
Beretning fra Vandpleje i BLF 

 

Året har været påvirket af covid, men vores udsætninger har været gennemført som planlagt. 

Der er 1. april udsat 17000 stk. smolt i Ry å og nedenstående samme dato 

Der er udsat 8000 stk. smolt i Østerå 

Der er udsat 6500 stk. smolt i Lindholm å 

Der er udsat 1500 stk. smolt i Staebæk 

Der er udsat 3000 stk. smolt i Gåser å 

Den samlede pris for smolt udsætning er 126.000 ex. moms 

Der er derud over udsat for 20000 kr. smolt betalt af SNR (Sammenslutningen Nedre Ryå) 

 

Der er 14 maj udsat 12900 stk. yngel i Ry å 

Den samlede pris for yngel er 5000 ex. Moms 

 

Der er 18 maj udsat 16600 stk. 1. års i Ry å 

Den samlede pris for 1. års er 38000 ex. Moms. 

 

De udsatte fisk er betalt af DTU Aqua undtaget de ekstra 20000 kr. til smoltudsætning fra SNR 

Der har de senere år ligeledes været udsat for 10000 kr. bækørreder. Disse har haft en tendens til hurtigt at 

vandre gennem vandsystemet. Vi prøver derfor at arbejde hen mod en udsætning som er baseret på egen 

avl. I første omgang ved at bruge overskudsproduktion af egne fisk til udsætning som bækørreder. 

Alle disse fisk bliver udsat med alle jer frivillige hjælpere. Så der skal lyde en stor tak for de der planlægger 

og de der bærer/sejler de små fisk ud i systemet. 

Årets elfiskeri bar præg af en lidt besværlig tilgang og mulighed for det komme til at elfiske på de 

sædvanlige strækninger. Der blev dog fundet strækninger hvor vi kunne elfiske.  

Der blev 31.oktober elfisket strækningen Jerslevbro- Ålborgvej A14. Her var resultatet ( 8 han og 34 hun) 

havørreder. 5 bækørreder og 1. gedde. 

Næste tur var 14. november. Her fra Staringvej til Manna By. Her var resultatet ligeledes 42 havørreder. 

Han 6 stk. og Hun 36. Laks 2 stk. genudsat. Bækørred 4 stk. 

Den samlede mængde rogn er pt op på ca. 14 liter som vil kunne dække vores behov for en stabil 

yngelproduktion i kommende år. Der går stadig en lille portion fisk i dambruget som nok bidrager 

yderligere. De allerede strøgne er udsat i Ryå før jul. 



Der skal lyde en stor tak til alle der har hjulpet i vandplejeudvalget og de der har slæbt gennem hele året. 

Samtidig en stor tak til Magnus Hindsberg fra dambruget for det gode samarbejde. Ligeledes en stor tak til 

de mange lodsejere der gør vores hobby mulig. 

 

Vh Gert Kristensen  

 


