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*ANDERS F.TORD Lige nu
beglrrder de laks, der for to-
fe år siden blev klækket i
Gudenå, at vende tilbage for at
gyde. Men de forhold, der ven-
ter dem, er ikke just gæstrrie,

fortæller Lars Kielsgaard, for-
mand for Langå Sportsfisker-
forening.

For det første er der den
store stopklods: Tangevær-
ket, der forhindrer laksene i
at komme tiJ gydebankerne i
og på den anden side af Thn-
ge Sø. For det andet har Langå
Sportsfiskeriforening fået fle-
re og palidelige indberetnin-
ger om ulovlige garn i Ran-
ders Fjord, der snupper lak-
sen, inden den når så langt
som til Gudenå.

»De ulovlige garn har væ
ret et problem i mange ar. Det
er lovligt at fange fisk i fior-
den, men kun til eget forbrug
og kun med garn, der sættes
minimum 100 meter fra bred-
den, hvor havørreden går.

Men havørrederne fanges a1-

ligevelhvert iår i nethelt inde
ved bredden,« forbæller Lars
Kielsgaard.

Som noget nyt i ar ser det
også ud til, at der findes garn
i fiorden beregnet på laks.

»»Laksen gar på dybere vand
og er hidtil gået fri af ulovlige
garn, men i år ser det altså ud
til, at nogen har knækket ko-
den og sat garnene på stede4

hvor laksene går i dem,« ud-
dyber Lars Kielsgaard.

Dyre fisk
De palidelige rygteq der har
nået Langå Sportsfiskerfor-
ening, går på nogle net sat
helt ude ved sejlrenden i nær-
heden af Grund Fjord og

fiordlaks solgt på Bønnerup
Strand. Det er en god forret-
ning, oplyser Lars Kielsga-
ard. De kønsmodne laks, der
i sintid blev ktrækketpå disse
kante4 og nu, efter i et par ar
at have ædt sig Wkke og fede
nord for Island, vender tilba-
ge, vejer typisk 10-15 kilo. De
største indfinder sig som regel
ved sæsonstart - det vil sige:

netop nu.
»Her er jo ikke tale om lak-

seopdræt fra Norge, men ægte
vildlaks, der sagtens kan ind-
bringe 50 kroner kiloet, og så

kan en fangst på to eller tre
fisk altså godt lokke,« fortæI-
ler Lars Kielsgaard.

Tramper på indsats

Ikke desto mindre er det un-
der aI kritik at fange laks i
ulovlige garn. »T]rufiskerne«
rangerer langt under en even-
tuel bundlinje, hvad angår re-
spekt blandt lysffiskere og a}-

le, der idetheletagethar Gu-
denås ve1 for øje, understreger
Lars Kielsgaard.

»Ikke blot er det ulovligt
at fange fisk på den her må-
de. Det er også at trampe på
det store arbejde, der gennem

mange ar er giort for at brin-
ge laksen tilbage til Gudenå.
Det har kostet enorme res-
sourcer - både økonomiske og

Laksen i Gudenå har siden 1987 fået hjælp til at yngle, fordi Tanqeva
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tidsmæssige,« skitserer han.
Indsatsen for at redde lak-

sebestanden i Gudenå blev på-
begyndt i 1987 og koster hvert
ar iysffiskerforeningerne fra
Tangeværket til Randers
FJord sammenlagt 500.000 kro-
ne4 og de he involverede kom-
muner hver 200.000 kroner: I
alt cirka en million, der gar
til at el-fiske laksene nedenfor
Tangeværket og kansportere
dem til Br.usgard. Her hjælpes
næste generation Iaks til ver-
den ved kunstig befrugkring
og beskyttelse, indtil den er
forvandlet til »smolt« og klar
til saltvand.

En undersøgelse foretaget
af COWI for Gudenåkomit6en
for to ar siden påviste dog, at
Iaksefiskeriet i Gudenå så ri

geligt er investeringen værd.
Det indbringer nemlig 5{ mil-
lioner arligt.

Køb ikke fjordfisk
Naturerhvervstyrelsen (den
tidligere fiskerikonfol) er
opmærksom på problemet
og har ingen gmnd til ikke
at tage indberetningerne fra
Langå Sportsfiskerforening
for gode vare4 forlæller Kaj
Olesen fra Naturerhvervssty-
relsen.

»Vi har været flere gange
på de stede4, hvor der er an-
meldt ulovlige garn, men ind-
tilvidere er det ikke lykkedes
os at tage nogen på fersk gern-
ning, og vi har hverken fundet
ørred- eller laksenet,« fortæI-
ler han.

Ofte sættes garnene sentpå
aftenen og tages op tidligt om
morgenen. Men de seksfiske-
riarbejdere i Randers har skif-
tende arbejdstider og vil fort-
sat være på vagt i resten i sæ-
sonen, forsil<rer Kaj Olesen.

Både Langå Sportsfiskeri
forening og Naturerhvervsty-
relsen opfordrer alle til at ind-
berette både mistænkelige
garn og ulovligt solgt frsk. Det
er kun lovligt at sælge flsk fan-
get i Randers Fjord eller Gu-
denå, hvis man er registre
ret bierhvervsfiske4 og dem
er der kun et par stykker af
på disse kante4 oplyser Lars
Kielsgaard. Tilbydes man der-
for at købe havørred eller laks
fra Randers FJord, er der tale
om tyvegods.


