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Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand  
og Avnø Vig 

 
Distrikt 11 - vandsystem 59 - 81 

 
 

I. Indledning 
 
Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske til-
stand i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig. Undersøgelsen er foretaget 
i perioden fra den 22.august til den 18.oktober 2012 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressour-
cer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport. 
 
Sønderjysk Sportsfiskerforening har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplys-
ninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.  
 
Denne plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig er en 
revision af den tidligere udsætningsplan fra 2004. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der 
sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af 
gydebanker m.m.  
  
Udsætningerne i vandløbene bliver varetaget af Sønderjysk Sportsfiskerforening. 
 
Naturligt produceret ørredyngel fra gydning i vandløbet kommer normalt frem fra gydebanken om 
foråret. Der bliver ikke udsat yngel i det år, hvor DTU Aqua undersøger vandløbene. Derfor viser 
forekomsten af ½ års ørreder i denne undersøgelse den naturlige forekomst af yngel fra gydning og 
dermed, hvor godt vandløbet virker som gyde- og opvækstvand for ørred. Denne viden kan bruges i 
det lokale arbejde med at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Mangel på yngel kan f.eks. skyldes 
mangel på gydefisk pga. spærringer i vandsystemet, forurening, tilsanding af gydebanker eller 
hårdhændet vedligeholdelse.  
 
Naturstyrelsen har det formelle ansvar for at overvåge og beskrive vandmiljøets tilstand. Styrelsens  
vandplaner indeholder en beskrivelse af de problemer, der skal løses sammen med nogle overord-
nede anbefalinger af, hvordan det kan gøres. Kommunerne er vandløbsmyndighed og skal sikre, at 
problemerne løses. DTU Aquas opgørelse af fiskebestandens sammensætning i de enkelte vandløb 
samt beskrivelsen af de problemer, der er for at skabe naturlige bestande, kan anvendes i dette ar-
bejde, idet det dog skal fremhæves, at DTU Aqua ikke nødvendigvis kender alle lokale problemer i 
vandløbene. 
 
Naturstyrelsens vandplaner for vandløbene i perioden 2011-2015 er ikke baseret på fiskeundersø-
gelser, kun på undersøgelser af vandløbenes smådyr (faunaklassen).Vandrammedirektivet indehol-
der dog også krav om naturlige fiskebestande, hvorfor der i senere vandplaner skal indgå krav om 
fisk.  
Derfor nævner Naturstyrelsen i vandplanen for 2011-2015, at man er enig med DTU Aqua i,  

• at der så vidt muligt etableres fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spær-
ringer i vandløb samt  

• at der i forbindelse med udlægning af sten og grus for at sikre opfyldelse af miljømålet om 
en bestemt faunaklasse samtidig sikres gydeområder for laksefisk, lampretter m.fl.  

 
Man kan finde meget viden og gode råd om dette på www.fiskepleje.dk.  
 

http://www.fiskepleje.dk/
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Metode 
Feltundersøgelserne på de besøgte stationer består af en besigtigelse, som ofte er suppleret med en 
elektrobefiskning, hvor de fangne fiskearter er registreret. 
 
Planen er inddelt i 4 overordnede afsnit (I-IV) med tilhørende bilag. Bilag 1 er en tabel over resulta-
terne fra de undersøgte stationer. Bilag 2 er tilhørende oversigtskort. På oversigtskortet er der udlagt 
et stationsnet de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningsstation.  
 
I teksten i afsnit II, hvor de enkelte vandløb er beskrevet, er alle stationsnumrene nævnt, men alle 
stationer er ikke nødvendigvis besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På oversigtskortet vil en 
station fremstå som et punkt med stationsnummer. Såfremt der bliver anbefalet udsætning, vil stati-
onen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken aldersgruppe af ørred, der kan blive 
udsat på stationen. 
 
Bestandstætheden af ørred er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt 
udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. På stationer 
hvor der bliver fanget 10 eller færre ørreder pr. 50 m. vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I 
disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet i vandsy-
stemet. 
 
Bilag 1 viser en oversigt over befisket areal og biotopbedømmelse af de enkelte stationer. Endvide-
re indeholder bilaget oplysninger om vandløbets egnethed som ørredvand. Et vandløbs egnethed 
som ørredvand er vurderet efter en skala på 0-5, hvor 5 er bedst. Naturforholdene på lokaliteten, 
herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul er afgørende i denne forbindelse. Derfor er be-
dømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder vurderet konkret for 
den enkelte lokalitet. Desuden er der angivet hvilke øvrige fiskearter, som er observeret på de en-
kelte stationer. Det fundne antal ørred er angivet i bilaget som antal fisk pr. 100 m2 vandløbsbund 
og opdelt i ½-års yngel og ældre ørred. 
 
Hvor bestandstætheden for ½-års yngel er 50 stk./100 m2 eller mere anses biotopen for hensigts-
mæssigt besat. For større fisk (12-20 cm.) er en bestand på 20 stk./100 m2 vurderet som tilfredsstil-
lende, og for ørred over 20 cm en tæthed på 7 stk./100 m2. I vandløb med en naturlig ½-års tæthed, 
der nærmer sig de ovennævnte tætheder vil der som udgangspunkt ikke blive anbefalet en udsæt-
ning. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra tabel 1. 
 
Tabel 1. Sammenhæng mellem de forventede tætheder af ørred i forskellige aldersgrupper i forhold til biotopen. 

 
      Antal ørred pr. 100 m2 
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1-års 
 

Store 
 

5 

 

 

 

 

 

300  
75 

 
30 

 
10 

 
4 

 
240 

 
60 

 
24 

 
8 

 
3 

 
180 

 

 

 

 
45 

 
18 

 
6 

 
2 

 
120 

 
30 

 
12 

 
4 

 
1 

 
60 

 
15 

 
6 

 
2 

 
 
 



  

 5 

Resultater 
Denne undersøgelse har omfattet i alt 120 stationer.  Af disse er 33 stationer besigtiget, mens der på 
de resterende 87 stationer er foretaget kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri.  
 
I figur 1 og tabel 2 er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser samlet for at give et over-
blik over udviklingen i ørredbestanden i perioden fra 1989 til 2012. 
 
 

 
 
 
Figur 1. Udvikling i den %-vise andel af befiskede stationer med ørredyngel (½-års ørreder).  I opgørelsen indgår 
befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. 
 
Tabel 2. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Ligeledes er vist den %-vise andel af befiskede  
stationer med hhv. ½-års og ældre ørred. I beregningerne indgår befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. 
 

År 

 
Antal befi-

skede statio-
ner 

Stationer med ½-års Stationer med ældre 

På antal st. % På antal st. % 

1989 62 32            52 39 63 
1996 73 54 74 48 66 
2004 82 73 89 68 83 
2012 87 65 75 65 75 

 
Som det fremgår af tabellen er der fundet ½-års (naturlig yngel) på færre stationer end i 2004. Der 
er således i denne undersøgelse registreret naturlig yngel på 75 % af de befiskede stationer, hvilket 
er en tilbagegang i forhold til 2004, hvor der blev registreret yngel på 89 % af de befiskede statio-
ner. 
 
Samme tendens ses for ældre ørred, hvor der er sket et fald fra 83 % i 2004 til nu 75 %. Nedgangen 
i andelen af stationer med yngel og ældre ørred skyldes formodentlig at visse vandløb har været 
udsat for forurening, hvilket har resulteret i at tidligere produktive vandløbsstrækninger ved denne 
gennemgang var uden ørred. 
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Figur 2. Udvikling i mediantæthed af ½-års og ældre ørreder på de befiskede stationer med biotopskarakter 1-5. 
 
Der er sket et fald i den gennemsnitlige yngeltæthed, fra 109 stk./100 m2 i 2004 til 79 stk./100 m2 i 
2012 (tabel 3). Tilsvarende er der et mindre fald i medianværdierne (figur 2) i samme periode. Fra 
32 stk./100 m2 til nu 29 stk./100 m2 (tabel 3).  
Den gennemsnitlige tæthed af ældre ørred er faldet fra 20 stk./100 m2 i 2004 til 15 stk./100 m2 i 
denne undersøgelse. Der er tilsvarende sket et fald i medianværdien fra 11 stk./100 m2 i 2004 til nu 
5 stk./100 m2. 
 
Tabel 3. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Den gennemsnitlige tæthed er beregnet på bag-
grund af befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. (Mediantætheden er den midterste værdi i et sorteret data-
sæt).  
 

 
År 

Antal befi-
skede statio-
ner 
 
 
 
 

Gns. tæthed af ½-års 
(stk./100 m2) 

Gns. tæthed af 
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
½-års 
(stk./100 m2) 

Mediantæthed 
af ældre ørred 
(stk./100 m2) 
 

1989 62 34 16 1 5 
1996 73 49 13 17 5 
2004 82 109 20 32 11 
2012 87 79 15 29 5 

 
Det samlede naturlige smoltudtræk fra vandløbene omkring Haderslev mellem Genner Strand og 
Avnø Vig er i 2012 beregnet til 13.604 stk.  
 
En mundingsudsætning er beregnet ud fra hele vandløbssystemets aktuelle produktionsareal. I be-
regningen indgår størrelsen af den oprindelige smoltproduktion og herfra fratrækkes vandsystemets 
nuværende naturlige smoltproduktion samt smoltproduktion baseret på udsætninger af yngel, ½-års 
og 1-års. En eventuel difference mellem vandløbets oprindelige smoltproduktion og den aktuelle 
giver antal smolt til mundingsudsætning.  
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I følgende større vandløb har der været markant fremgang i forekomsten af årets yngel sammenlig-
net med 2004: 
 
Hoptrup Å (11-62): Hoptrup Å (st.3), Hoptrup Bæk (st.12-15) og i Egedal Bæk (st.19-21). 
 
Haderslev Å/Skallebæk (11-76): Bibæk (st.17), Fredsted Bæk (st.23) og i tilløb til Skallebæk fra 
Skovagergård (st.24). 
 
Sillerup Bæk (11-80): Sillerup Bæk (st.1), tilløb fra Sillerupgård (st.9) og i Fjelstrup Bæk (st.12-
13). 
 
Der er tilsvarende fundet markant fremgang i forekomst af yngel i følgende mindre vandløb: 
Sælsbæk (st.2), Ultang Møllebæk (st.2) og Hummelgårds Bæk (st.2). 
 
 
I følgende større vandløb har der været markant nedgang  i forekomsten af årets yngel sammenlig-
net med 2004: 
 
Hoptrup Å (11-62): Hoptrup Å (st.1 og 6), tilløb fra kilder ved Mølleheld (st.10), Hoptrup Bæk 
(st.16), Krogshøj Bæk (st.17) og i Egedal Bæk (st.23). 
 
Haderslev Å/Skallebæk (11-76): Dybdals Bæk (st.5), Vadsbæk (st.13-14), tilløb til Skallebæk fra 
Skovagergård (st.25), Skallebæk (st.26-28) og i tilløb til Skallebæk nord for Harkærgård (st.30). 
 
Sillerup Bæk (11-80): Sillerup Bæk (st.4) og i tilløb fra Sillerupgård (st.10). 
 
Der er tilsvarende fundet markant nedgang i forekomst af yngel i følgende mindre vandløb: 
Spangsbæk (st.2), Skovbæk (st.3), vandløb vest for Lønt (st.2), Hummelgårds Bæk (st.1 og 3), 
Åstrup Bæk (st.1-2), tilløb til Åstrup Bæk (st.5), vandløb fra Nygård (st.1) og i Stokbro Bæk (st.1). 
 
 
I modsætning til gennemgangen af vandløbene i 2004 er der ved denne undersøgelse registreret 
naturligt forekommende ørredyngel i Hoptrup Bæk (st.14), vandløb fra Kelstrup (st.1), Ultang Møl-
lebæk (st.2), vandløb vest for Lønt (st.1), Dybdals Bæk (st.4) og i Rikkels Kilde (st.21). 
 
Tilsvarende er der i modsætning til tidligere ikke fundet yngel i Hoptrup Å (st.1-2), Hummelgårds 
Bæk (st.1), Vojens Bæk (st.2), Vadsbæk (st.13-14), Bibæk (st.16), Skallebæk (st.26-28) og i tilløb 
til Skallebæk nord for Harkærgård (st.30).  
 
 
Forslag til forbedring af de fysiske forhold 
 
En nærmere beskrivelse af spærringer, problemer med hårdhændet vedligeholdelse, tilgroning, mu-
ligheder for udlægning af skjulesten og gydegrus og sandvandring kan findes i teksten under be-
dømmelsen af de enkelte vandløb.  
 
Passageforhold 
Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende fiskebestand som muligt er det nød-
vendigt at give vandrefiskene fri op- og nedstrøms passage i vandløbene. Dette kan man bl.a. opnå 
ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage for ørreder m.m. til opstrømslig-
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gende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres ved udlægning af 
sten og gydemateriale.  
I denne undersøgelse blev der observeret spærringer i form af opstemninger eller rørlægninger i: 
 
Hoptrup Å (11-62): Hoptrup Å (st.4 og 9), Hoptrup Bæk (st.15) og i tilløb syd for Sdr. Vilstrup 
(st.24). 
 
Haderslev Å/Skallebæk (11-76): Dybdals Bæk (st.3 og 4), Tørning Å (st.6 og 7), Pamhule Bæk 
(st.19), Rikkels Kilde (st.21) og i tilløb til Stevning Dam fra Styding (st.22a). 
 
Tilsvarende er der fundet spærringer, eller rørlagte strækninger i følgende mindre vandløb: 
Vandløb fra Bodskovgårde (st.1), Hejsager Bæk (st.2), Ultang Møllebæk (st.1), vandløb nord for 
Kvistrup (st.1), Spangsbæk (st.2), Skovbæk (st.4), Starup/Brorsbøl Bæk (st.1 og 3) og i vandløb fra 
Nygård (st.1). 
 
 
Vedligeholdelse 
Det er af afgørende betydning, at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at 
oprensningen ikke ødelægger skjulesteder samt fjerner sten og gydebund.  
 
Der er ved denne gennemgang konstateret hårdhændet vedligeholdelse i Ultang Møllebæk (st.2 og 
3), Strimmel Bæk (st.8) samt i Skallebæk (st.31). 
 
Tilgroning 
Ved vandløb der har tendens til tilgroning med vandplanter vil vandstanden typisk øges og strøm-
hastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere re-
gelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde.  
 
Der blev fundet kraftig tilgroede vandløbsstrækninger i følgende vandløb: 
 
Hoptrup Å (11-62): Hoptrup Å (opstrøms st.6) og i Krogshøj Bæk (st.18). 
 
Haderslev Å/Skallebæk (11-76): Bibæk (st.15). 
 
Sillerup Bæk (11-80): Sillerup Bæk (st.2). 
 
Desuden blev der konstateret kraftig tilgroning i Spangsbæk (st.1). 
 
Gydegrus og skjulesten 
Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold så som et passende 
fald på vandløbsbunden, en passende vandhastighed og en god vandkvalitet er til stede. I forbindel-
se med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, der bør placeres 
umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er 
det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning 
af større sten (skjulesten), indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af 
regulerede vandløbsstrækninger. Disse tiltag vil resultere i flere skjul og standpladser og dermed 
øge den fysiske variation for både fisk og anden vandløbsfauna. 
 
I følgende vandløb er der observeret mangel på skjulesten og gydemateriale:  
 
Hoptrup Å (11-62): Hoptrup Bæk (st.12) og i Egedal Bæk (st.21). 
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Haderslev Å/Skallebæk (11-76): Bibæk (st.17) og i Fredsted Bæk (st.23a). 
Sillerup Bæk (11-80): Sillerup Bæk (st.5,6 og 7) og i tilløb fra Sillerupgård (st.9 og 10). 
 
I de mindre vandløb er der observeret mangel på gydemateriale og skjulesten i Sælsbæk (st.2), 
Vedbæk (st.2), Humlegårds Bæk (st.3) og i Åstrup Bæk (st.2,3 og 4). 
 
Sandvandring 
Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sand-
vandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstræk-
ninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende fak-
tor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af 
afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt, at dimensionen er rigtig og der løbende er 
kontrol med behov for tømning. 
 
Der er konstateret betydelig sandvandring i: 
 
Hoptrup Å (11-62): Hoptrup Å (st.2), tilløb fra Kilder ved Mølleheld (st.10), Hoptrup Bæk (st.14) 
samt i Egedal Bæk (st.20). 
 
Haderslev Å/Skallebæk (11-76): Strimmel Bæk (st.9), tilløb fra Usholt Skov (st.20), Fredsted Bæk 
(st.23 og 23a) og i Skallebæk (st.27 og 31). 
 
Sillerup Bæk (11-80): Sillerup Bæk (st.5,6 og 7) samt i tilløb fra Sillerupgård (st.9 og 10). 
 
Ligeledes er der fundet betydelig sandvandring i følgende mindre vandløb: 
 
Sælsbæk (st.2), Ultang Møllebæk (st.2 og 3), Råde Bæk (st.1), Humlegårds Bæk (st.1 og 3), Åstrup 
Bæk (st.3 og 4), vandløb fra Nygård (st.1), Stokbro Bæk (st.1) og i Knudbæk (st.4). 
 
Forurening 
Der blev fundet tegn på urenset spildevand i Lunding Bæk (st.1). 
 
 
Fremtidig revidering af Plan for Fiskepleje 
På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til passageforbedringer, vedligeholdel-
se, restaurering og forureningstilstand bør resultaterne af planens virkning kontrolleres efter en 7-8-
årig periode af DTU Aqua. 
 
 
Øvrige udsætningsplaner og planer for fiskepleje i distrikt 11: 
Udsætningsplan for tilløb til Hejlsminde Nor, vandsystem 82-84, 2009. 
Udsætningsplan for tilløb til Flensborg Fjord og Als Fjord, vandsystem 28-46, 2010. 
Plan for fiskepleje i Alsiske vandløb, vandsystem 1-27d, 2011. 
Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt, vandsystem 46a-58, 2012. 
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II. Bedømmelse af de enkelte vandløb 
 

 
Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-59 
Sælsbæk 
(1-2) 
 

 
 
Sælsbæk udspringer syd for Venbjerg og løber 
til Genner Bugt ved campingpladsen på Dier-
næsvej. Den øverste station er ikke undersøgt 
pga umulige tilkørselsforhold efter meget ned-
bør. Tidligere er der her fundet glimrende gyde-
forhold og en stor bestand af både yngel og æl-
dre ørred. Opstrøms markvejen ved st.1 er vand-
løbet rørlagt over en 150 m lang strækning. 
Den nederste del af bækken, langs camping-
pladsen, er præget af betydelig sandvandring og 
mangel på skjulesten. Trods moderate fysiske 
forhold er der fortsat fremgang i tætheden af  
både yngel og ældre ørred. 
Intet udsætningsbehov.  
Lgd.: ca. 2,7 km, gbr.: 1,1 m, 
Dybde: 2-20 cm. 
 

 
 
 

 
11-60 
Afløb fra Hopsø 
(1) 

 
 
En kort reguleret grøft med uklart vand, der 
afvander Hopsø. Faldet er ringe og bortset fra en 
kort gruset strækning opstrøms Sønderballe 
Strand er der ringe bundforhold.  
Afløbet udmunder gennem rør på kysten i Gen-
ner Bugt. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 0,3 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde: 50 cm. 
 

 

 
11-61 
Vedbæk 
(1-2) 
 

 
 
Ved Diernæsvej er Vedbæk en glimrende lille  
gydebæk med stort fald, ideelle bundforhold og 
skjul ved sten og nedfaldne grene. Forekomsten 
af yngel er fortsat meget stor, og der er stor 
fremgang i tætheden af ældre ørred. En længere 
strækning opstrøms Diernæsvej er rørlagt. 
Den nedre del af vandløbet er reguleret og de 
fysiske forhold er her betydeligt bedre end ved 
sidste gennemgang. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Vedbæk 
(1-2) 
fortsat 

 
Opstrøms vejen Dundelum er der en fast sandet 
bund, og strækningen nedstrøms har mere stenet 
bund. Strækningen omkring Dundelum er egnet 
til udlægning af gydebanker og skjulesten. 
Intet udsætningsbehov.  
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,2 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
 

 
 
 

 
11-62 
Storå/Hoptrup Å 
 
 
 
 

 
 
Storå/Hoptrup Å er områdets største vandsy-
stem. Åen udspringer nord for Skovby og har 
udløb på kysten ved Vilstrup Strand.  
Øst for Hoptrup gennemløber åen den 164 ha 
store Slivsø, der er gendannet umiddelbart efter 
den sidste bestandsanalyse i 2003.  

 

 
(1-2) 
 

 
Den øverste del af vandløbet ved Fredshule har 
især nedstrøms  Surkær Bro glimrende gyde- og 
opvækstforhold for ørred med stort fald og 
mange skjul. Strækningen opstrøms Surkær Bro 
har sandet bund, og der er her hegnet siden sid-
ste undersøgelse, så kreaturer ikke længere har 
direkte adgang til åen. Dette har medført at åen  
nu er ved at danne skjul ved underskårne brin-
ker.  
 

 

(3-5) 
 
 
 
 

Ned mod Vedbølvej er der stedvis grusbund, 
men dette er delvist dækket pga betydelig sand-
vandring. Nord for Vedbøl gennemløber Storåen 
Vedbøl Sø.  
Ørredbestanden er yderst ringe oven for Vedbøl 
Sø og består nu udelukkende af ældre ørred. 
Den ringe bestand skyldes formodentlig mangel 
på gydefisk og stor dødelighed af nedtrækkende 
smolt samt svære adgangsforhold for optræk-
kende fisk.    
Lgd.: ca. 2,2 km, gbr.: 1,6 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.400 stk. yngel 
 

(6) 
 

Strækningen nedstrøms Vedbøl Sø er et fint 
skovvandløb med varierende dybder og egnede 
gydestryg. Der er gode skjul ved sten, grene, 
ellerødder og underskårne brinker. Nedstrøms 
Oksevejen ved Wartenberg er der fremgang i 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Storå/Hoptrup Å 
(6) 
fortsat 

forekomsten af naturlig yngel. 
Ved Lillemølle er åen opstemmet ved mølle-
dammen og passage skal ske gennem et stryg, 
hvor nedtrækkende fisk formodentlig har svært 
ved at finde indløbet til dette.  
Åen tiltager betydeligt i bredde i skoven ned-
strøms Lillemølle og får et samtidig et mere 
reguleret forløb. Strækningen har gode strøm-
forhold og betydelige gydearealer.  
Ved Østergårds Mølle er der et stenstryg med 
stort fald og optimale fysiske forhold. Herefter 
løber Storå ned mod Hoptrup som en reguleret 
sandet kanal med ringe forhold for ørred. 
Ørredbestanden ved Lillemølle og Østergårds 
Mølle er fortsat langt under det forventede. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 2,3 m, 
Dybde: 10-50 cm. 
Her udsættes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.300 stk. yngel 
  

Det videre forløb ned mod Hoptrup er en regule-
ret kanal med ringe fysiske forhold. På undersø-
gelsestidspunktet var denne strækning fuldstæn-
dig tilgroet i pindsvineknop, hvilket medførte 
opstuvning af vandspejl og oversvømmelse af 
engene. Tilgroningen var så voldsom at der ikke 
kunne erkendes et egentlig hovedløb og dette 
virker formodentlig som en barriere for vandre-
fisk.  
Hoptrup/Storå løber i Slivsø i den østlige del af 
Hoptrup, og på den korte strækning nedstrøms 
Hoptrup Hovedgade er forekomsten af yngel 
meget beskeden i forhold til 2003.  
Lgd.: ca. 1,3 km, gbr.: 5,0 m, 
Dybde: 30-90 cm. 
Ikke udsætningsvand 
 

 

(7-9) Den nederste del af åen har afløb midt på den 
nordøstlige bred af Slivsø. Den nedre del er et 
bredt reguleret vandløb med jævn strøm og al-
gegrønt vand. Afløbet fra Slivsø er formodentlig 
vanskelig at finde for nedtrækkende fisk pga  
placeringen midt på søen. Den øgede opholdstid 
i søen vil øge dødeligheden for nedtrækkende 
smolt pga rovfisk og fiskeædende fugle.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Storå/Hoptrup Å 
(7-9) 
fortsat 
 

Ideelt set burde åen ledes uden om søen og til-
førsel af vand til Slivsø ske gennem et over-
faldsbygværk. Ved Havvejen, kort for udløbet 
ved Vilstrup Strand, er der en klapsluse. 
Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 7,0 m. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 

3.000 stk. smolt 
  

Tilløb til Storå/Hoptrup Å, højre side 
 

 

Tilløb fra kilder ved 
Mølleheld 
(10) 
 

Et lille reguleret tilløb med stedvis forekomst 
af gydegrus. De bedste forhold optræder på en 
25 m lang strækning med stort fald nedstrøms 
vejen ”Østergårds Mølle”. Her består bunden af 
ren gydegrus. Ved gennemgangen i 2003 var 
bækken selvreproducerende med en meget stor 
bestand af årets yngel, men denne er nu nærmest 
forsvundet.  
Der er behov for at nedsætte sandvandringen og 
give gydefisk bedre adgang til vandløbet ved at 
skabe bedre passage gennem den stærkt tilgroe-
de Storå vest for Hoptrup. Der er ikke længere 
passageproblemer under vejen ”Østergårds Møl-
le”.     
Den ringe forekomst af ørred gør at der frem-
over er behov for supplerende udsætniger.     
Lgd.: ca. 0,8 km, gbr.: 0,9 m, 
Dybde: 5-10 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 stk. yngel 
 
Hoptrup Bæk 
(Askemose Bæk) 
(11) 
 

 
Bækken udspringer nordvest for Genner og be-
nævnes her Askemose Bæk. Strækningen ned 
forbi Hovslund Skov er en blødbundet kanal 
med ringe fald. 
Ikke ørredvand.  
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,5 m, 
Dybde: 40 cm. 

 

 
Hoptrup Bæk 
(12-14) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hele forløbet fra Sletkobbel til Hoptrup Mark 
har meget fine forhold for ørred. Lange stræk 
har et naturligt slynget forløb med stor variation 
i bredde og dybde, samt friskstrømmende vand 
over en overvejende gruset-stenet bund.  
På st.12 ved Skift er det muligt at øge den fysi-
ske variation ved udlægning af skjulesten.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Hoptrup Bæk 
(12-14) 
fortsat 
 

Strækningen ved Hoptrup Mark (st.14) er præ-
get af en del sandvandring, men i modsætning 
til tidligere er der fundet yngel på denne station.  
Den naturlige yngelproduktion er i fortsat frem-
gang, hvilket gør at der ikke længere er udsæt-
ningsbehov i Hoptrup Bæk. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde: 5-35 cm. 
 

 

(15-16) Den nederste del af bækken ved Hoptrup har 
store stræk med perfekte gyde- og opvækstfor-
hold. Der er stedvis rivende strøm og store area-
ler med sten og gydegrus. En meget høj tæthed 
af årets yngel og ældre ørred vidner om stor 
gydeaktivitet på strækningen. Det er muligt at 
forbedre passageforholdene ved rørunderførin-
gen til ejendommen på det nedlagte dambrug 
ved Hoptrup Hovedgade 94 (st.15) ved at hæve 
vandløbsbunden neden for rørunderføringen. 
Der er her sket en meget markant forbedring af 
ørredbestanden, hvilket formodentlig skyldes at 
opstemningen ved det nu nedlagte Hoptrup 
Dambrug er nedlagt og der dermed er skabt fri 
passage.  
Hoptrup Bæk har nu udløb i den nordlige del af 
Slivsø tæt på udløbet at Storå/Hoptrup Å. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 2,4 km, gbr.: 1,8 m, 
Dybde: 5-60 cm. 

 

  
Tilløb til Storå/Hoptrup Å, venstre side 

 

 

Krogshøj Bæk 
(17-18) 

Strækningen fra Møltholt til Hoptrup Kirkevej 
har stort fald og mange skjul ved grene, sten, 
trærødder og underskårne brinker. Der er gode 
gydeforhold, men bestanden er gået betydeligt 
tilbage i forhold til 2003, men den er fortsat så 
stor at der ikke er behov for supplerende udsæt-
ning. 
Det nederste forløb af Krogshøj Bæk er regule-
ret og stærkt tilgroet. Bækken løber til Storå 
gennem et diffust 32 ha stort vådområde ved 
Hoptrup Kirkeby. Vådområdet er etableret i 
2003.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Krogshøj Bæk 
(17-18) 
fortsat 

 
Den store nedgang i bestanden af yngel og ældre 
ørred tyder på, at opgangsfisk har svært ved at 
finde op til gydeområderne gennem den tilgroe-
de og oversvømmede nederste del af Krogshøj 
Bæk. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 2,8 km, gbr.: 1,8 m, 
Dybde: 5-35 cm. 

 

 
Egedal Bæk 
 
 
 

 
Egedal Bæk udspringer vest for Over Kestrup 
og løber i den nordlige ende af Slivsø. Vandlø-
bet har generelt meget fine fysiske forhold og en 
stor naturlig ørredbestand. 
 

 

(19-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omkring Over Kestrup løber bækken som et 
lille reguleret vandløb med stenet-gruset bund 
og stort fald.  
Det regulerede forløb fortsætter forbi Neder 
Kestrupvej, hvor bundforholdene forringes pga 
en betydelig sandvandring.  
Ved Stensbjerg (st.21) er strømmen frisk og der 
er fine gydestryg. Her vil udlægning af skjule-
sten kunne øge den fysiske variation. 
På samtlige stationer er der markant fremgang i 
yngel og ældre ørred, og bestanden er nu langt 
over det forventede. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 1,2 m, 
Dybde: 5-30 cm. 
 

 

(22-23) Den nederste del af bækken har glimrende fysi-
ske forhold for alle størrelser af ørred. Stræk-
ningen varierer mellem hurtigstrømmende grus-
stryg, dybe høller og mere sandede partier. Ved 
Egedal er forekomsten af yngel betydeligt min-
dre end i 2003, hvorimod der fortsat er en stor 
bestand af ældre ørred. Intet udsætningsbehov.  
Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 2,2 m, 
Dybde: 10-60 cm. 

 

 
Tilløb fra Sdr. Vil-
strup 
(24-25) 

 
Den øvre del af vandløbet er rørlagt over en 
lang strækning ned til Lavesgård. Herefter løber 
bækken som et naturligt klarvandet skovvandløb 
med ideelle gyde- og opvækstforhold. Der er 
stor variation i  bredde og dybde og virkelig 
store gydearealer.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb fra Sdr. Vil-
strup 
(24-25) 
fortsat 

Ved udløbet i Storå er betonrøret fjernet og der 
er herved skabt fri passage. Ørredbestanden er 
undersøgt på den øverste station og er fortsat 
rimelig, men der er potentiale for en langt større 
smoltproduktion, især hvis den øvre del af vand-
løbet bliver fritlagt. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 3,0 m, 
Dybde: 5-25 cm. 
 

 

 
11-63 
Vandløb fra Bod-
skovgårde 
(1) 

 
 
En lille skovbæk syd for Boskov med stort fald 
og fantastisk fine bundforhold. Vandløbet havde 
ved denne gennemgang fin vandføring, men er 
tidligere fundet udtørret. Prøvefiskeri over en 
30 m strækning viste sig at være helt uden fisk. 
Ved spejderlejren har bækken et brat fald gen-
nem kampesten og grenansamlinger ned på 
stranden. Faldet er så stort at det sandsynligvis 
ikke er muligt at passere for optrækkende fisk.  
Ikke udsætningsvand. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 3-15 cm. 
 

 

 
11-64 
Vandløb nord for 
Boskovgårde 
(1) 

 
 
Kort skovbæk med godt fald og overvejende 
gruset bund og flere naturlige styrt. Vandførin-
gen er formodentlig så beskeden i sommerperi-
oden at der forekommer udtørring. 
Ikke udsætningsvand. 
Lgd.: ca. 0,6 km, gbr.: 0,7 m, 
Dybde: 3-10 cm. 
 

 

 
11-65 
Vandløb fra Kelstrup 
(1) 
 

 
 
Et kort reguleret vandløb med udløb ved Kel-
strup Strand. Strækningen omkring Boskovvej 
er friskstrømmende og med fin gydebund.  
Elfiskeriet viste her stor fremgang i årets yngel. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,1 m, 
Dybde: 5-40 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-66 
Hejsager Bæk 
(1-2) 
 

 
 
Hejsager Bæk afvander Grarup Sø og løber til 
Sandvig ved Hejsager Strand. Strækningen fra 
Grarup Sø og ned forbi Vilstrup Næsvej (st.1) er 
iflg lokale oplysninger nærmest uden vand i 
tørre perioder. Omkring Vilstrup Næsvej er der 
stedvis ganske gode bundforhold. 
I sommerhusområdet ved Hejsager Strandvej er 
der ringe fald og sandede bundforhold. Iflg. 
lokale oplysninger er der langt bedre forhold 
opstrøms i Hejsager Skov, hvor der er observe-
ret ørred. Vandløbet har således sandsynligvis 
en ørredstamme, men umulige adgangsforhold 
hindrer elfiskeri på strækningen.  
Ved Hejsager Strandvej er der klapsluse med 
påmonteret pumpeværk. 
Ingen udsætning.  
Lgd.: ca. 4,1 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
 

 

 
11-67 
Ulvkær Bæk 
(1) 

 
 
Ulvkær Bæk var ved sidste undersøgelse udtør-
ret, men vandføringen virker nu til at være så 
stabil at bækken er vandførende hele året. 
Strækningen opstrøms Hejsager Strandvej er 
nyrestaureret, og der er udlagt gydemateriale og 
udplantet vandaks og vandstjerne. Der blev fun-
det 2 ørredyngel på strækningen.  
Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 5-15 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 stk. yngel 

 
11-68 
Beierholm Bæk 
(1) 

 
 
Vandløbet udspringer vest for Halk og gennem-
løber Fuglsø og udmunder i Noret. Der er tale 
om en reguleret afvandingskanal med svagt fald 
og ringe bundforhold. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,9 km, gbr.: 2,0 m, 
Dybde: 70 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-69 
Ultang Møllebæk 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vandløbet udspringer nordvest for Hejsager og 
har udløb i Bankel Nor. Den øvre del i Hejsager 
har stort fald og fine gydestræk. Ved stationen 
på Hejsager Strandvej (st.1) er der en pæn fore-
komst af årets yngel. Her hindrer et gitter i 
rørunderføringen fortsat  store gydefisk i at pas-
sere. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
 

 

(2-3) Strækningen forbi Sode Skov og ned forbi Ul-
tang Mølle er reguleret og virker fortsat ganske 
hårdt vedligeholdt. Bortset fra en kortere stræk-
ning med gydebund nedstrøms markoverkørslen 
i Sode Skov er vandløbet uden fysisk variation, 
og der er generelt meget stor sandvandring.  
Stationen i Sode Skov, der tidligere var uden 
fisk, har nu en mindre bestand af årets yngel. 
Det er nødvendigt med skånsom vedligeholdelse 
og restaureringstiltag før denne del af vandløbet 
kan fungere som et egnet levested for ørred. 
Ikke udsætningsvand. 
Lgd.: ca. 3,3 km, gbr.: 1,7 m, 
Dybde: 10-40 cm. 
 

 

 
11-69a 
Tilløb til Bankel Nor 
fra Flovt 
(1) 

 
 
Et reguleret vandløb med sandet og stedvis blød 
bund. Der er ringe fald og nogen okkerpåvirk-
ning. Den øvre del er rørlagt indtil 150 m ned-
strøms markvejen. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,2 m, 
Dybde: 10 cm. 
 

 

 
11-70 
Odderkærs Bæk 
(1) 

 
 
På den undersøgte strækning ved Dalager er 
Odderskær Bæk en stillestående blødbundet 
kanal. Strækningen opstrøms Flovt Bygade er 
rørlagt. Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 0,5 m, 
Dybde: 5 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-71 
Råde Bæk 
(1) 

 
 
Råde Bæk er reguleret på hele forløbet og præ-
get af betydelig sandvandring og ringe bundfor-
hold. Vandløbet har udløb ved Flovt Strand og 
er her en afvandingskanal med ringe fald. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 5 cm. 
 

 

 
11-71a 
Vandløb nordvest for 
Hajstrup Mark 
(1) 

 
 
Et mindre vandløb øst for Tamdrup med udløb 
på Tamdrup Strand. Regulering, ringe fald, til-
groning i tagrør og dårlige bundforhold gør 
vandløbet uegnet for ørred. Der er ingen tilkør-
selsmuligheder til bækken. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 5 cm. 
 

 

 
11-71b 
Vandløb nord for 
Kvistrup 
(1) 

 
 
Mindre skovbæk nord for Kvistrup med glim-
rende gyde- og opvækstforhold for ørred. 
Strømmen er frisk og der er fine skjul ved træ-
rødder, underskårne brinker og nedfaldne grene. 
Ved befiskningen bag ejendommen Kvistrupvej 
50 blev der ikke fundet ørred, men mange 
gammarus. Iflg. ejeren af ejendommen er bæk-
ken vandførende hele året hvilket gør den egnet 
til udsætning af yngel. Vandløbet er gennemgået 
ned til udløbet i Haderslev Fjord og er på hele 
strækningen en naturligt bugtet skovbæk med 
særdeles stor variation. Ved udløbet er der ikke 
noget egentligt hovedløb, da vandet risler ud 
gennem et 10 m bredt bælte af tagrør uden mu-
lighed for opgang. Inden yngeludsætning bør 
der skabes en strømrende gennem tagrørene.  
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 5-10 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 stk. yngel 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-71c 
Vandløb i Sverdrup 
Skov 
(1) 

 
 
Bækken løber til Haderslev Fjord ca. 500 m vest 
for ovennævnte vandløb og har ligeledes et na-
turligt slynget forløb ned gennem en skovdæk-
ket slugt. Der er perfekt gydebund og meget 
stort fald og nu god vandføring. Tilkørselsfor-
holdene er ringe og ved sidste gennemgang var 
bækken udtørret. Hvis forsøgsudsætningerne i 
vandløbet nord for Kvistrup slår an bør der ved 
næste undersøgelse også udsættes yngel i dette 
vandløb. 
Foreløbig ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde: 3-10 cm. 
 

 

 
11-71d 
Vandløb ved Sver-
drup Kro 
(1) 

 
 
Et kort vandløb ved ruinen Sverdrup Kro. Løber 
som en blødbundet skovgrøft med svag vandfø-
ring. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 0,3 km, gbr.: 0,5 m, 
Dybde: 1-3 cm. 
 

 

 
11-72 
Spangsbæk 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spangsbæk udspringer øst for Stenderup og den 
øverste del er reguleret ned mod Solkær. En 
længere strækning ned mod landevejen ved Sol-
kær er fortsat rørlagt. På stationen ved Svenske 
Postvej (st.1) er vandløbet dybt nedgravet og 
ganske tilgroet. Både op- og nedstrøms er de 
fysiske forhold bedre, med stedvis stenet-gruset 
bund. Ørredbestanden er fortsat yderst ringe og 
består også denne gang af få ældre ørred. 
Manglen på ørred i den øvre del af Spangsbæk 
skyldes formodentlig at gydefisk undgår den 
lange rørlagte strækning opstrøms vejen Nau-
trup. Genåbning af denne strækning vil give 
gydefisk adgang til et ganske stort uudnyttet 
gyde- og opvækstvand. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 4,0 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
Dybde: 5-20 cm. 
 

 



  

 21 

 
Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Spangsbæk 
(2) 

 
Nedtrøms vejen Slukefter (st.2) har Spangsbæk 
stor fysisk variation. Bunden består udelukken-
de af gydegrus og større skjulesten, og det store 
fald giver friske strømforhold. Der er nedgang i 
forekomsten af årets yngel, men tætheden er 
fortsat langt over det forventede.  
Intet udsætningsbehov.   
Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,5 m. 

 

 
Skovbæk 
(Bækken er tidligere 
fejlagtigt benævnt 
”tilløb fra Skovby-
gård”).   
(3-4) 

 
Et mindre tilløb til Spangsbæk med stor variati-
on og særdeles fine gydestræk. Ved Skovbygård 
(st.3) er der tale om en skovbæk med stedvis 
rivende strøm og mange skjul ved større sten, 
trærødder og grene.  
Nedstrøms Nautrupvejen (st.4) er Skovbæk re-
guleret, men med stedvis forekomst af gydegrus 
og skjulesten. Strømhastigheden gennem rør-
underføringen under landevejen er meget høj. 
Denne kan nedbringes ved at hæve vandspejlet 
ved rørudløbet ved udlægning af sten og grus. 
Den naturlige bestand af yngel er noget mindre 
på den øverste station i forhold til 2003, men der 
er fortsat en meget stor tæthed af både yngel og 
ældre ørred.  
Intet udsætningsbehov.  
Lgd.: ca. 1,3 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
 

 

 
11-73 
Lunding Bæk 
(Vandløb vest for 
Lønt) 
(1-2) 

 
 
Vandløbet udspringer nord for Bøllemose og 
løber til Haderslev Fjord vest for Lønt. Bækken 
er reguleret på hele forløbet og har i 2011 været 
udsat for gylleforurening, hvilket formodentlig 
er årsag til at der ved Lundingvej (st.1) kun blev 
registreret et stk. ørredyngel, trods meget egne-
de gyde- og opvækstforhold. Der blev her desu-
den observeret toiletpapir i bækken, hvilket ty-
der på at der tilledes urenset spildevand op-
strøms Lundingvej. 
På den nederste station ved Fjordglimt er der 
partier med gydebund og skjul ved underskårne 
brinker og sten.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Lunding Bæk 
(Vandløb vest for 
Lønt) 
(1-2) 
fortsat 

Forureningen har her tilsyneladende ikke haft så 
stor effekt, da der blev fundet en ganske stor 
forekomst af yngel. Tætheden af disse var dog 
betydelig højere i 2003. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 4,2 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde: 10-30 cm. 
 

 

 
11-74 
Starup Bæk (Brors-
bøl Bæk) 
 
 
 
 

 
 
Starup Bæk er rørlagt på de øverste 1400 m op-
trøms Brorsbølvej og løber herefter ned gennem 
Starup og videre til Haderslev Fjord vest for 
kirken i Starup. I marts 2012 blev der konstate-
ret fiskedød i den nedre del af bækken. 

 

(1-2) 
 

Omkring Brorsbølvej er der partier med glim-
rende gydebund og stort fald. Ved Brorsbølvej 
er der et brøndstyrt, der spærrer for optrækkende 
fisk til de egnede opstrømsliggende gydeområ-
der. Ca. 150 m nedstrøms brøndstyrtet er der et 
betonstyrt med ringe mulighed for opstrøms 
passage.Trods de gode forhold blev der ikke 
fundet ørred op- og nedstrøms Brorsbølvej. 
Længere nedstrøms er Starup Bæk rørlagt over 
en ca. 20 m lang strækning under dæmningen 
ved cykel-/gangstien. Rørdiameteren er lille og 
faldet gennem rørledningen meget stort. Mang-
len på ørred opstrøms dæmningen viser at denne 
utvivlsomt virker som en spærring for optræk-
kende fisk.  
På den resterende strækning nedstrøms dæm-
ningen er der udlagt skjulesten og gydegrus, og 
der er planer om yderligere udlægning af grus i 
samarbejde med elever fra Starup Skole og 
Sønderjysk Sportsfiskerforening. På stationen 
opstrøms Årøsund Landevej der er glimrende 
gydeforhold og en meget stor naturlig bestand af 
både yngel og ældre ørred.  
Starup Bæk har et stort uudnyttet potentiale som 
gydevand pga. de ovennævnte passageproble-
mer. 
Ingen udsætning.  
Lgd.: ca. 2,3 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde: 5-25 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-75 
Humlegårdsbæk 
(Skinkelsbæk) 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den øverste strækning ned mod Aabenraavej 
løber som et reguleret vandløb med lidt under-
skårne brinker og stedvis gydebund. Der er en 
del sandvandring på denne strækning.  
Ved sidste bestandsanalyse blev der fundet en 
fin bestand af yngel og ældre ørred, men ved 
denne gennemgang blev der kun registreret en 
mindre forekomst ældre fisk. Manglen på natur-
lig yngel kan formodentlig skyldes at gydefisk 
ikke har benyttet den øvre del af bækken pga 
arbejde med omlægning af veje ved rundkørslen 
under Aabenraavej. Her er der nu en ca 100 m 
lang rørunderføring og umiddelbart neden for 
denne en ca 50 m lang rørlægning under Vil-
strupvej.  
Der udsættes ikke yngel på strækningen, da den 
øvrige del af Humlegårds Bæk er selvreproduce-
rende. 
Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,2 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
 

 

(2) 
 

Strækningen nedstrøms Skinkelsvej (st.2) har et 
reguleret forløb med stort fald og varierede 
bundforhold. Der er skjul ved store sten og un-
derskårne brinker. Der er en tilfredsstillende 
tæthed af årets yngel, hvilket er en markant for-
bedring i forhold til sidste bestandsanalyse. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,3 km, gbr.: 1,2 m, 
Dybde: 15-35 cm. 
 

 

(3) Den nederste del af Humlegårds Bæk har et re-
guleret forløb med moderate fysiske forhold. 
Bunden er i langt overvejende grad sandet, og 
der er generelt mangel på egnede skjul og gyde-
muligheder. En ca 150 m lang strækning op-
strøms Årøsund Landevej (st.3) er rørlagt. Der 
blev fundet mindre ørredyngel end tidligere, 
men tætheden er fortsat langt over det forvente-
de for biotopen. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 2,2 m, 
Dybde: 10-25 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-76 
Haderslev Å 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Haderslev Å udspringer i den nordlige ende af 
Styding Skov, hvor den øvre del ned til Ribevej 
benævnes Vojens Bæk. Herefter ændrer vandlø-
bet navn til Dybdals Bæk, der løber i Stevning 
Dam. Strækningen fra afløbet af Stevning Dam 
til Haderslev Dam benævnes Tørning Å. Aflø-
bet af Haderslev Dam til udløbet i Haderslev 
Fjord benævnes Møllestrømmen.  
Åen er opstemmet ved Vojensgård, Tørning 
Mølle og Christiansdal Vandkraftværk. 

 
 
 
 
 
 

 
Vojens Bæk 
(1-2) 
 
 

 
Strækningen fra Styding Skov til Ribevej er 
reguleret og har moderate fysiske forhold. 
Et højt stem uden mulighed for passage ved 
Vojensgård spærrer for adgang til Vojens Bæk. 
De bedste forhold findes omkring vejbroen ved 
Kestrupvej (st.2), hvor der er en længere stræk-
ning med stort fald og stenet-gruset bund. Ellers 
er bækken en sandet kanal med ringe variation. 
Der blev ikke fundet ørred på de to undersøgte 
stationer.  
Etablering af en ørredbestand i Vojens Bæk 
kræver at der bliver skabt passage ved Vojens-
gård.  
Der bør ikke udsættes yngel i Vojens Bæk, da 
nedtrækkende fisk formodentlig ikke klarer fal-
det ned på betonbunden ved stemmeværket. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 7,8 km, gbr.: 1,6 m, 
Dybde: 20-40 cm. 

 

 
Dybdals Bæk 
(3-5) 
 
 
 
 
 

 
Forløbet fra Vojensgård til udløbet i Stevning 
Dam benævnes Dybdals Bæk. Iflg. ejeren af 
Vojensgård kan vandløbet sommerudtørre på 
strækningen nedstrøms opstemningen.  
Dybdals Bæk har generelt rigtig gode fysiske 
forhold med stort fald, stenet bund og egnede 
gydestræk. Især ved Tyreshul (st.4) er der nær-
mest ideelle forhold for ørred. Her er der dårlig 
passage gennem en ca. 20 m lang rørunderfø-
ring. Passageforholdene kan bedres ved at etab-
lere et par hvilebassiner ved rørudløbet og der-
ved hæve vandstanden i denne. Den nederste 
strækning får gradvist en mere sandet bund og 
iflg. lokale oplysninger lukker bækken til i krat 
og bevoksning uden et egentlig hovedløb ned 
mod Stevning Dam. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Dybdals Bæk 
(3-5) 
fortsat 
 

Ørredbestanden er fortsat meget ringe, og ved 
denne gennemgang var der bemærkelsesværdigt 
få yngel og ældre fisk.  
Den ringe forekomst af ørred hænger formo-
dentlig sammen med vanskelige adgangsforhold 
for gydefisk til Dybdals Bæk. 
Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 2,2 m, 
Dybde: 10-50 cm. 

 

 Her udsættes: 5.000 stk. yngel 
 
Tørning Å 
(6-7) 

 
Tørning Å starter som afløb fra opstemningen 
ved Stevning Dam ved Tørning Mølle. Op-
strøms passage skal ske gennem en lang stejl 
bassintrappe, der udligner et meget stort fald. 
Fisketrappen udmunder i overløbskanalen, der 
herefter løber sammen med turbineafløbet. Både 
op- og nedtrækkende fisk har formodentlig 
svært ved at finde gennem fisketrappen. Der 
afgives vand gennem en lang kanal til Christi-
ansdal Vandkraftværk. Strækningen nedstrøms 
møllen har gode forhold for især ældre ørred.  
Ved Christiansdal Vandkraftværk er Tørning Å 
opstemmet og her skal opstrømsvandrende fisk 
finde gennem en lameltrappe, som er placeret 
mellem turbineafløbet og overfaldsværket. Også 
her vurderes det at vandrefisk har svært ved at 
finde indgangen til fisketrappen.  
Umiddelbart nedstrøms Christiansdalvej (st.7) 
er der vekslende fysiske forhold med frisk strøm 
og stedvis gydebund. Den nederste strækning af 
Tørning Å har mere moderate forhold og gen-
nemløber Hindemade Sø inden udløbet i Hader-
slev Dam. 
Den korte åstrækning fra Haderslev Dam til 
fjorden, der benævnes Møllestrømmen har sted-
vis stort fald og stenet bund. 
Lgd.: ca. 3,5 km, gbr.: 5,5 m. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.200 stk. smolt 
  

Tilløb til Haderslev Å, højre side 
 

 

Tilløb til Vojens 
Bæk fra Maugstrup 
(7b) 

Reguleret tilløb til Vojens Bæk, der ikke tidlige-
re er medtaget i denne undersøgelse. Stræknin-
gen omkring Ringtvedvej har jævn strøm, san-
det bund og mangel på variation. Vandløbet har 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Vojens 
Bæk fra Maugstrup 
(7b) 
fortsat 

kraftig vækst af pindsvineknop. Der blev ikke 
fundet ørred og de fysiske forhold er generelt 
ringe for ørred. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,6 m, 
Dybde: 20-40 cm. 

 

 
Jernhyt Bæk 
(Strimmel Grøft) 
 
 
(8-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jernhyt Bæk udspringer ved Over Jernhyt og 
løber i den vestlige ende af Stevning Dam. Den 
øvre del af vandløbet benævnes Strimmel Grøft. 
 
Den øverste del af bækken ved Over Jernhyt er 
nedgravet,  reguleret og uegnet for ørred pga. 
hårdhændet vedligeholdelse, ringe fald og dårli-
ge bundforhold. Lignende forhold forekommer 
omkring Neder Jernhytvej (st.9) , hvor der tilli-
ge er betydelig sandvandring.  
Vojens Kommune har udlagt gydegrus og skju-
lesten på en længere strækning mellem Over og 
Neder Jernhyt. Der blev ikke fundet ørred på 
strækningen, men de fysiske forhold er glimren-
de for ørred.  
Lgd.: ca. 3,5 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 10-30 cm. 
Her udsættes:                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 stk. yngel 

(10-11) 
 

Fra Skydebanevej (st.10) ændrer vandløbet navn 
til Jernhyt Bæk. Her er der glimrende forhold 
med stedvis gruset bund og fine skjul ved un-
derskårne brinker og grødeøer af vandstjerne. 
Vandløbet har ganske stor dybde og burde huse 
en stor bestand af især ældre ørred. Bestanden er 
som ved undersøgelsen i 2003 meget ringe og 
det bør undersøges om der en spærring på 
strækningen fra Jernhytvej og ned til stationen 
ved Gammel Ladegård, der hindrer gydefisk i at 
nå den øvre del af bækken. Dette er sandsynligt, 
da der er fundet en ganske god bestand af årets 
yngel og ældre ørred på strækningen omkring 
grusvejen ved st.11 nord for Gammel Ladegård. 
Her er der ideelle opvækstforhold for ørred med 
friskstrømmende vand, talrige forskellige vand-
planter og en bund bestående af ren gydegrus og 
større skjulesten. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 3,4 km, gbr.: 1,8 m, 
Dybde: 20-60 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Vadsbæk 
(12-14) 
 

 
Vadsbæk udspringer nord for Høgelund og har 
udløb i den vestlige del af Stevning Dam. Der er 
sket en markant forbedring af de fysiske forhold 
i den øvre del omkring P. Grejsensvej (st.12). 
Den resterende del af bækken har ligeledes 
glimrende fysiske forhold med friskstrømmende 
vand, underskårne brinker og en gruset-stenet 
bund.  
Ved gennemgangen i 2003 kunne ørredudsæt-
ningerne ophøre i Vadsbæk, da der blev fundet 
en sund bestand af yngel og ældre fisk. Ved 
denne gennemgang viste befiskningerne på 
samtlige stationer en total mangel på yngel og 
der blev blot fanget 3 ældre ørred. Der er såle-
des igen behov for supplerende yngeludsætning. 
Lgd.: ca. 4,4 km, gbr.: 1,6 m, 
Dybde: 5-50 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.200 stk. yngel 
 
Bibæk 
(15) 
 

 
Bækken udspringer syd for Høtkær Skov og 
gennemløber herefter Pamhule Skov inden ud-
løbet i Hindemade Sø. Strækningen nedstrøms 
Tøndervej (st.15) er reguleret og opstuvet pga 
tilgroning. Ringe fald og dårlige bundforhold 
gør strækningen uegnet for ørred. 
Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,6 m, 
Dybde: 50-60 cm 

 

 
(16-18) 

 
De fysiske forhold ændrer sig markant ned gen-
nem Pamhule Skov. Her har bækken et mere 
naturligt forløb med stort fald, varierende bred-
de og dybde og gode skjul ved sten, underskårne 
brinker, trærødder og nedfaldne grene. Bunden 
består i langt overvejende grad af grus og større 
sten. Ved Knagsledvej (st.17) er gruslaget dog 
tyndt og her kan der udlægges gydegrus og 
skjulesten. Bibæk har en rimelig ørredbestand 
på de to nederste stationer. Ved st.16 ved Pam-
hulevej er der udelukkende fundet ældre ørred, 
hvilket tyder på at gydefisk har svært ved at nå 
op i denne del af bækken. En årlig gennemgang, 
hvor passageforholdene ved rørunderføringerne 
under skovvejene undersøges vil derfor være 
gavnlig. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Bibæk 
(16-18) 
fortsat 

Under idelle forhold burde Bibæk producere et 
langt større antal ørred, men gydebestanden er 
formodentlig beskeden pga ringe smoltoverle-
velsen ned gennem Hindemade Sø og Haderslev 
Dam. 
Intet udsætningsbehov.     
Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 2,2 m, 
Dybde: 5-50 cm. 

 

 
Pamhule Bæk 
(19) 

 
Bækken afvander Pamhule Sø og løber til den 
sydvestlige ende af Haderslev Dam. Bækken er 
undersøgt ved skovvejen vest for Nørskov. Her 
er der frisk strøm og fine bundforhold. Ved 
skovvejen er der grenansamlinger foran rørun-
derføringen, der hindrer opstrøms passage. Der 
blev fundet en enkelt ældre ørred, og fremover 
bør der suppleres med yngeludsætning.  
Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 stk. yngel 
 
Tilløb fra Usholt 
Skov 
(20) 

 
Et lille tilløb til Haderslev Dam fra Usholt skov. 
Bækken har et naturligt forløb med stort fald og 
udmærkede fysiske forhold for ørred. En bety-
delig sandvandring gør at der kun stedvis fore-
kommer grusbund.  
Ørredbestanden er fortsat ganske beskeden. 
Lgd.: ca. 0,7 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 stk. yngel 
 
Rikkels Kilde 
(21) 

 
Rikkels Kilde er endnu et lille fysisk varieret 
tilløb til Haderslev Dam med stort fald. Okker-
påvirkningen virker til at være langt mindre end 
ved undersøgelsen i 2003. Der er i modsætning 
til tidligere fundet en lille bestand af ørredyngel, 
der stammer fra naturlig gydning. 
Ved rørunderføringen under Geheimrådens Sti 
er der ringe passageforhold. 
Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 0,9 m, 
Dybde: 3-10 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 stk. yngel 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

  
Tilløb til Haderslev Å, venstre side 

 

 

Tilløb til Stevning 
Dam fra Styding 
(22a) 

Vandløbet udspringer ved Styding Dam nord for 
Styding og er rørlagt over flere strækninger ned 
mod udløbet i den nordlige ende af Stevning 
Dam. Bækken er ikke tidligere medtaget i denne 
undersøgelse, men gennemgangen af den nedre 
del af bækken vest for Hammelev viste sig at 
være en glimrende ørredbiotop med meget stort 
fald og fine bundforhold. Der blev ikke registre-
ret ørred, men de fysiske forhold er så gode at 
der fremover udsættes yngel på den nederste del 
af bækken.  
Lgd.: ca. 4,0 km, gbr.: 1,8 m, 
Dybde: 5-15 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600 stk. yngel 
 
Fredsted Bæk 
(22) 
 
 
 
 
 
(23-23a) 

 
Fredsted Bæk er et mindre tilløb til Haderslev 
Dam øst for Fredsted. Den øvre del ved Har-
kærgård er uegnet som ørredvand pga. stillestå-
ende vand og ringe bundforhold. 
Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 0,5 m, 
Dybde: 5 cm. 
 
Den nederste del af vandløbet har generelt fine 
strømforhold og vekselende bundforhold. Der er 
en del sandvandring i bækken, men stedvis fore-
kommer fine strækninger med gydebund. Skjul 
forekommer ved underskårne brinker, sten og 
trærødder. Som i 2003 er der en stor tæthed af 
årets yngel. 
På strækningen opstrøms Fredstedvej (st.23a) 
kan der udlægges gydegrus og skjulesten. 
Intet udsætningsbehov.  
Lgd.: ca. 1,3 km, gbr.: 0.8 m, 
Dybde: 5-20 cm. 

 

 
Skallebæk 
(31-32) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skallebæk afvander Ejsbøl Sø og løber i den 
nordøstlige hjørne af Haderslev Dam. Den øver-
ste strækning ned til Simmerstedvej (st.31) er 
reguleret og fremstår stedvist som en hårdt ved-
ligeholdt maskinoprenset kanal. Omkring Sim-
merstedvej er der betydelig sandvandring og 
enkelte forekomster af sten og gydegrus. Trods 
ringe fysiske forhold er der her en rimelig tæt-
hed af årets yngel. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Skallebæk 
(31-32) 
fortsat 

Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,6 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
 

 

(26-28) Den resterende del af vandløbet har generelt 
fine fysiske forhold. Der er stor variation i bred-
de og dybde og fine skjul ved underskårne brin-
ker og under grødeøer for alle størrelsesgrupper 
af ørred. Omkring Ribe Landevej (st.27) er der 
en betydelig sandvandring og stedvis forekomst 
af grusbund i strømrenderne. 
I 2003 blev der fundet en rimelig bestand af 
yngel og ældre ørred i Skallebæk. Ved denne 
gennemgang blev der ikke registreret en eneste 
ørred på de tre stationer fra Oksbølvej til Skalle-
bækvej. 
Lgd.: ca. 4,6 km, gbr.: 2,0 m, 
Dybde: 10-90 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.600 stk. yngel 
 
Tilløb til Skallebæk 
fra Skovagergård 
(24-25) 

 
Et lille friskstrømmende tilløb til Skallebæk 
med fine gydestræk og opvækstforhold. Store 
strækninger har et naturligt slynget forløb med 
mange skjul ved sten, ellerødder, grene og un-
derskårne brinker. Bækken har fortsat en stor 
tæthed af årets yngel. 
Intet udsætningsbehov.   
Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 1 ,0 m, 
Dybde: 3-50 cm. 

 

 
Tilløb til Skallebæk 
nord for Harkærgård 
(29-30) 

 
Et mindre vandløb med stort fald og glimrende 
gyde- og opvækstforhold for ørred. I 2003 blev 
der fundet en mindre bestand af årets yngel. Ved 
denne gennemgang blev der blot registreret en 
enkelt yngel og to ældre ørred ved Oksbølvej 
(st.29) og Melskov Allé (st.30). Vandløbet bur-
de med de fine fysiske forhold huse en stor na-
turlig ørredbestand. En gennemgang af bækken 
vil være gavnlig for at konstatere om der er op-
stået spærringer for optrækkende gydefisk. 
Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.500 stk. yngel 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-77 
Åstrup Bæk 
(1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3-4) 

 
 
Åstrup Bæk starter sit løb i Vesterskov og ud-
munder på den nordlige side af fjorden i Hader-
slev By. Strækningen omkring Højgårdsvej 
(st.1) har optimale gydeforhold med ren grus- 
og stenbund og friskstrømmende vand.  
Ved Ladegårdsvej (st.2) er forholdene mere 
moderate. Der forekommer stedvise stræk med 
egnet gydebund og her er det muligt at udlægge 
skjulesten for at øge den fysiske variation.  
I forhold til sidste gennemgang er der nedgang i 
forekomsten af yngel, men tætheden er fortsat 
langt over det forventede. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,1 m, 
Dybde: 10-20 cm. 
 
Den nedre del af Åstrup Bæk er præget af stor 
sandvandring. Ved Favrdalen (st.3) har bækken 
et slynget forløb med varierende dybde. Gyde-
gruset virker her meget småt og det vil være 
gavnligt at udlægge grus på strygene. 
Ved Aastrupvej (st.4) er der tale om et bredt 
vandløb med mangel på skjul. På begge statio-
ner vil det være muligt at øge den fysiske varia-
tion ved udlægning af skjulesten. 
Der er fortsat en pæn tæthed af årets yngel, og 
især ældre ørred forekommer i meget store tæt-
heder. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 2,2 km, gbr.: 2,4 m, 
Dybde: 10-70 cm. 

 

 
Tilløb til Åstrup 
Bæk 
(5) 

 
En lille flot skovbæk, der løber i den sydlige 
ende af Nederbyvænget. Bækken er friskstrøm-
mende og har glimrende gydebund. Bestanden 
af yngel er betydeligt mindre end i 2003, men 
den naturlige reproduktion er fortsat langt over 
det forventede. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 10-40 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-78 
Vandløb fra Nygård 
(1) 

 
 
Vandløbet starter som afløb fra den opstemmede 
dam ved Nygård. Nedstrøms dammen har skov-
bækken et kort forløb indtil udløbet i fjorden. 
Der forekommer strækninger med gydebund, 
men bunden er overvejende sandet pga betyde-
lig sandvandring. Ved skovvejen er der ringe 
passage ved store grenansamlinger. Ørredbe-
standen på den undersøgte strækning var ikke 
stor, men formodentlig er der betydelig flere 
fisk længere nedstrøms, hvor de fysiske forhold 
er langt bedre. 
Ingen udsætning.  
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 0,9 m, 
Dybde: 5-10 cm. 
 

 

 
11-78a 
Vandløb ved Præste-
skov 
(1) 

 
 
En kort naturligt slynget skovbæk med perfekte 
fysiske forhold. Vandføringen er imidlertid så 
beskeden, selv efter meget nedbør, at der for-
modentlig årligt forekommer sommerudtørring. 
Ikke udsætningsvand. 
Lgd.: ca. 0,8 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 2-10 cm. 
 

 

 
11-79 
Stokbro Bæk/Ørby 
Grøft/Vonsbæk 
(tilløb til Kilen) 
(1-2) 

 
 
Stokbro Bæk er et reguleret vandløb med fast 
bund og aflejringer af sand og mudder over 
stedvis gydebund nedstrøms Vonsbækvej ved 
Stokbro (st.1). De fysiske forhold og ørredbe-
standen er forringet sammenlignet med 2003. 
Der skal tiltag til for at reducere sandvandringen 
og aflejringen af mudder,  hvis strækningen igen 
skal huse en tilfredstillende ørredbestand.  
Den nedre del inden udløbet i Kilen er en sandet 
kanal uden skjul og fald. 
Ikke udsætningsvand. 
Lgd.: ca. 3,5 km, gbr.: 1,7 m, 
Dybde: 15-50 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
11-80 
Sillerup Bæk 
 

 
 
Sillerup Bæk er et større vandsystem, der ud-
springer vest for Rørkær og udmunder i bunden 
af Avnø Vig. Vandløbet har været udsat for gyl-
leforurening i foråret 2012.  
 

 

(1-2) 
 

Den øverste del af bækken ved Brejningrødvej 
(st.1) er et meget fint ørredvand med stort fald, 
gode gydestræk og varierende bredde. Den un-
dersøgte strækning har en stor tæthed af årets 
yngel. 
Ved Åbrovej (st.2) er de fysiske forhold meget 
ringe. Her løber bækken som en reguleret ned-
gravet kanal med blød-sandet bund. Det var her 
ikke muligt at undersøge ørredbestanden pga. 
kraftig tilgroning af tagrør. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,8 m, 
Dybde: 10-40 cm. 
 

 

(3-4) 
 

Omkring vejen Skovskellet ved Sønder Kabdrup 
(st.3) løber bækken i den nordlige kant af Øster-
skov. Sillerup Bæk er her et bredt skovvandløb 
med glimrende gydestræk. Der er skjul ved un-
derskårne brinker, trærødder, grene og større 
sten. Ved Sillerupvej (st.4) er der lignende gode 
forhold. 

 

 
 
 

Ørredbestanden er en del under det forventede, 
men fortsat på et rimeligt niveau. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 2,4 m, 
Dybde: 10-40 cm. 
 

 

(5-7) Den nederste del af vandløbet, fra Fjelstrup Bro 
til Avnø Vig, er reguleret og har fortsat ringe 
fysiske forhold pga tidligere hårdhændet vedli-
geholdelse. Sandvandringen er meget betydelig 
og der ingen skjul ud over nedhængende kant-
vegetation. Der er behov for at reducere sand-
vandringen og herefter udlægning af skjulesten 
og gydegrus på strækninger med rimeligt fald. 
Ørredbestanden er lav, men svarer til det forven-
tede for strækninger med ringe fysiske forhold. 
Ikke udsætningsbehov.  
Lgd.: ca. 6,5 km, gbr.: 2,3 m, 
Dybde: 20-90 cm. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Sillerup Bæk, højre side 

 
Tilløb fra Østerskov 
(8) 

En sandet blødbundet skovgrøft, der ved sidste 
gennemgang var udtørret. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 5-15 cm. 

 

 
Tilløb fra Sillerup-
gård 
(9-10) 

 
Bækken udspringer ved Sillerup Bjerg. Ved 
Sillerupgård (st.9) er der fine gyde- og opvækst-
forhold på strækningen nedstrøms markover-
kørslen. Her er der stor fremgang i forekomsten 
af årets yngel. Der er betydelig sandvandring i 
vandløbet, og ejeren af Sillerupgård er interesse-
ret i at få opført sandfang og efterfølgende få 
udlagt sten og gydegrus på strækningen op-
strøms markoverkørslen. 
Den nedre del omkring Gammel Knabdrupvej 
(st.10) er ligeledes præget af en del sandvan-
dring, der især nedstrøms er aflejret over gyde-
bunden. Der er et fint fald på strækningen og der 
er mulighed for udlægning af gydegrus op-
strøms vejen. 
Ved undersøgelsen i 2003 blev der fundet en 
stor tæthed af ørredyngel, men ved denne gen-
nemgang var ørredbestanden ganske beskeden 
og bestod overvejende af ældre ørred. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,1 m, 
Dybde: 5-25 cm. 

 

  
Tilløb til Sillerup Bæk, venstre side 

 

 

Tilløb ved Fjelstrup 
Bro 
(11) 

En kort tilgroet bred kanal uden fald. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 4,0 m. 

 

 
Fjelstrup Bæk 
(12-13) 

 
De undersøgte stationer ved Ulvsgyde (st.12) og 
Avnøvej (st.13) har frisk strøm og stenet-gruset 
bund. De fysiske forhold er nærmest ideelle med 
utallige skjul. Den naturlige ørredbestand er i 
fortsat fremgang og er nu langt større sammen-
lignet med 2003. Der er i samme periode sket en 
yderligere forbedring af vandkvaliteten i Fjel-
strup Bæk. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Fjelstrup Bæk 
(12-13) 
fortsat 

Intet udsætningsbehov.   
Lgd.: ca. 1,9 km, gbr.: 1,1 m, 
Dybde: 10-25 cm. 
 

 

 
11-81 
Knudbæk 
 

 
 
Knudbæk er et overvejende reguleret vandløb 
med udløb på den nordlige side af Avnø Vig. I 
2003 var bækken påvirket af spildevand, hvilket 
ikke kunne observeres ved denne gennemgang. 
 

 

(1) 
 

Den øverste del af vandløbet omkring Havager-
gyde (st.1) er uegnet for ørred pga ringe bund-
forhold og svage strømforhold. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 15 cm. 

 

 
(2-3) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strækningen fra Møllegyde (st.2) og ned forbi 
Knud Skovvej (st.3) har de bedste forhold for 
ørred med gode strømforhold og egnet gyde-
bund. Der blev registreret en fin bestand af  
yngel svarende til biotopen. 
Ikke udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 2,3 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
 

 
 

(4) Den nederste del af Knudbæk er reguleret med 
jævne strømforhold blød og sandet bund. Der er 
mangel på variation, og skjul forekommer ude-
lukkende under nedhængende kantvegetation. 
Ørredbestanden er ikke undersøgt pga umulige 
tilkørselsforhold. 
Ikke udsætningsvand. 
Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 1,5 m, 
Dybde: 40-60 cm. 
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III. Udsætningsmateriale 
 
På baggrund af denne undersøgelsen vil udsætningsbehovet i plan for fiskepleje i vandløb omkring 
Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig fremover kunne dækkes ved årlig udsætning af: 
 
 
Yngel ½-års 1-års Mundingsudsætning 
29.800 stk. 0 stk. 0 stk. 8.200 stk. 

           
 
Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred 
Planen omfatter et særskilt udsætningsskema (afsnit IV), i hvilket der er anført udsætningsmængde 
og aldersgruppe for hvert udsætningssted. Udsætningsmaterialets fordeling på udsætningsstederne 
skulle kunne ske alene ved benyttelse af udsætningsskemaerne, samt udsætningskortet. Yngel og ½-
års skal spredes over de strækninger, der er angivet i udsætningsskemaerne. De anviste udsæt-
ningsmængder må ikke overskrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsæt-
ningerne bliver foretaget inden for den fastlagte periode: 
 

1. Yngel og 1-års foretages i april 
2. ½-års foretages i september/oktober 
3. Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge 13-15 

 
Yngel 
Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig og have opbrugt blommesækken samt være for-
fodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under  
10 cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vege-
tation.  
Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne 
strækning. 
 
½-års  
Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt på den angivne 
strækning. 
 
Mundingsudsætning 
Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 14 cm., ca. 30 gr.) nederst i vand-
systemet. Denne udsætning foretages i marts-april (uge 13-15) måned og fastsættes ud fra en vurde-
ring af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion.  
 
Regler for udsætning af fisk 
Det anbefales, at planen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsystemernes egne 
ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion skal de veterinære pro-
blemer imidlertid afklares med Fødevarestyrelsen, Sektionen for akvakultur. 
 
De ørreder, som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være 
afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige 
veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes opstrøms dambrug der er fri for IPN 
(Infektiøs Pancreas Necrose) og/eller BKD (Bakteriel nyresyge).  
 
De love, man skal være opmærksomme på, når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er 
blandt andet: Landbrugsministeriets Bekendtgørelse nr. 508 af 2.oktober 1984 om bekæmpelse af 
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smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af 
transportmateriel og beklædning mv. En afløser for Bekendtgørelse nr. 508 forventes snarest, og vil 
dække samme område samt regler i forhold til IPN og BKD. 
 
Endvidere er der Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1219 af 12.december 2008 om autorisati-
on og drift af akvakulturbrug samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter heraf, 
og Bekendtgørelse nr. 1218 af 12.december 2008 om overvågning og bekæmpelse af visse smit-
somme sygdomme hos akvatiske organismer.   
 
I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi), også kaldet Egtvedsyge, skal for-
eningen være opmærksom på reglerne vedrørende flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle fersk-
vandsdyr) mellem landsdelene. Efter udryddelsen af det sidste VHS udbrud i ferskvand i marts 
2009 er en række zoner og segmenter erklæret fri for VHS (Kategori I). 
 
Resten af ferskvandsområderne er under et overvågningsprogram for VHS (Kategori II). Denne 
overvågning er planlagt afsluttet medio 2013, hvorefter Danmark vil ansøge EU om en godkendelse 
af hele det danske ferskvandsområde som VHS frit område. 
 
Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende ud-
sætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsæt-
ningsmaterialet er IPN og/eller BKD frit.  
 
Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for Akvakultur,  
Fødevareregion Vest, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: 72 27 69 00, telefax 72 27 55 03,  
e-mail: akva@fvst.dk.  
 
 
 
 
 
Silkeborg, juni 2012 
 
Fiskeritekniker 
Hans-Jørn A. Christensen 
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IV. Udsætningsskemaer 
 
I udsætningsskemaet er udsætningsstrækning for yngel angivet med et antal meter op- og nedstrøms 
fra tilkørselsstedet. D.v.s. at antallet af udsætningsfisk for den enkelte station skal fordeles over den 
angivne strækning. 
 

 
Distrikt 
og 
vandløb
snr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Meter 
op- 
strøms 

 
Udsætningslokalitet 

 
Meter 
ned- 
strøms 

 
Antal 

 
Yngel 

 
11-62 Storå/Hoptrup Å 1 100 Omkring Surkær Bro 500 1.200 

11-62 Storå/Hoptrup Å 2 300 Omkring Vedbølvej 300 1.200 

11-62 Storå/Hoptrup Å 4 0 Mellem Lillemølle og Østergårds 
Mølle 800 3.300 

11-62 Tilløb fra kilder ved 
Mølleheld 10 500 Omkring grusvejen “Østergårds 

Mølle” 100 800 

11-67 Ulvkær Bæk 1 100 Omkring Hejsager Strandvej 400 1.500 

11-71b Vandløb nord for 
Kvistrup 1 0 Neden for gangbro bag Kvistrupvej 

50 400 800 

11-76 Dybdals Bæk 4 0 Nedstrøms grusvejen “Tyreshul” 400 2.200 

11-76 Dybdals Bæk 5 200 Omkring Dybdalsvej ved Dybdals 
Bro 300 2.800 

11-76 Strimmel Grøft/Jernhyt 
Bæk 8a 0 Nedstrøms markvej fra Jernhytvej 400 900 

11-76 Vadsbæk 12 0 Nedstrøms P. Grejsens Vej 400 1.200 

11-76 Vadsbæk 13 300 Omkring markvejsbro fra 
Vismarklundvej 300 3.200 

11-76 Vadsbæk 14 200 Omkring Ladegårdsvej 300 1.800 

11-76 Pamhule Bæk 19 0 Nedstrøms skovvej  300 900 

11-76 Tilløb fra Usholt Skov 20 300 Opstrøms skovvej I Usholt Skov 0 700 

11-76 Rikkels Kilde 21 0 Nedstrøms Geheimrådens Sti 300 600 

11-76 Tilløb til Stevning 
Dam fra Styding 22a 0 Nedstrøms gangbro neden for rør-

lagt strækning 300 1.600 

11-76 Skallebæk 26 300 Omkring Oksbølvej 300 2.600 

11-76 Tilløb til Skallebæk 
nord for Harkærgård 29 0 Nedstrøms Oksbølvej 400 800 

11-76 Tilløb til Skallebæk 
nord for Harkærgård 30 100 Omkring vejen Melskov Allé 300 1.700 

I alt 29.800 
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Distrikt 
og 
vandløb
snr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Udsætningslokalitet 

 
Antal 

 
Mundingsudsætning (smolt) 

 
11-62 Storå/Hoptrup Å 9 Ved vejbro på Havvejen ved Vistrup Strand 3.000 

11-76 Haderslev Å 7a Møllestrømmen ved Gl. Hovedvej 5.200 

I alt 8.200 

 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 - Vandløb omkr. Haderslev ml. Genner Strand og Avnø Vig
DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem.

WGS84 Ørred (m) (m2) antal/100m2Obs

11 59 Sælsbæk 1 530163-6110476 Y:4 0,9 Ikke befisket
11 59 Sælsbæk 2 530340-6109620 Y:3 ½:3 1,3 32 187 119
11 60 afløb fra Hopsø 1 530612-6109430 0 1,4 Ikke befisket
11 61 Vedbæk 1 530432-6111450 Y:5 ½:5 0,9 22 265 66
11 61 Vedbæk 2 531459-6111121 ½:3 1,5 34 117 7 9-pig, 3-pig
11 62 Storå 1 524433-6114706 Y:4 ½:4 1,7 127 0 1 3-pig
11 62 Storå 2 524882-6115682 Y:3 ½:3 1,6 88 0 5
11 62 Storå 3 525936-6115960 ½:4 1:4 2,2 121 30 8 9 Abo, Skal
11 62 Storå 4 527405-6115572 Y:4 ½:4 3 150 15 1 6 Elrit, Hork, Skal
11 62 Storå 5 527886-6114942 Y:3 ½:3 1:3 1,6 168 4 5 3 Abo, Bras, FKreb, Grund, Hork, Skal
11 62 Storå 6 529203-6115163 1:2 2:2 5 225 2 2 1 Abo, HavØ, Skal, 3-pig
11 62 Storå 7 530705-6114253 2:2 6 Ikke befisket
11 62 Storå 8 531394-6113592 2:2 8 Ikke befisket
11 62 Storå 9 532299-6112784 2:2 7 Ikke befisket
11 62 Storå 10 527942-6114766 Y:3 0,9 45 8 0 Ged, 9-pig
11 62 Storå 11 526123-6111937 0 1,5 Ikke befisket
11 62 Storå 12 526854-6112526 Y:4 1,2 66 16 2
11 62 Storå 13 527223-6113025 Y:4 ½:4 1,4 70 90 31 9-pig
11 62 Storå 14 527520-6113231 Y:4 ½:4 1,5 75 29 8
11 62 Storå 15 528640-6114204 Y:5 ½:5 1,7 42 322 48
11 62 Storå 16 529015-6114576 ½:4 1:4 2 46 104 79
11 62 Storå 17 528233-6115796 Y:4 ½:4 1,7 85 84 8
11 62 Storå 18 528835-6115453 0 2 Ikke befisket
11 62 Storå 19 530322-6116152 Y:5 ½:5 0,8 20 363 51
11 62 Storå 20 530368-6115855 ½:3 1,1 55 230 68
11 62 Storå 21 530612-6115630 Y:4 ½:4 1,6 43 251 11
11 62 Storå 22 530037-6115308 Y:4 ½:4 1:4 2,3 57 70 59
11 62 Storå 23 529684-6115193 Y:5 ½:5 1:5 2,2 55 65 60
11 62 Storå 24 532604-6113822 Y:5 ½:5 3 159 34 1
11 62 Storå 25 532334-6113351 Y:4 ½:4 3 Ikke befisket
11 63 Vandl s f Boskov1 535501-6114839 Y:5 1 30 0 0
11 64 Vandl n f Boskov1 535741-6115091 Y:3 0,7 Ikke befisket
11 65 Vandl f Kelstrup1 536223-6116191 Y:4 ½:4 1,1 33 173 3
11 66 Hejsager Bæk 1 536578-6118116 Y:2 ½:2 1,1 Ikke befisket
11 66 Hejsager Bæk 2 537518-6116567 0 1,6 Ikke befisket
11 67 Ulvkær Bæk 1 538313-6116947 Y:4 ½:4 1,3 81 3 0
11 68 Bejerholm Bæk 1 540234-6117021 0 2 Ikke befisket
11 69 Ultang Møllebæk1 539182-6119291 Y:4 ½:4 1,4 74 48 2
11 69 Ultang Møllebæk2 540221-6119397 ½:2 1:2 2 100 20 0 FKreb
11 69 Ultang Møllebæk3 541172-6119427 1:1 1,5 61 10 7
11 69a Bæk s f Flovt 1 542426-6120841 0 1,2 Ikke befisket
11 70 Odderskær Bæk1 542833-6121253 0 0,5 Ikke befisket
11 71 Rådebæk 1 543646-6121716 0 0,8 Ikke befisket
11 71a Vandl v f Hajstrup Mark1 543422-6124855 0 1 Ikke befisket
11 71b Vandl ø i Sverdrup Skov1 539581-6125353 Y:4 0,8 40 0 0
11 71c Vandl v i Sverdrup Skov1 539117-6125007 Y:5 1,4 Ikke befisket
11 71d Vandl ved Sverdrup Kro1 538578-6124956 0 0,5 Ikke befisket
11 72 Spangsbæk 1 537875-6122504 ½:3 1:3 1,3 58 0 4 9-pig
11 72 Spangsbæk 2 536971-6122662 Y:5 1,5 39 281 12
11 72 Spangsbæk 3 536969-6122190 Y:5 ½:5 1,2 30 206 23
11 72 Spangsbæk 4 536717-6122506 Y:3 ½:3 0,9 20 219 27
11 73 Vandl v f Lønt 1 535235-6121042 Y:4 ½:4 1,4 70 2 0
11 73 Vandl v f Lønt 2 535409-6122069 Y:4 ½:4 1,4 70 143 5 9-pig, 3-pig
11 74 Brorsbøl Bæk 1 533721-6121434 Y:4 ½:4 1,3 130 0 0
11 74 Brorsbøl Bæk 2 533705-6121897 Y:5 ½:5 1,5 36 331 35
11 75 Hummelgårds Bæk1 531025-6121115 ½:3 1:3 1,2 60 0 17
11 75 Hummelgårds Bæk2 531594-6121651 Y:4 ½:4 1:4 1,2 67 44 12 9-pig, 3-pig
11 75 Hummelgårds Bæk3 532244-6122069 ½:2 1:2 2,2 110 119 5 9-pig, 3-pig
11 76 Skallebæk 1 522017-6125939 1:2 1,9 100 0 0 9-pig, 3-pig
11 76 Skallebæk 2 521136-6125281 ½:4 1:4 1,3 78 0 0 9-pig, 3-pig
11 76 Skallebæk 3 521106-6123301 0 2 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 4 521921-6123014 Y:5 ½:5 1:5 2 100 7 0 10 Ged, 9-pig
11 76 Skallebæk 5 522303-6122573 Y:4 ½:4 1:4 2,5 125 3 5 3 Karud
11 76 Skallebæk 6 520724-6121276 2:3 5 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 7b 521938-6126010 1:1 1,6 84 0 0 9-pig, 3-pig



Bilag 1 - Vandløb omkr. Haderslev ml. Genner Strand og Avnø Vig
DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem.

WGS84 Ørred (m) (m2) antal/100m2Obs

11 76 Skallebæk 7 524757-6120729 2:3 6 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 8 519958-6120140 0 1,2 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 8a 520049-6120725 Y:4 ½:4 0,9 47 0 0
11 76 Skallebæk 9 519930-6121047 0 1 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 10 520724-6121276 1:4 2 106 1 3 1
11 76 Skallebæk 11 521530-6120948 Y:5 ½:5 1:5 1,6 80 85 16 1 3-pig
11 76 Skallebæk 12 522383-6118724 Y:4 ½:4 1,2 60 0 0 2 9-pig
11 76 Skallebæk 13 522401-6120113 Y:4 ½:4 2,2 116 0 1 2
11 76 Skallebæk 14 522363-6120938 Y:4 ½:4 1,5 75 0 2
11 76 Skallebæk 15 525658-6118183 0 1,6 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 16 525384-6118680 Y:4 ½:4 1,6 76 0 13
11 76 Skallebæk 17 525337-6119161 Y:4 ½:4 2,6 130 31 8 9-pig
11 76 Skallebæk 18 525299-6119479 Y:5 ½:5 1:5 2,3 92 41 44
11 76 Skallebæk 19 527255-6119539 Y:4 ½:4 1,3 65 0 2 Ged, Hork, Suder
11 76 Skallebæk 20 527821-6120396 Y:3 ½:3 1,3 68 2 7
11 76 Skallebæk 21 528566-6120489 Y:4 ½:4 0,9 45 5 0
11 76 Skallebæk 22a 523531-6122269 Y:5 ½:5 1,8 90 0 0 4 Ged
11 76 Skallebæk 22 527041-6122187 0 0,5 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 23 527636-6121518 Y:4 ½:4 0,8 20 375 6
11 76 Skallebæk 23a 527892-6121698 Y:3 0,9 45 58 10
11 76 Skallebæk 24 526719-6125494 Y:4 0,9 22 244 10
11 76 Skallebæk 25 527257-6124598 Y:4 ½:4 1:4 1,1 57 56 2
11 76 Skallebæk 26 527362-6123521 Y:4 ½:4 1:4 1,8 95 0 0
11 76 Skallebæk 27 528332-6122107 1:3 1,8 95 0 0 Skal
11 76 Skallebæk 28 528948-6122238 1:4 2,5 125 0 0 1 Skal
11 76 Skallebæk 29 526480-6123476 Y:4 0,9 47 5 0
11 76 Skallebæk 30 526998-6122539 Y:4 ½:4 1:4 1,8 95 0 1
11 76 Skallebæk 31 528181-6124062 0 1,6 Ikke befisket
11 76 Skallebæk 32 527457-6124643 ½:2 1,6 84 45 0 Skal
11 77 Aastrup Bæk 1 531738-6125415 Y:4 ½:4 1,2 30 306 4
11 77 Aastrup Bæk 2 532229-6125135 Y:3 ½:3 1 50 355 27 Ged, 9-pig
11 77 Aastrup Bæk 3 532983-6123471 ½:3 1,8 93 97 100 HavØ
11 77 Aastrup Bæk 4 533071-6123194 1:2 3 108 65 95 HavØ
11 77 Aastrup Bæk 5 533424-6123412 Y:4 ½:4 1,3 35 139 29
11 78 Vandl fra Nygård1 536779-6125075 Y:3 0,9 46 5 12
11 78a Vandl i Præstskov1 538116-6125646 Y:5 0,8 Ikke befisket
11 79 Stokbro Bæk 1 539410-6128166 ½:1 1:1 1,6 83 7 8 3-pig
11 79 Stokbro Bæk 2 540385-6127790 0 1,8 Ikke befisket
11 80 Sillerup Bæk 1 531690-6128561 Y:5 ½:5 1,8 72 187 0 RudSk
11 80 Sillerup Bæk 2 532468-6127955 0 1,9 Ikke befisket
11 80 Sillerup Bæk 3 533615-6127875 Y:4 ½:4 1:4 2,6 130 44 10 HavØ, 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 4 535223-6128143 ½:4 1:4 2,2 114 19 18 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 5 535490-6129287 ½:1 1:1 2 100 14 16 HavØ, 9-pig, 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 6 536491-6129905 1:2 2,3 115 7 19 HavØ, 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 7 538359-6129794 1:1 2,7 135 4 12 1 Ged, Skal, Skrub, 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 8 534331-6127762 0 1 Ikke befisket
11 80 Sillerup Bæk 9 535842-6127586 Y:4 ½:4 1,2 30 234 4 1 9-pig, RudSk, SkKar, 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 10 535320-6128144 Y:4 ½:4 1,1 49 5 11 9-pig, SkKar, 3-pig
11 80 Sillerup Bæk 11 535456-6129310 0 4 Ikke befisket
11 80 Sillerup Bæk 12 536516-6130574 Y:4 ½:4 1,3 32 257 7
11 80 Sillerup Bæk 13 537074-6130426 Y:5 ½:5 1 28 128 0
11 81 Knud Å 1 537550-6132678 0 0,8 Ikke befisket
11 81 Knud Å 2 537877-6131636 Y:4 ½:4 1,6 72 74 8
11 81 Knud Å 3 537959-6131303 Y:3 ½:3 1,1 25 56 4
11 81 Knud Å 4 539510-6130257 1:1 1,5 Ikke befisket
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Nr. 10 Plan for fiskepleje i Ørum Å/Rohden Å /  Peter Geertz-Hansen 
 
Nr. 11 Plan for fiskepleje i alsiske vandløb / Peter Geertz-Hansen 
 
Nr. 12 Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg 

Vig nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) / Jørgen Skole 
Mikkelsen 

 
Nr. 13 Plan for fiskepleje i vandløb på Lolland, Falster og Møn / Morten Carøe 
 
Nr. 14 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 / Michael Kaczor Holm og 

Morten Carøe 
 
Nr. 15 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 / Hans-Jørn A. Christensen og 

Jørgen Skole Mikkelsen 
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Nr. 16 Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt  / Hans-

Jørn Aggerholm Christensen 
 
Nr. 17 Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord / Jørgen S. Mikkelsen 
 
Nr. 18 Plan for fiskepleje i Bangsbo, Lerbæk og Elling Å / Peter Geertz-Hansen 
 
Nr. 19 Plan for fiskepleje i Århus Å / Jørgen Skole Mikkelsen 
 
Nr. 20 Plan for fiskepleje i Skals Å / Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe 
 
Nr. 21 Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), 

Skagen og Svinkløv Klitplantage / Michael Kaczor Holm, Morten Carøe 
og Peter Geertz-Hansen. 
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Nr. 23 Plan for fiskepleje i Karup Å / Michael Kaczor Holm 
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