Ørredbestanden i Bygholm Å
Af Jan Nielsen

Vandløbene i Bygholm Å-systemet.

Ørredyngel fra en lille bæk

Havørred

Bækørred

Der kan være mange ørreder i rene vandløb med hurtig strøm samt grus- og stenbund - ofte flere
fisk pr. meter vandløb eller kvadratmeter vandløbsbund.
Bygholm Å er fra naturens hånd et særdeles godt ørredvandløb og har sandsynligvis en gang haft en
meget stor ørredbestand. Men miljøproblemer som fx fiskespærringer ved dæmninger, hård
vandløbsvedligeholdelse og kraftige forureninger ødelagde fiskebestanden gennem en lang årrække.
Danmarks Fiskeriundersøgelser har undersøgt vandsystemet flere gange og vist, at der ikke var
naturligt produceret ørredyngel fra gydning i perioden 1965-1986 (figur 1). Hovedårsagen var
forurening, specielt før 1992 (tabel 1). Ved Vejle Amts biologiske vandløbsbedømmelser i perioden
2000-2003 havde kun 29 % af 58 undersøgte vandløbsstrækninger en tilfredsstillende faunaklasse
(et godt og varieret liv af vandløbsinsekter etc.).

Figur 1
Den naturlige forekomst af ørredyngel fra
gydning i Bygholm Å-systemet 1965-2001.

% af undersøgte stationer

Ved den seneste fiskeundersøgelse i 2001 var der kun tilfredsstillende tætheder af ørredyngel fra
gydning tre steder ud af 35 (mindst 50 stk. yngel pr. 100 kvadratmeter, se figur 2). Så selv om der
har været en betydelig fremgang for bestandene siden 1986, mangler der stadig ørreder mange
steder. Derfor er der fortsat behov for at arbejde videre med sikring af en bedre vandkvalitet, fri
fiskepassage og mere variation i vandløbene, så ørreden kan gyde der, og ynglen vokse op.
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Tabel 1
Uddrag af Danmarks Fiskeriundersøgelser ørredudsætningsplaner for Bygholm Å-systemet:
1965:
1975:

1986:
1992:
2001:

Forurening i et meget alvorligt omfang ligger til grund for manglende ørredbestande.
Stort set ingen ørreder. Rask Møllebæk fra udspring til vej ved Honumskov
er totalt forurenet fra det såkaldte ”rensningsanlæg”. Gjesager Å er uegnet fra udspring til vej LøsningKrollerup, hovedsagelig pga. forureninger…..osv.
Gesager Å er et kedeligt forurenet vandløb fra Gesager Bro til Løsning Møllegård osv.
Ørredyngel på 45 % af stationerne. Store dele af tilløbene bærer præg af dårlig vandkvalitet. Der er
passageproblemer ved Bygholm Sø.
Yngel på 44 % af stationerne. Forventet markant fremgang i optrækkende ørreder efter etableringen af
stryg ved Bygholm Sø. Der bør etableres stryg ved Klaks Mølle, udlægges gydegrus i tilløbene,
vedligeholdelsen bør være skånsom, og forureningen bør bringes til ophør i områder med forringet
vandkvalitet.

Figur 2
Antal naturligt produceret ørredyngel i vandløbene i Bygholm Å-systemet efteråret 2001 (data fra Danmarks
Fiskeriundersøgelsers udsætningsplan for Bygholm Å 2002).
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Stryg ved Bygholm Sø

I de senere år har Vejle Amt skabt fiskepassage ved flere spærringer i vandsystemet (stryg ved
Hornborg Mølle og Neder Mølle, fisketrapper ved Klaks Mølle og Neder Mølle), lige som amtet
sammen med Horsens Kommune har bygget et omløb ved Bygholm Sø. Undersøgelser har vist, at
der nu vandrer en del havørreder op gennem omløbet på gydevandring til Bygholm Å opstrøms
søen. Desuden har Horsens og Omegns Sportsfiskerforening restaureret Hatting Bæk og et tilløb
ved Klaks Mølle, og flere projekter er undervejs.
Miljøtiltagene forventes sammen med en fortsat øget spildevandsrensning og en forbedring af
vandløbenes fysiske forhold at skabe grundlaget for et bedre dyreliv i vandløbene, herunder øgede
bestande af ørreder og andre fisk
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