
Beretning fra Vandpleje i BLF.  marts 2023 
 

Gydebanker. 

Vandplejeudvalget har i 2022 klargjort et projekt i Hellum bæk, som skal udføres her 

i foråret 2023. 2022 er gået med indsamling af tilladelser og kommunale 

godkendelser til gydebankerne, et stort arbejde der er udført af Jens Andersen 

Jeg er sikker på at der helt uopfordret vil være stor hjælp at hente fra alle klubbens 

medlemmer til dette vigtigt arbejde. Det er her vi kan samles og i fællesskab løse en 

opgave.  

 

Elfiskeriet blev aflyst 

Af frygt for IHN virus, havde vores dambruger valgt ikke at tage moderfisk ind fra 

nogen foreninger i 2022. Dette resulterede i at, vi ikke har elfisket og at vi derfor 

ikke har yngel til udsætning i 2023. DTU Aquas kommentar til dette er, at det ikke 

burde blive et problem for vores forening da vi stadig har en egenproduktion af fisk i 

2023 i modsætning til de andre nordjyske foreninger. Vi kan dog bruge de midler til 

yngepleje, (ca. 6125 kr.), vi skulle sætte yngel ud for i 2023. til andre 

vandplejeforanstaltninger, og vi arbejder på at bruge dem på grusudlægninger i 

2024. 

I 2024 bliver der imidlertid problemer med foreningens udsætninger, idet der ikke 

vil være fisk til 1-års og smolt udsætninger. Her må vi prøve at skaffe udsætningsfisk 

andetsteds fra. Hvis det ikke lykkes, må vi bruge udsætningspengene til 

vandløbsforbedringer såsom grus, renovering af eksisterende gydebanker og andre 

forbedringer i vandløbene. 

Det er endvidere tanken at få samlet nogle hold af interesserede medlemmer, som 

løbende kan tage sig af at spule og renovere gydebanker og i øvrigt holde øje med 

de eksisterende banker samt tælle gydegruber op. Desuden skal de også fjerne 

forhindringer i småvandløbene for vandrefisk. 

BLF´s udsætninger I 2022 fordelte sig sådan: 

Smolt:       

Ryå:   6. april:    17000 stk. + for 20000 kr. for SNR. 

Lindholm å:       6500 stk. 

Stae bæk:          1500 stk. 

Gåser å:             3000 stk. 



Øster å.       8000 stk. 

Yngel:    16. maj.   

Ryå:                 12900 stk. 

1-års:      

Ryå:                 16600 stk. 

Bækørreder for 10.000 kr. som dog ikke blev sat ud i år grundet frygt for IHN virus. 

½- års:   14. september.  

Stae bæk:   600 stk. 

Gåser å:      1500 stk. 

Alle fiskene var af Ryå´s egen avl. 

Jeg skal hermed udtrykke en stor tak til medlemmerne af vandplejeudvalget og til de 

frivillige, som har hjulpet til i årets løb. 

  

René Dahl Jeppesen. 

Vandplejeudvalget.  


