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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 tilløbene
til Randers Fjord (fig. 1 ) .
Her blev i alt 151 lokaliteter undersøgt i perioden 29.
10.-21.11,1985. 121 af de undersøgte vandløbsstrækninger
havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk.
I alt 68 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 8 lokaliteter (26%) , men kun
på 5 lokaliteter ( 16%) 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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SYDLIGE TILLØB (lok. 811-922)
Volk_Møllebæk__(lok_^_811)_
(811)

Volk Møllebæk blev fundet næsten udtørret nedstrøms
Volk Mølle og er dermed uegnet for fisk.

Mli^2_-å_iio!Si_§12-8 99)_
Alling Å, som løber til Grund Fjord, har sit udspring
nordvest for Hadsten. Der er mange tilløb til Alling
Å, men kun få af disse er gode ørredvandløb. Den væsentligste årsag hertil er, at mange vandløbsstrækninger er regulerede og uddybede uden gydemuligheder
og skjul for ørred. Et ret stort antal lokaliteter
er også forurenede, og Alling Å-systemet er derfor umiddelbart uden større betydning for havørredbestanden i Randers Fjord. Det skal dog nævnes, at der udsættes en del havørredsmolt i den nedre del af Alling Å, således at der alligevel findes et temmelig
stort træk af sraolt sted til Randers Fjord og dermed
et ret stort træk af havørred tilbage til vandsystemet. Alling Å har formentlig en god ålebestand, hvilket dog kan være vanskeligt at afgøre, da åen mange
steder er for mægtig til elektrofiskeri.
Hovedløbet

(lok.

812-828)

(812)

Det øverste forløb af Alling Å er rørlagt opstrøms
vejen Hadbjerg - Nielstrup og er nedstrøms vejen 0,6
m bredt og 5 cm dybt med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er skjul for små ørred ved
bunden og brinkerne, men bækken er reguleret og noget okkerpåvirket. Uden okker ville bækken være en
yngellokalitet 2 med gydemuligheder, nu er den uegnet for fisk.

(813)

Ved vejen Randers - Århus vest for Drostrup Gårde er
Alling Å 1,3 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og
sandbund. Vandløbet er kraftigt reguleret med manglende skjul og har forekomst af mange alger og slam.
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På trods af, at både ørred og hundestejle blev observeret, bedømmes bækken som uegnet for ørred på
grund af manglende skjul.
(814)

Ved ejendommen "Alstrupgård" nær vejen Erslev Nielstrup er Alling Å et fint ørredvandløb med et
varieret og strygagtigt forløb med gode gydemuligheder. Åen er 2,8 m bred og 9 cm dyb med god strøm
og gruset bund. Der er mange skjul ved trærødder,
sten, nedfaldne grene og blade. Åen veksler mellem
strækninger uden skjul og strækninger med usædvanligt mange skjul, og det blev oplyst, at der findes
en uoverstigelig opstemning ca. 200 m opstrøms vejen. Der er ål og en tæt bestand af naturligt forekommende ørred i alle størrelser, og det er sandsynligt, at strækningen benyttes til gydning af havørred. Åen bedømmes som helhed som en yngellokalitet 3.

(815)

Ved Ballebro nær Erslev er Alling Å 1,6 m bred og 10
cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund.
Åen er reguleret, men der er spredte gydemuligheder
og en del skjul ved grøde, bundmateriale, brinker og
udhængende bredvegetation. En del alger tyder på næringsberigelse. Der er en tilfredsstillende tæthed
af naturligt forekommende yngel og større ørred, og
der er en del ål og hundestejler. Halvårslokalitet
2^.

(816)

Ved sammenløbet med tilløbet ca. 1 km nedstrøms Erslev er åen 2 m bred og 24 cm dyb med god strøm og
blød, stedvis sandet, bund. Åen er helt tilgroet
med vandpest, hvilket giver en del skjul, men ingen
gydemuligheder. Der er en del alger og en tilfredsstillende tæthed af større ørred, men kun lidt yngel.
Desuden er der en del ål og enkelte skaller og bæklampretter . Etårslokalitet 3.
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(817)

(818820)

Ved Hinge ca. 1,5 km nedstrøms Erslev er Alling Å
1,5 m bred og 20 cm dyb med jævn strøm og blød/sandet bund. Åen blev fundet meget svært forurenet
nedstrøms gården, således at bunden var dækket af
tætte kolonier af lammehaler. Lammehalerne voksede meget tæt på en flere kilometer lang strækning
fra Hinge til vejen Randers - Århus. Vandløbsbunden var dækket i en sådan grad, at det ikke var muligt at bedømme antallet af skjulesteder i uforurenet tilstand. Forureningen er nu bragt til ophør,og
ejeren af gården er idømt en bøde på 5.000 kr.

(821)

Ved grusvejen Ølst - Trustrup er Alling Å 2 m bred
og 25 cm dyb med god strøm og blød bund. Skjul findes ved sten og brinker. Åen er reguleret og var
forurenet ved besigtigelsen. 3/4 af bunden var dækket af alger, således at antallet af skjul ikke kunne bedømmes, Uegnet for fisk.

(822)

Ved vejen Brusgård - Trustrup (Gammel Ølstvad Bro)
er Alling Å 2 m bred og 25 cm dyb med god strøm og
blød bund (slam). Skjul findes ved grøde, høller og
brinker/bredvegetation. Åen er forurenet, og bunden overgroet af alger. I uforurenet tilstand er åen en etårslokslitet 2^, nu er den uegnet for fisk.

(823)

Ved ejendommen "Kallehave" ca. 500 m nedstrøms udløbet af Brusgård Møllebæk er Alling Å 2,3 m bred og
20 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen har et varieret, men sandet forløb med spredte gydemuligheder.
Der er kun få alger og temmelig god grødevækst, som
dog vedligeholdes hårdt (skæres tæt). Skjul findes
heri samt ved brinker, høller og grusede strækninger.
Her blev fanget et mindre antal større ørred, og der
blev fundet en død havørred på 37 cm. Etårslokalitet 3.
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(824)

Ved Rødebro (vejen Årslev - Clausholm Slot) er Alling Å ca. 4 m bred og 30 cm dyb med god strøm og
sandbund. Åen er reguleret og vedligeholdt i en
sådan grad, at der ingen skjul er for ørred. Bunden er en sandørken og åen uegnet for ørred.

(825)

Ved Nybro (vejen Hørning - Mygind) er Alling Å 6 m
bred og 60 cm dyb med god strøm og sandbund. Der
er kun skjul ved grøde. Denne var nyligt skåret ved
besigtigelsen. Åen er for mægtig til elektrofiskeri, men er en egnet toårslokalitet 3.

(826)

Ved Sjellebro (vejen Assentoft - Mørke) er Alling Å
8 m bred og 65 cm dyb med god strøm og sandbund.
Der er gode skjul i grødevæksten, som dækker 3/4 af
åen. Der blev fundet en del trådformede grønalger,
men på trods af dette er åen en egnet toårslokalitet
4 ved nænsom grødeskæring.

(827)

Ved Ny-Rævebro nord for Vester-Alling er Alling Å
ca. 6 m bred og 50 cm dyb med god strøm og sandbund.
3/4 af åen er dækket af grøde, og der er temmelig
mange trådalger. På trods af algerne er åen en toårslokalitet 3 .

(828)

Ved vejen Auning - Assentoft er Alling Å 12 m bred
og 50 cm dyb med god strøm og hovedsagelig blød bund.
Der er ingen skjul (standpladser) for ørred, og åen
er derfor uegnet for ørred.
Alling Å er ikke undersøgt længere nedstrøms, men er
generelt egnet for toårsfisk på strækningen fra Nybro (lok. 825) til udløbet i Grund Fjord.
Stopdrup

(829)

Bæk (lok.

829-831)

Stopdrup Bæk, som løber til Alling Å syd for Hallendrup, er stærkt uddybet ved vejen Nielstrup - Hadbjerg,
Vandføringen er ret ringe, og bækken er fuldstændig
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tilgroet opstrøms vejen. Der er svag strøm, sandbund og mangel på skjul. Der er årligt udsat 1.000
stk. yngel her, men bækken er nu uegnet for ørred.
(830)

Stopdrup Bæk er rørlagt de sidste 50 m, før den første gang løber under vejen til Drostrup Gårde og
mangler skjul nedstrøms vej en. Uegnet for ørred.

(831)

Ved Drostrup Gårde (opstrøms) er Stopdrup Bæk 1,3 m
bred og 11 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis
gruset, bund. Bækken er uddybet, men der er skjul
for ørred i en god grødevækst. Her udsættes årligt
1.700 stk. yngel, hvilket kan forklare fangsten af
4 større ørred. Halvårslokalitet 2.
Ginnerup Bæk (lok. 832-834)
Ginnerup Bæk, som løber til Alling Å syd for Ølst,
er 0,8 m bred og 10 cm dyb i Ginnerup. Der er god
strøm og sandbund, som er halvt dækket af grødevækst. Yngellokalitet 2.

(832)

(833)

Umiddelbart opstrøms skoven ved vejen Randers - Århus er Ginnerup Bæk stadig 0,8 m bred og 10 cm dyb
med halvt grødedækket sandbund. Yngellokalitet 2.

(834)

I skoven opstrøms vejen Randers - Århus er Ginnerup
Bæk et fladvandet yngelvandløb, som domineres af sand,
men stedvis har gydebund. Skjul findes ved trærødder,
sten, brinker, nedfaldne grene og blade, men fiskebestanden mangler, og vejunderføringen har et fald på
10 cm. Der er dog fundet tanglopper, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 2.
Bække ved Clausholm Slot (lok. 835-838)

(835)

Bækken ved indkørslen fra øst til Clausholm Slot er
undersøgt nedstrøms grusvejen. Bækken er her 1,6 m
bred og 9 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er
kun ganske få skjul ved småsten og brinker, og bækken forsynes med vand fra en grønvandet dam. Her blev
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fanget en blank havørred på ca. 30 cm. Ud fra antallet af skjulesteder bedømmes bækken som en yngellokalitet 1, men algeudledningen fra dammen gør bækken uegnet for ørred om sommeren.
(836)

Bækken nord for Clausholm Slot er 1 m bred og 15 cm
dyb med svag strøm og sandbund. Den er kanalagtig
og uegnet for ørred.

(837)

Bækken lidt nord for ovenstående bæk blev fundet udtørret.

(838)

Den nordligste bæk ved Clausholm Slot er 1,3 m bred
og 15 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Bækken er
reguleret og uddybet og har kun skjul nedstrøms grusvejen (grøde). Uegnet for ørred.
Skader

(839841)

Å (lok.

839-857)

Skader Å, som kaldes Halling Bæk på det øverste forløb blev fundet udtørret på det øverste forløb fra
vejen Bramstrup - Halling til vejen Halling - Røved.

(842)

Ved vejen Halling - Mejlby er bækken 1,3 m bred og 7
cm dyb med god strøm og sandet stedvis gruset, bund.
Bækken er reguleret, men har en del skjul for yngel
ved småsten, og der er mange tanglopper. Her blev
fanget 3 større ørred, som formentlig stammer fra
udsætninger af halvårsørred. Yngellokalitet 2.

(843)

Ved vejen Halling - Estrup Gårde er bækken 2 m bred
og 15 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der er kun
få skjul ved enkelte sten og trærødder, og bækken er
reguleret og roligt flydende. Her udsættes normalt
2.000 stk. halvårsørred, men bækken er nu uegnet for
ørred.

(844)

Ved vejen Søby - Halling blev Skader Å fundet meget
svært forurenet med en total overgroning af grønalger og lammehaler, men med klart vand. Åen er her
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3,2m bred og 20 cm dyb med god strøm og stenet,
slambelagt bund. Skjul for ørred findes ved sten,
brinker og trærødder. Her blev imod forventning
fanget 5 ørred, 1 gedde og ca. 10 hundestejler. Ørrederne stammer fra udsætning af 1.500 stk. halvårsørred. Åen ville i uforurenet tilstand være en
etårslokalitet 3, nu er den uegnet for fisk.
(845)

Syd for Skader er åen 3,3 m bred og 15 cm dyb med
god strøm og gruset bund. Der er en del skjul ved
sten, trærødder, brinker og høller. Åen er også
her præget af forurening, således at grusbunden, som
normalt ville være egnet for gydning, nu er overgroet af alger og dermed uegnet for gydning. Her blev
fanget nogle få større ørred, en ål, en regnbueørred
og en del hundestejler. I uforurenet tilstand er åen en etårslokalitet 3, nu er den uegnet på grund af
forureningen.

(846)

Nord for Skader er åen 3 ra bred og 16 cm dyb med god
strøm og gruset bund, som er dækket af sand og slam.
Bunden er halvvejs tilgroet af trådformede grønalger,
og gydemulighederne i grusbunden er ødelagt. Her
blev fanget nogle enkelte større ørred (stammende fra
årlige udsætninger af 2.500 stk. halvårsørred), en
regnbueørred, en ål og store mængder hundestejler. I
uforurenet tilstand er åen en etårslokalitet 3^, nu
er den uegnet for fisk.

(847)

Ved vejen Voldum - Rigtrup og opstrøms er Skader Å
smal og dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og
grusbund (bredde 2,2 m, dybde 25 cm). Der er en del
grønalger på grusbunden, og gydemulighederne er dermed forringede. Dambrugets opstemning er en stenbunke, som leder en del vand gennem dambruget, men som
tillader fiskepassage. Her blev fanget lidt ørredyngel og et tilfredsstillende antal større ørred.
Desuden blev der fanget regnbueørred, ål og skalle.
Århus Amtskommune har tidligere fanget mange havørred
og bæklampret her.
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(848)

Ca. 500 m opstrøms vejen Clausholm - Mygind (Kravlebro) er Skader Å 5,2 m bred og 26 cm dyb med god
strøm og sandbund. Der er store strækninger med
ren sandbund og kun få skjul ved trærødder, sten,
høller og nedfaldne grene. Der er kun få gydemuligheder. Her blev fanget 2 større ørred, 1 ål og
ca. 40 skaller. Etårslokalitet 2.

(849)

Ved Kravlebro er Skader Å 4 m bred og 28 cm dyb med
god strøm og sandet, stedvis blød, bund. Åen er
ret roligt flydende med skjul langs bredderne og i
høller, og bunden er en sandørken. Der blev fundet
slam og bakteriebelægninger på sten, og der blev
fanget en ørred og enkelte skaller og ål. Etårslokalitet 2.

(850)

Det sydlige tilløb til Halling Bæk mellem Koballe
Skov og Estrupbirke har en ret ringe vandføring og
er ødelagt for fisk på grund af regulering (bredde
1 m, dybde 10 c m ) , Bækken har jævn strøm og sandbund uden skjul, og der blev observeret hundestejler . Uegnet for ørred.

(851)

Tilløbet til ovenstående nord for Ogstrup er ubetydeligt og uegnet for fisk.

(852)

Det vestlige tilløb til Skader Å syd for Skader er
ubetydeligt og uegnet for fisk.

(853)

Revens Møllebæk er ved vejen Hvalløs Vie - Rud 0,8
m bred og 10 cm dyb med god strøm og sandbund. Der
er stort set ingen skjul, kun ved enkelte grusede
strækninger. Uegnet for ørred.

(854)

Ved vejen Hvalløs - Voldum er Revens Møllebæk 1 m
bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der
er ingen skjul for ørred, da bækken er reguleret og
er udsat for en meget hård vedligeholdelse. Uegnet
for ørred.
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(855)

Ved vejen Clausholm - Voldum (Dalsbro) er bækken
reguleret og uden skjul (bredde 1 m, dybde 10 cm).
Strømmen er jævn, og der er sandbund. Uegnet for
ørred.

(856)

Ved ejendommen og grusvejen ca. 800 m før udløbet i
Skader Å er Revens Møllebæk 1,3 m bred og 7 cm dyb
med frisk strøm og stedvis sandet, stedvis gruset
bund (gydebund). Der er en del skjul ved trærødder, brinker og sten ved ejendommen og nedstrøms,
men mangel på skjul i opstrøms retning. Der er ingen fisk, men bækken er en egnet yngellokalitet 2.

(857)

Tilløbet til Revens Møllebæk fra Nielstrup er ved
vejen Nielstrup - Hvalløs 0,8 m bredt og 7 cm dybt
med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund.
Skjul findes ved sten, brinker, trærødder og nedfaldne grene, og der er ingen gydemuligheder. Vandet har et fald på 30 cm ved vejunderføringen. Der
mangler en fiskebestand, men tanglopper blev fundet.
Yngellokalitet 2^.

(858)

(859)

Rosenholm Å (lok. 858-88?)
Rosenholm Å har sit udspring mellem Hårup og Løgten
og løber ca. 20 km, før den møder Alling Å. Ved vejen Mejlby - Krajbjerg er bækken 0,8 m bred og 5 cm
dyb med jævn strøm og grusbund. Vandføringen er ret
lille, og bækken er tilgroet af udhængende bredvegetation med nogen slamaflejring. Vandet har et fald på
30 cm ved vejunderføringen. Uegnet for ørred.
Ved vejen fra Sophie Amaliegård til Hornslet er bækken 2 m bred og 5 cm dyb med jævn strøm og grusbund.
Skjul findes ved trærødder, sten og nedfaldne grene
og blade. Her udsættes normalt 4.000 stk. yngel,
men vandføringen er nu for lille og strømmen for langsom til, at bækken er egnet for ørred. Uegnet.

(860)

Ved vejen Tendrup - Karlby er bækken 2 m bred og
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10 cm dyb med jævn strøm og gruset, stedvis stenet,
bund med gode gydemuligheder. Bækken har et varieret og snoet forløb, men vandet er lidt for roligt
flydende til at give optimale betingelser for ørred.
Der blev stedvist fundet bakteriekulturer på sten og
trærødder, og der blev fanget mange hundestejler
foruden et pænt antal større ørred. Ørrederne kan
være udsat, da der ikke blev fundet yngel på trods
af forureningen, som er ret svag, men bør stoppes.
Vandløbet bedømmes her som en halvårslokalitet 3.
(861)

Ved vejen Søby - Hornslet (i Hornslet) er Rosenholm
Å 2,9 m bred og 13 cm dyb med jævn strøm og gruset
bund. Åen har et varieret forløb med mange skjul
ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene, men
strømmen er lidt for langsom til at give optimale
betingelser for ørred. Der blev ikke fanget fisk,
men vandløbet bedømmes som en halvårslokalitet 3.

(862)

Ved Rosenholm Slot er åen 2 m bred og 25 cm dyb med
jævn strøm og sandbund. Åen er reguleret, og skjul
findes kun ved sten, trærødder og faskiner. Der blev
observeret hundestejler, men åen er uegnet for ørred
på grund af den rolige strøm.

(863)

Opstrøms udløbet af åen fra Mørke Kær er Rosenholm
Å 2 m bred og 50 cm dyb med jævn strøm og sandbund.
Efter tilløbet er åen 4 m bred og 60 cm dyb, men
skjul mangler og findes kun ved faskiner og store
dybder. På grund af dybden er åen en egnet toårslokalitet 2 nedstrøms tilløbet fra Mørke Kær.

(864)

Ved grusvejen
Å 5 m bred og
Der er kun få
dømmes som en

mellem Andi og Ridsegård er Rosenholm
50 cm dyb med jævn strøm og sandbund.
skjul ved enkelte brinker, og åen betoårslokalitet 1.
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(865)

(866)

Åen har nogenlunde samme udseende som ovenfor nævnt
ved vejen mellem Skørring og Karlby, blot er åen her
6 m bred. Toårslokalitet 1.
Opstrøms vejen Skørring - Søby er åens udseende som
ved lok. 865. Nedstrøms vejen er Rosenholm Å 4,4 m
bred og 30 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm
og grusbund (ikke reguleret). Der er mange skjul
for ørred ved sten og brinker, men ingen gydemuligheder. Her blev fanget et lille antal større ørred,
som kan stamme fra udsætninger, samt en blank havørred på 38 cm. Opstrøms vejen er åen en toårslokalitet 1, nedstrøms vejen en etårslokalitet 3^.

(867)

Ved vejen Lime - Skader er Rosenholm Å 5 m bred og
60 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Åen er også
reguleret her, og skjul findes langs bredderne og
på dybt vand. Toårslokalitet 2.

(868)

Ved Mygind Mølle ligger et gammelt stemmeværk, som
er faldet sammen og er passabelt for ørred. Åen er
varieret med et snoet forløb nedstrøms stemmeværket,
hvor bredden er 5,4 m og dybden 25 cm. Der er rivende strøm og stenet bund med mange skjul ved sten,
trærødder og høller. Bunden kan muligvis bruges til
gydning, men der blev kun fanget en enkelt større ørred og fire skaller. Etårslokalitet 4.

(869)

Ved vejen Mygind - Clausholm er Rosenholm Å 4,8 m
bred og 48 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis
blød, bund. Der er stor grødedækning og andre skjul
ved brinker og høller. Der blev fundet et forurenende rørudløb ca. 5 m nedstrøms vejen, hvor der voksede
lammehaler. Foruden fangst af ål blev der fanget en
grundling, enkelte skaller og mange bæklampretter.
Åletætheden var efter østjyske forhold helt utrolig
stor, idet der var en tæthed pa 219 al pr. 100 m 2.
Årsagen til den høje tæthed kan være, at ålene anven-
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der lokaliteten som overvintringsområde (undersøgt
30. okt. 1985). Der blev ikke fanget ørred, men
åen bedømmes som en toårslokalitet 3.
(870)

Tilløbet Rosenholm Bæk gennem Mørke Kær er undersøgt ved vejen Hornslet - Krajbjerg. Bækken er her
1 m bred og 5 cm dyb med jævn strøm og stenet, stedvis gruset, bund. Bækken er en god yngellokalitet
med mange skjul ved bunden, men er nu ødelagt på
grund af forurening (lammehaler, slimet belægning på
sten, mange snegle og igler), I uforurenet tilstand
er bækken en yngellokalitet 4, nu er den uegnet for
ørred. Den kan iflg. oplysninger være sommerudtørrende.

(871)

Opstrøms Brugsen i Hornslet er bækken 1,8 m bred og
5 cm dyb med god strøm og gruset bund. Der er en del
skj ul for små ørreder ved bundmaterialet, og der er
ingen direkte tegn på forurening. Samtidig er der forekomst af tanglopper. Bækken er rørlagt under Brugsen og fisketom opstrøms Brugsen, hvor den bedømmes
som en yngellokalitet 2k.

(872)

Nedstrøms rensningsanlægget ved Hornslet Mose er bækken 1,3 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Skjul for fisk mangler, derimod blev der fundet slam, kondomer og hygiejnebind, som stammer fra
rensningsanlægget. Bækken er uegnet for ørred selv
i uforurenet tilstand (manglende skjul).

(87 3)

Ved vejen Rosenholm - Gammel Mørke er åen reguleret
og kan sammenlignes med en vandrende sandørken.
Skjul findes kun ved faskiner, og gydemuligheder mangler. Åen er 2 m bred og 25 cm dyb med god strøm opstrøms vejen, nedstrøms vejen er åen 1,3 m bred og har
frisk strøm. Uegnet for ørred på grund af manglende
skjul.

(874)

Tilløbet til ovenstående ved vejen Hornslet - Rodskov
er 0,7 m bredt og 4 cm dybt med frisk strøm og gruset
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bund. Bækken er overgroet af bredvegetation og har
mange skjul ved sten og brinker. Vandføringen er ret
lille, og fisk mangler, men forekomsten af tanglopper
viser, at bækken ikke er sommerudtørrende. Grusbunden
kan anvendes til gydning, og bækken bedømmes som en
yngellokalitet 3,
(875)

Tilløbet til Mørke Kær ved vejen Gammel Mørke - Balle
er reguleret og uddybet med en ret ringe vandføring
og blød bund. Der er ingen skjul, og bækken er uegnet for ørred.

(876)

Spangsmose Bæk ved vejen Termestrup - Mørke er lille og ubetydelig og derfor uegnet for fisk.

(877)

Bækken ved vejen mellem Bendstrup og Termestrup er
1,7 m bred og 8 cm dyb med frisk strøm og sandet,
stedvis gruset, bund. Der er en del skjul ved grene,
sten og trærødder, men ingen fisk. Derimod blev der
fundet vårfluelarver, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 3 .

(878)

Bækken fra Hvilsager er undersøgt ved hovedvejen
mellem Syvveje og Bendstrup. Bækken er uddybet med
en bredde på 1,7 m og en dybde på 24 cm. Der er god
strøm og sandbund, og 3/4 af bunden er dækket af grøde, som giver gode skjul. Der er tanglopper, men
ingen fisk. Etårslokalitet 3.

(879)

Bækken fra Hvilsager er også undersøgt ved vejen Bendstrup - Skørring. Bækken er ikke uddybet her og er
derfor kun 1,1 m bred og 11 cm dyb med frisk, stedvis
rivende,strøm og sandbund. Skjul findes i en spredt
grødevækst og ved sten og brinker. Bækken løber frit
langs vejen, men løber gennem flere spang, hvoraf
nogle har små fald med vanskelige passagemuligheder
for fisk. Her blev kun fanget en hundestejle, men
bækken bedømmes som en halvårslokalitet 3.
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(880)

Tilløbet til bækken fra Hvilsager ved vejen nordvest for Bendstrup er reguleret og har kun få skjul.
Bækken er 0,5 m bred og 5 cm dyb med god strøm og
såvel blød som sandet bund. Der findes en del alger
og slamaflejringer, og vejunderføringen (hovedvej)
er vanskeligt passabel. I ren tilstand er bækken en
yngellokalitet 2, nu er den uegnet for ørred.

(881)

Marbæk syd for Lime er lille og ubetydelig.
for fisk.

(882)

Bækken mellem Linda Hede og Balle Hede er undersøgt
ved vejen fra Sophie Amaliegård til Balle. Her er
bækken ubetydelig og rørlagt nedstrøms vejen.
net for fisk.

Uegnet

Ueg-

(383)

Ovennævnte bæk fra Balle er 0,8 m bred og 5 cm dyb
ved skovvejen syd for Horsehave. Der er svag strøm
og grusbund. Bækken er stillestående og tilgroet,
uegnet for ørred.

(884)

Gallebæk er ved vejen Karlby - Hornslet 0,8 m bred
og 5 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Bækken har
en ringe vandføring og er uddybet med manglende skjul.
Uegnet for ørred.

(885)

Ved grusvejen opstrøm jernbanen er Gallebæk 1,3 m
bred og 10 cm dyb med en lille vandføring og roligt
flydende vand. Bunden er sandet, stedvis blød, og
bækken er uegnet for ørred på grund af den lille vandføring .

(886)

Krogsbæk ved ejendommen "Fårup Overgård" øst for Søby er 1,2 m bred og 15 cm dyb med frisk strøm og sandet bund. Der er mange skjul for ørred ved grøde,
brinker, trærødder og bredvegetation. Bækken har
et snoet forløb, og det lykkedes ikke at finde gyde-
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bund. Der blev fanget nogle få stykker naturligt
forekommende yngel og en del større ørred, hvoraf
hovedparten formentlig stammer fra årlige udsætninger af 2.000 stk. yngel. Halvårslokalitet 3^.
(887)

Krogsbæk er 1,2 m bred og 15 cm dyb ved vejen Skørring - Søby. Der er frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund med mange skjul ved brinker, trærødder , høller og nedfaldne grene. Bækken har et
stærkt varieret forløb med meget spredte gydemuligheder, og der blev kun fanget to stk. yngel, men mange større ørred. De fleste af disse stammer formentlig fra årlige udsætninger af 1.000 stk. yngel.
Halvårslokalitet 4.
Bæk fra

(888)

Syvveje

(lok.

888)

Tilløbet til Alling Å ved vejen mellem Vester Alling
og Lime (fra Syvveje) er 1,2 m bredt og 8 cm dybt med
god strøm og sandbund. Skjul findes ved sten og
nedfaldne grene. Bækken har et varieret forløb, men
er stærkt præget af sandvandring, og der findes kun
spredte gydemuligheder. Der blev fundet en ulovlig
opstemning nedstrøms vejbroen, som forhindrer fisk
i at passere i opstrøms retning. Elektrofiskeri på
50 m på begge sider af opstemningen gav ingen fangst,
selvom der årligt udsættes 1.000 stk. yngel her.
Derimod blev der fundet tanglopper. På trods af den
manglende fiskebestand bedømmes bækken som en yngellokalitet 3.
Vejle

Å (lok.

889-891)

(889)

Vejle Å blev fundet nyligt uddybet med meget blød
bund ved grusvejen fra Ring (mod øst). Åen er 2 m
bred og 35 cm dyb, strømmen er jævn og vandet brunt.
Uegnet for ørred.

(890)

Ved vejen Auning - Hornslet er Vejle Å 2,3 m bred
og 30 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen er reguleret, men har et antal skjul i en god grødevækst.
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Der er grusbund visse steder og forekomst af tanglopper og en del trådalger. På trods af årlige udsætninger af halvårsørred her (2.000 stk.) blev der
kun fanget en havørred (35 cm) og en ål. Etårslokalitet 3.
(891)

Tilløbet til Vejle Å fra Kastrup Mose er reguleret
og har kun få skjul ved brinkerne. Bækken er 1 m
bred og 7 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Fiskebestanden mangler, og vandløbet bedømmes som en yngellokalitet 1.
Bæ^ike vest

for

Auning

(lok.

892-894)

(892)

Bækken opstrøms GI. Estrup Møllegård (vest for Auning) er stemmet op (ulovligt?), og en dam er etableret. Her er udsat store regnbueørredder. Bækken
er uddybet nedstrøms dammen (1 m bred, 15 cm dyb)
og er uegnet for ørred.

(893)

Opstemningen ved Gammel Estrup Møllegård er ikke passabel for større ørred, idet der er isat en rist med
ca. 25 mm's tremmeafstand. Der er udsat en del større ørreder i dammen. Nedstrøms dammen er bækken 1 m
bred og 15 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Der
er ingen skjul, og bækken er uegnet for ørred.

(894)

Bækken langs vejen Gammel Estrup Gods og Auning er
1,5 m bred og 13 cm dyb med god strøm og sandbund.
Skjul findes ved en god grødedækning og ved brinker,
trærødder og nogle småsten. Der blev kun fanget ål,
men også konstateret forekomst af tanglopper. Halvårslokalitet 3 .
Bjælbæk

(895)

(lok,

895)

Bjælbæk, som løber til Alling Å nordvest for Auning,
er ca. 1 m bred og 10 cm dyb med god strøm og sandbund. Bækken er meget tilsandet, og der findes kun
ganske få skjul ved brinkerne. Bækken er ikke elektrobefisket på grund af vanskelige tilkørselsforhold.
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men der er formentlig ikke ørred i bækken på grund
af manglende gydebund og udsætninger. Yngellokalitet 1.
Tøjstrup

(896)
(897)

Bæk (lok.

896-897)

Tøjstrup Bæk blev fundet udtørret ca. 1 km opstrøms
Tøjstrup og var ca, 1,5 m bred og 25 cm dyb ved vejen
Tøjstrup - Tarup, Bækken har en ret lille vandføring
og er stillestående med sandbund og nogen grødevækst.
Desuden er bækken forurenet med forekomst af slam,
lammehaler, snegle og røde myggelarver. Uegnet for
fisk.
Hejbæk (lok.

898-899)

(898)

Hejbæk, som løber til Alling Å kort før Grund Fjord,
kaldes Østerenges Grøft øst for Ørsted Kær. Vandløbet er her 3 m bredt og 75 cm dybt med stillestående vand og blød bund. Der er en meget tæt grødevækst,
og åen er uegnet for ørred.

(899)

Ved Hejbæk Bro (vejen
4 m bred og 30 cm dyb
sandet, bund. Der er
nyligt var skåret ved
Uegnet for ørred.
Bæk syd for

(900)

Bæk (lok.

901)

Ølst Bæk i Ølst er 1 m bred og 5 cm dyb med jævn
strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Skjul findes
ved sten, grøde og små høller. Bækken har en ret
lille vandføring og er derfor ikke undersøgt længere
opstrøms.
Ved besigtigelsen d. 30. okt. 1985 var
bækken ret kraftigt forurenet med forekomst af lammehaler. I uforurenet tilstand er bækken en yngellokalitet 2, nu er den uegnet for fisk.
Brusgård

(902)

900)

Tilløbet til Alling Å ca. 500 m syd for Hinge er ubetydeligt og uegnet for fisk.
Ølst

(901)

Hinge (lok.

Ørsted - Allingåbro) er Hejbæk
med god strøm og blød, stedvis
kun skjul i grødevæksten, som
besigtigelsen d. 13. nov, 1985.

Møllebæk

(lok,

902-911)

Brusgård Møllebæk, som løber til Alling Å vest for Årslev, kaldes Hovbæk på det øverste forløb. Ved grus-
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vejen ca. 500 m vest for Stampen er bækken stærkt
uddybet og uden skjul (bredde 0,8 m, dybde 5 c m ) .
Der er svag strøm og brunt vand, og der er aflejret en del slam. Uegnet for ørred.
(903)

Ved vejen Assentoft - Eriksborg (Pinborg Bro) er
bækken 1 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandet bund. Bækken er kraftigt uddybet med slamaflejringer og manglende skjul. Uegnet for ørred.

(904)

Ved vejen Randers - Mejlby er Brusgård Møllebæk 2 m
bred og 25 cm dyb. Bækken er også her kraftigt uddybet med næsten stillestående vand og manglende
skjul. Bunden er blød og 5% af vandoverfladen dækket
af andemad. Her udsættes normalt 6.000 stk. yngel,
men bækken er nu uegnet for ørred.

(905)

Ved ejendommen øst for Mosehøj i
Brusgård Møllebæk 1 m bred og 10
strøm og sandbund. Skjul findes
og vandløbet bedømmes her som en

(906)

Ved ejendommen syd for Paderup Mose er bækken 1,5 m
bred og 20 cm dyb med svag strøm og sandbund. Bækken er uddybet og halvt tilgroet af grødevækst.
Uegnet for ørred.

(907)

Brusgård Møllebæk er ved Stånum Bro (vejen Stånum -

Paderup Mose er
cm dyb med jævn
kun i grødevækst,
yngellokalitet 1.

Sønder Borup) 2,4 m bred og 16 cm dyb, og der er
svag strøm og sandbund. Skjul findes kun i grødevækst.
Her udsættes normalt 8.000 stk. yngel, men bækken er
nu uegnet for ørred på grund af den svage strøm.
(908)

Ved Brusgård er bækken 2,7 m bred og 22 cm dyb med god
strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Opstrøms vejen
er bækken reguleret og uden skjul. Nedstrøms vejen
har bækken en del skjul ved en god grødevækst, brin-
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ker og enkelte stryg med gydegrus. Her blev fanget
2 stk. ørredyngel samt et mindre antal større ørred,
hvoraf hovedparten formentlig stammer fra årlige udsætninger af 8.000 stk. yngel. Desuden blev der fanget mange skaller og (som det eneste sted ved disse
undersøgelser ) flirer (3 stk.). Bækken er uegnet
for ørred opstrøms vejen, men er en etårslokalitet 2
nedstrøms vejen.
(909)

Tilløbet til Brusgård Møllebæk ved vejen Paderup Krogmose Gårde er 0,8 m bredtog 5 cm dybt med jævn
strøm og grusbund. Der er en del skjul ved sten, og
vejunderføringen er vanskeligt passabel, idet vandet
falder 25 cm og rammer en sten. Bækken er temmelig
næringsberiget med forekomst af mange alger. I ren
tilstand ville bækken være en yngellokalitet 3, nu
er den uegnet for fisk.

(910)

Tilløbet til Brusgård Møllebæk ved vejen Paderup Mosehøj er 1,5 m bredt og 25 cm dybt. Bækken er
fuldstændig stillestående og tilgroet og er uegnet
for ørred.

(911)

Damkær Bæk, som løber til Brusgård Møllebæk ca. 500
m opstrøms Brusgård, er 1 m bred og 20 cm dyb med
jævn strøm og sandbund. Bækken er kanalagtig og har
en ret ringe vandføring, den er derfor uegnet for
ørred.
Årslev Bæk (lok. 912)

(912)

Årslev Bæk, som løber til Alling Å, er 0,5 m bred og
5 cm dyb ved vejen Årslev - Clausholm. Bækken har god
strøm, men er stærkt uddybet med en ret lille vandføring. Bunden er blød og dækket af lammehaler på
grund af forurening. Bækken er uegnet for fisk og
er også uegnet for ørred i ren tilstand på grund af
manglende skjul.

