
Vandplejeudvalgets beretning for 2021 
 

Efter mange år i udvalget takkede Gert Kristensen af i Vandpleje udvalget og på 

generalforsamlingen i efteråret 2021 blev Renè Dahl Jeppesen valgt til posten. Det 

har været en lidt turbulent start, med nye opgaver, forretningsgang og Året har 

været påvirket af covid. Der er mange opgaver der skal løses i vandplejeudvalget og 

det har været en stor hjælp at Jens Andersen stadig påtager sig en stor mængde af 

de opgaver der med udsætning, gydetælling og kontakt til de medlemmer der er 

behjælpelige med udsætninger. Der er i 2022 planer om at gøre en indsats for 

etablering / vedligehold af gydepladser, hvor det første projekt er i Ryå opstrøms 

Hellum by. Næste skridt i dette projekt er kontakt til de kommunale myndigheder. 

 

Vores udsætninger er planlagt således. 

Vi har endnu ikke hørt fra DTU angående hvor mange fisk vi skal sætte ud i 2022, 

men vi har mundtligt hørt, at der ikke skal laves om fra sidste års udsætninger. Vi 

skal derfor have følgende mængder udsætningsfisk. 

Smolt:    6. april kl. 10.00.   Mødested ved Thisted Landevej.  

Ryå:   Regning til DTU.      17000 stk. +  for 20000 kr.  incl. moms til SNR. Regningen 

skal stiles til Nedre Ryå Sammenslutningen. 

Lindholm å:   Regning til DTU.      6500 stk. 

Stae bæk:       Regning til DTU.      1500 stk. 

Gåser å:          Regning til DTU.       3000 stk. 

Øster å:           Regning til DTU.       8000 stk. 

Yngel:    16. maj kl. 16.00.   Mødested ved p- pladsen overfor Vandtårnet på 

Hjørringvej: 

Ryå:                 Regning til DTU.       12900 stk. 

1-års:     23 maj kl. 12.oo.   Mødested ved p-pladsen på Hjørringvej lige nord for 

Tylstrup: 

Ryå:               Regning til DTU.        16600 stk. 

Bækørreder for 10.000 kr i maj/juni 

½- års:   14. september kl. 10.00.   Mødested ved bækken på Nefovej.  

Stae bæk:   Regning til DTU.            600 stk. 

Gåser å:      Regning til DTU.             1500 stk. 



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

til Jens Andersen for planlægningen af udsætninger og de hjælpere der er med til 

udsætninger 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 elfisket strækningen Jerslevbro- Manna by, henover 2 lørdage. På disse 2 

lærdage blev der indfanget 122 havørreder. 

Der er i alt i 2021 indvundet 16 l rogn. Der er 9 døde moderfisk i dambruget, og der 

er genudsat 113 moderfisk i Ryå. 

 

I 2022 er der planlagt elfiskeri 29 oktober og 12 november. Skulle dette mod 

forventning ikke være nok kan der planlægges yderligere 19 november 

Den samlede mængde rogn er pt op på ca. 16 liter som vil kunne dække vores behov 

for en stabil yngelproduktion i kommende år.  

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 René Dahl Jeppesen  


