og
grusbund. Der er usædvanlig mange skjul ved grøde,
brinker og bredvegetation. Desuden giver den grusede bund mange skjul og usædvanlig gode gydemuligheder . Bækken er optimalt besat med ørred i alle størrelsesgrupper og bedømmes som en yngellokalitet 5.

(728)

Syd for ovennævnte bæk findes en bæk, som er elektrobef isket efter sammenløbet af dens to løb. Bækken er 0,6 m bred og 10 cm dyb med frisk strøm og
grusbund, som giver mange skjul og usædvanlig gode
gydemuligheder. Bækken har et varieret forløb med
mange skjul ved grøde og brinker, og ørredbestanden
er meget fin (alle størrelser). Ud over ørred blev
der fanget en enkelt hundestejle. Yngellokalitet 5.
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(729)

Tilløbet Bisballe Bæk, som løber langs vejen Dollerup - Grundvad, er midtvejs 1,5 m bred og 6 cm dyb
med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund.
Bækken er meget varieret i sit forløb med strækninger, som er helt optimale for ørred, og strækninger,
som er noget påvirkede af sandvandring. Der er mange skjul ved grøde, trærødder, sten, brinker og høller, og gydemulighederne er gode. Bækken havde tidligere en bestand af kildeørred, men den er væk i dag.
Nu er der en stor ørredbestand med en stor tæthed af
naturligt forekommende yngel. Dette overflødiggør de
udsætninger af 1.500 stk, yngel, som normalt finder
sted. Yngellokalitet 4.
Mostgård_Bæk__(lok_^_730-734)_

(730)

Mostgård Bæk er undersøgt ca, 1 km syd for Grundvad,
hvor den er 1,3 m bred og 20 cm dyb. Bækken er kraftigt uddybet med stillestående vand og sandbund.
Uegnet for ørred,

(731)

I Grundvad er Mostgård Bæk 1,4 m bred og 11 cm dyb
med frisk strøm og gruset bund. Der er mange skjul
ved grøde, brinker, sten, trærødder og nedfaldne grene. Der er gode gydemuligheder og mange tanglopper,
men ørredbestanden er utilfredsstillende uden forekomst af yngel. De større ørred, som blev fanget,
kan stamme fra det nedstrøms beliggende dambrugs
pligtudsætninger. Bækken er let okkerforurenet.
Halvårslokalitet 4.

(732)

Ved grusvejen øst for Knækkeborg mellem Grundvad
og Most Mølle er Mostgård Bæk 1,9 m bred og 31 cm dyb
med jævn strøm og sandbund. Bækken er tidligere uddybet, men er nu rimelig varieret i sit forløb på
grund af grødevæksten, som dækker halvdelen af bækken.
Der er dog ingen gydemuligheder, og bækken er let okkerpåvirket. Ørredbestanden er utilfredsstillende,
og der blev kun fanget 2 stk. yngel. Etårslokalitet 3.
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(733)

Ved Most Mølle findes en opstemning, som ikke kan
passeres af fisk på opstrøms vandringer. Nedstrøms
møllen er bækken 1,8 m bred og 18 cm dyb med frisk,
stedvis rivende, strøm og gruset bund overalt, som
er særdeles velegnet til gydning. Der er usædvanlig mange skjul i bundmaterialet og ved grøde, brinker , høller og sten, og der er mange tanglopper.
Her blev fanget et tilfredsstillende antal større ørred og en hel del ørredyngel. Etårslokalitet 5.

(734)

Nedstrøms dambruget er bækken 2,6 m bred og 11 cm
dyb med rivende strøm og sandet, stedvis gruset,
bund. Der er mange skjul ved sten, høller, brinker,
trærødder og nedfaldne grene, men også mangel på
skjul på sandede strækninger. Grusbunden er, hvor
den findes, ikke egnet til gydning. Der blev fundet
et dræn fyldt med lammehaler og en del røde Tubifex,
ellers var der ikke umiddelbart synlige tegn på forurening . Der blev kun fanget 2 større ørred, 2
regnbueørred og 11 ål, og bækken er underbesat med
ørred. Etårslokalitet 3k.
Kaeeldal_Bæk__(lok^_735)_

(735)

Bækken er tidligere undersøgt af Kjellerup Larsen,
som fandt, at ørredbestanden i den 300 m lange bæk
var tilfredsstillende med opgang af søørred og en
stor naturlig produktion af yngel, Bækken er 0,41,0 m bred og 5-30 cm dyb med en bund, som overvej ende består af grus. Yngellokalitet 4.
Gelbæk_Uok^_736-737)_

(736)

500 m nedstrøms udspringet er Gelbæk 1,1 m bred og
13 cm dyb med frisk strøm og sandet/gruset bund.
Halvdelen af bunden er gydegrus, som giver gode
skjul sammen med grøde, brinker, høller, sten og
trærødder. Her findes en stor tæthed af naturligt
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forekommende yngel og større ørred, som gør de hidtidige udsætninger på 2.000 stk, yngel overflødige.
Desuden blev der fanget en del knuder, Halvårslokalitet 3^.
(737)

Ved Gelbro er Gelbækken 3 m bred og 20 cm dyb med
jævn strøm og meget blød bund, som umuliggjorde elfiskeri. Ørred blev observeret, men der er kun få
skjul, og bækken bedømmes kun til en etårslokalitet
1,
?S^obæk__(lok^_738-739)_

(738)

Opstrøms dammen ved Niels Bugges Kro er bækken ca.
1 m bred og 7 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Bækken har et flot og varieret
forløb med spredte gydemuligheder og en del skjul
ved grene, sten og blade. Ved dammen findes en opstemning, som muligvis kan passeres af søørred på
gydevandring. Yngellokalitet 4,

(739)

Nedstrøms mølledammen og vejen er bækken 1,6 m bred
og 12 cm dyb med frisk strøm og en bund, som udelukkende består af gydegrus. Der er usædvanlig mange
skjul for ørred ved bundmaterialet, brinker, sten,
trærødder og nedfaldne grene, og der er en meget tæt
bestand af såvel yngel som større ørred. Bækken har
en stor opgang af søørred. Halvårslokalitet 5.

TILLØB TIL VEDSØ (lok. 740-757)
§?IS_^§t_f9^_T2stru£_Hede__(lok^ 2121
(740)

Bækken er en stillestående grøft ved vejen Birgittelyst - Rindsholm. Uegnet for fisk.
^^?^9§^_§æk_ (lok^_741)

(741)

Ved vejen Birgittelyst - Rindsholm er bækken meget
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kraftigt uddybet med blød bund og svag strøm. Der
er forekomst af en del grønne alger, lammehaler og
en del okkerudfældning. \ Bredden er 2 m og dybden
4O cm. Bækken er uegnet for fisk,
Grundel_Bæk_^_[lok^_74 2-753)^
(742)

Bækken er uddybet ved vejen Demstrup - Demstrup Hede, hvor den er 1,3 m bred og 15 cm dyb med jævn
strøm og sandet bund. Der er stort set ingen skjul
for ørred, og vandføringen er ret lille. Der blev
observeret hundestejler. Uegnet for ørred.

(743)

Ved vejen Almind - Vester Vandet er Grundel Bæk 1,7
m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og gruset bund,
som giver gode gydemuligheder. Der er gode skjul
ved grøde, brinker, sten og høller, og der er mange
tanglopper, men ingen fisk. Halvårslokalitet 3h•

(744)

Ved grusvejen fra Tolstrup til Middelhede Mose er
bækken 1,7 m bred og 10 cm dyb med frisk strøm og
sandet bund. Skjul findes ved brinker, sten og høller. Vejunderføringen kan kun passeres af store
fisk (30 cm fald). Der er mange tanglopper men ingen
ørred, hvilket formentlig skyldes de manglende gydemuligheder/udsætninger . Derimod er der mange hundestejler. Halvårslokalitet 2^,

(745)

Øst for ejendommen "Snabegård" er Grundel Bæk 2 m
bred og 20 cm dyb med frisk strøm og både sandet og
gruset bund. Der er en del skjul ved brinker, høller og sten, men bækken er stærkt okkerforurenet
fra Middelhede Mose (tilløb). Uden okker ville bækken være en etårslokalitet 3, nu er den uegnet for
fisk.

(746)

Ved vejen Birgittelyst - Middelhede og nedstrøms
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(747)

er Grundel Bæk 2,5 m bred og 20 cm dyb med frisk
strøm og såvel sandet som gruset bund. Der er en
del skjul ved trærødder, sten, høller og brinker,
men bækken er meget kraftigt okkerforurenet. Uden
okker er bækken en etårslokalitet 3, nu er den uegnet for fisk.

(748)

Tilløbet til Grundel Bæk fra Middelhede Mose er 1,5
m bredt og 25 cm dybt med frisk strøm og sandbund.
Der er et mindre antal skjul ved brinker og høller,
og bækken ville i ren tilstand være en etårslokalitet 2. Nu er den uegnet for fisk på grund af en
stærk okkerforurening.

(749)

Tilløbet Middelhede Bæk blev fundet udtørret ved vejen nord for Skaun Dybdal (vejen Rindsholm - Brandstrup),

(750)

Ved vejen Rindsholm - Rødkærsbro er Middelhede Bæk
stærkt uddybet og kanaliseret med en ret lille vandføring og svag strøm. Bækken er 1,5 m bred og 10
cm dyb.

Her udsættes normalt 2.600 stk, yngel, men

bækken er nu uegnet for ørred på grund af uddybningen og den svage strøm.
(751)

Ved vejen Rindsholm - Demstrup er Middelhede Bæk 1,2
m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og såvel sandet
som gruset bund. Skjul findes ved bunden og langs
brinkerne. Bundmaterialet er kraftigt belagt med
okker, og der er en del grønalger, som måske skyldes
en mødding opstrøms vejen. Der blev fundet en lille
bestand af større ørred, som skyldes tidligere yngeludsætninger. Uden okker ville bækken være en egnet halvårslokalitet 3, nu er den uegnet for fisk.

(752)

Middelhede Bæk er også stærkt okkerforurenet og uegnet for fisk ved grusvejen før udløbet i Grundel Bæk.
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(753)

Tilløbet fra Skaun Dybdal er uddybet og stillestående, uegnet for ørred (bredde 1 m, dybde 10 cm).
Kolbæk_Xlok^_7 54-757)_

(754)

Kolbæk er ved vejen Viborg - Hald Ege en stillestående grøft med en meget lille vandføring og blød
bund (bredde 0,8 m, dybde 5 cm). Bækken er rørlagt
nedstrøms vejen. Uegnet for ørred.

(755)

Ved vejen Viborg - Birgittelyst er bækken rørlagt
fra ca. 50 m nedstrøms vejen og længere nedstrøms.
På det frie forløb er bækken 1,3 m bred og 5 cm dyb
med jævn strøm og sandbund. Skjul findes ved grus,
brinker og småhøller, men bækken er noget næringsberiget og dermed uegnet for ørred (uden næringsberigelse er bækken en yngellokalitet 2 ) .
Bæk_ved_Danehø2__(lok^_7 56)_

(756)

Bækken, som løber vest for ejendommen "Store Teglgård", er stillestående, grøftagtig og næsten udtørret. Uegnet for fisk.
S?lS_Y§^ S2endommen_^Søholt^__(lok_^_757)_

(757)

Bækken blev fundet udtørret.

NØRREÅENS HOVEDLØB (lok. 7 58)
(758)

Nørreåen, som denne rapport omhandler, starter ved
Hald Sø og løber ca. 40 km, før den når Gudenåen.
Åen løber gennem Nørreådalen, som er meget påvirket
af landbrugsdrift med et utal af dræn og grøfter.
Åen er reguleret og præget af hård vandløbsvedligeholdelse, og den er ikke egnet for ørred. Derimod
er der en del ål i Nørreåen. Bredden svinger fra
ca. 10 m ved Randrup Bro til ca. 15 m ved udløbet
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i Gudenåen. Der er kun et mindre antal tilløb til
Nørreåen med en naturlig forekomst af ørredyngel.
De fleste af tilløbene er mere eller mindre ødelagt
af landbrugsdrift (regulering, uddybning, forurening, okkerforurening).

HØJRESIDEDE (SYDLIGE) TILLØB (lok, 759-790)
5i^^_Bæk__(lok^_7593771)_
(759)

Bækken springer ud ved Tavlgårde og kaldes Dalsgårde Bæk på det øverste forløb. Den blev fundet udtørret ved markvejen ca. 1200 m nedstrøms udspringet.

(760)

Ved ejendommen "Dalgårdshus" nord for Søndermark er
bækken reguleret og næsten udtørret samt rørlagt
nedstrøms vejen. Uegnet for fisk.

(761)

Syd for Mammen (ved Bulbro) er Dalsgårde Bæk kraftigt
kanaliseret med en ringe vandføring, svag strøm og
blød bund (bredde 1 m, dybde 5 cm). Uegnet for fisk.

(762)

Nord for Bjerring Hede er bækken kanaliseret og uddybet med svag strøm og blød bund (bredde 0,8 m, dybde 10 cm). Uegnet for ørred.

(763)

Syd for Dalsgårde er bækken stærkt uddybet, stillestående og tilgroet (bredde 1,3 m, dybde 20 cm).
Her udsættes ifølge udsætningsplanen årligt 3.000
stk, yngel, hvilket må frarådes. Uegnet for ørred,

(764)

Nedstrøms Horsdal Bro er Rind Bæk 2 m bred og 15 cm
dyb med frisk strøm og sandet stedvis gruset, bund
med spredte gydemuligheder. Der er en del skjul
ved sten, brinker, trærødder og høller nedstrøms
broen, men ingen skjul opstrøms broen på grund af
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uddybning, Desuden er der en ret stor okkerudfældning, men på trods af dette en lille naturlig forekomst af yngel. Der blev også fanget et lille antal større ørred, som dog kan stamme fra årlige udsætninger af 3.600 stk, halvårsørred her og 3,000
stk. yngel længere opstrøms. Uegnet for ørred opstrøms vejen, etårslokalitet 3 nedstrøms vejen.
(765)

Ved vejen Vinkel - Sønder Rind findes en uoverstigelig opstemning ved dambruget. Bækken er 2 m bred
og 25 cm dyb med frisk strøm og sandbund (okkerudfældning) . Der er en del skjul ved sten, høller og
brinker, men ingen gydemuligheder, Etårslokalitet
4.

(766)

Nedstrøms Randrup Mølle (ved vejen Randrup Mark Sdr. Rind) er Rind Bæk 3,1 m bred og 26 cm dyb med
frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der
er en del skjul ved sten, brinker, høller og trærødder. Mølleejeren oplyste, at han i maj måned (1985)
havde udsat en del ørred og regnbueørred (9-11 cm
lange) efter en gylleforurening og fiskedrab. Han
fanger havørred på op til 3kg i bækken, og der er god
gydning nedstrøms opstemningen, Elektrofiskeriet
gav spredte fangster af større ørred og regnbueørred, som formentlig skyldes nævnte udsætning. Desuden blev der fanget en ål. Etårslokalitet 3.

(767)

Ved udløbet af bækken fra Hølken er Rind Bæk 2,5 m
bred og 38 cm dyb med god strøm og sandbund. Der
er en del skjul ved grøde, høller og brinker, men
ingen gydemuligheder. Der blev fanget 3 større ørred, 1 gedde og 1 ål. Etårslokalitet 4.

(768)

Tilløbet fra Hølken har en ret lille vandføring og
er meget stærkt forurenet ved markvejen syd for Ramdrup (bredde 0,5 m, dybde 10 cm). Bunden er blød,

