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ØLFs årsmøde den 30. september 2021 –
Forretningsudvalgets beretning.
I henhold til vedtægterne fremlægger formanden på årsmødet beretning for det forgangne år.
Beretningen indeholder formandens såvel som udvalgsformændenes beretninger. Kasserers
beretning: Se neden for. Beretningen dækker perioden fra årsmøde i september 2020 og frem til
ultimo september 2021, idet det ordinære årsmøde i marts d.å. igen blev udsat grundet coronakrisen.
Forretningsudvalgets (FU) arbejde
FU har afholdt 2 møder samt dialogmøde med Aarhus Kommune (AaK) siden sidste årsmøde.
Aktiviteterne er gennemført med god opbakning og gode resultater, selv om corona-krisen i
perioder har forhindret møder mv.
At Aarhus Å-systemet i forsommeren 2021 blev ramt af IHN-virus har betydet en række
restriktioner for færden og projekter i åsystemet.
Stor tak til de mange frivillige, og tak til alle i FU for et behageligt og konstruktivt samarbejde.
Regnskab og budget
Henning Moudt, kasserer, forelægger under årsmødet revideret 2020-regnskab og budget til
godkendelse.
Dialogmøde med Aarhus Kommune
Det årlige møde afholdtes den 21. juni 2021 med mange spændende dagsordenspunkter, bl.a. om
vandløbsprojekter, omløb Årslev Engsø, Aarhus Havn og Ø, revision af udsætningsplanen mv.
Vandpleje – ferskvand
Årslev Engsø, omløb: Møde med AaK, Natur og Miljø, blev afholdt d. 14. sept. d.å. Her fik vi en
orientering om det hidtidige projektforløb. Et omløb giver særlige udfordringer ift. målsætningen for
fosforbelastningen af Brabrand Sø. Et projekt afventer under alle omstændigheder statens
offentliggørelse af forslag til VP3. ØLF foreslog, at et projekt, der er neutralt ift.
næringssaltbelastningen af Brabrand Sø og som indebærer samføring af Aarhus Å med
Lyngbygård Å frem til et nyt indløb i Årslev Engsø, placeret så tæt på udløbet som muligt, bliver
nærmere undersøgt og vurderet. AaK gav tilslutning til denne undersøgelse.
Voldbæk, Brabrand: AaK gennemførte i oktober 2020 en større restaurering af bækken, fra
Anelystvej nedstrøms til Jernbanen. Et fantastisk flot projekt med slyngninger, gydegrus og store
sten, der giver store forhåbninger til fremtidige gydninger og opvækst af yngel.
ØLF/Vandstjernerne ved engagerede frivillige fulgte op med udplantning af gode vandplanter.
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Aarhus Å, Pinds Mølle (Skanderborg Kommune): ØLF/Vandstjernerne gennemførte i oktober 2020
et projekt i samarbejde med ejer af Pinds Mølle Put & Take. Der blev udlagt 12 t gydegrus og ca.
28 t store marksten. Projektet blev finansieret af ØLF.
Kollens Mølle (Skanderborg Kommune): Naturstyrelsen gennemfører i september/oktober d.å. en
nedbrydning af opstemning og fisketrappe, fjernelse af møllesøen og genetablering af Jeksen
Bæk, så der bliver fuld passage til bækkens øverste del. Projektet betyder store udfordringer for at
undgå sandflugt nedstrøms, men arbejdet følges nøje af ØLF-folk.
Syddjurs Kommune: ØLF har i samarbejde med lokale interesseforeninger rettet henvendelse til
kommunen om dialog og drøftelse af en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.
Odder Kommune: Kommunen gennemfører såkaldte ”vandbremser” for at imødegå
oversvømmelser fra Odder Å i Odder By. Torben Ankjærø, OSF og AB har deltaget i teams-møder
herom.
Aarhus Kommune: Natur og Miljø har i 20/21 gennemført omlægning af Enghave Bæk ved Ajstrup.
Desuden er gennemført en række små-projekter med fokus på biodiversitet og fysisk variation.
Under dialogmødet, jf. ovenfor, blev oplyst, at en række kommende projekter forudsætter tilskud
fra Vandområdeplanerne. Forslag til VP3 er udsat i flere omgange, men det forlyder p.t. at
forslaget offentliggøres ultimo 2021
Fra ØLFs side har vi en liste med omkring 10 projekter i Aarhus Å og Lyngbygård Å, men disse
projekter er sat stand bye, idet der for tiden i Aarhus Kommune pågår forberedelser af lavbundsog klimaprojekter. Vores projekter bør ikke foregribe AaKs større projekter.
”Vandplejefolkets Inspirationsdag”: Niels Aage Skovbo, Vandstjernerne, var ophavsmand til dette
arrangement afholdt den 18. september d.å. ØLF/Vandstjernerne var vært og det blev gennemført i
samarbejde med DSF og Lystfisker Danmark. Et heldagsarrangement med faglige oplæg om
nyeste viden og praksis i vandplejen. Derefter ekskursion til Giber Å og forskellige strækninger af
Aarhus Å, herunder ”Henriks Eng”. Stor tilfredshed fra deltagere og arrangører.
Bestandsanalyser: DTU Aqua gennemførte i august/september d.å. bestandsanalyser af fisk i
Aarhus Å-systemet. Mikkel havde i samarbejde med DTU Aqua skaffet en række frivillige ØLFere
til deltagelse i arbejdet. Det bliver spændende at se resultatet, når det offentliggøres medio 2022 i
forbindelse med ny udsætningsplan og ørredkort.
Giber Å med tilløbsbække
To bække, der har udløb i Giber Å, blev desværre ramt af tørlægning i 2021.
Det gælder Beder Bæk, der i flere omgange blev tørlagt hen over sommeren. Lokal beboer gav
melding om tørlægningen, hvorefter vi straks tog kontakt til miljøvagten i Aarhus Kommune.
Besigtigelse og kontakt til vejmyndigheden ledte til, at den sandsynlige årsag til tørlægningen var
”uheld” under anlægsarbejde med den nye Bering-Beder vej og efterfølgende reparationer og
omlægning af rørlagt ledning under Oddervej.
I uge 36 fik vi fra lokal beboer melding om tørlægning af Hovedgrøften gennem Beder By. Også
her tog vi straks kontakt til miljøvagten. Undersøgelser nåede frem til, at den sandsynlige årsag var
den tørre periode med meget lidt nedbør, - og dette set i sammenhæng med den generelle
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sænkning af grundvandsspejlet som følge af den omfattende drikkevandsboring i store dele af den
sydlige del af kommunen.
For begge bækkes vedkommende har tørlægningerne medført betydelig skade på vandløbene og
en stor del af fiskeynglen er gået tabt.
Elfiskeri
Det årlige elfiskeri efter moder-/farfisk i Giber Å fandt sted i november 2020. I løbet af ca. 2 timers
effektivt fiskeri blev landet i alt 165 fisk! Et populært arrangement, der har opbakning af mange
frivillige – og tilskuere. Se i øvrigt Orlas rapport i ØLF-hjemmesiden.
Udsætninger
D. 23. september 2020 skete udsætning af ½ års fisk. Efter aftale med DTU Aqua er yngelfisk nu
konverteret til ½ års fisk. Der blev således udsat i alt 5.900 ½ års fisk. Tak til de mange frivillige.
Smoltudsætningen fandt sted d. 19. april 2021. Efterfølgende har der været drøftelser i ØLF og
med AaK om udsætningen i Aarhus Å eventuel bør flyttes til f.eks. Giber Ås munding. Baggrunden
herfor er iagttagelser i Aarhus Havn af smoltstimer, der i længere tid cirkler rundt i
havnebassinerne uden at gå til havs. Mikkel afklarer mulighederne for flytning af smoltudsætningen
via drøftelser med DTU Aqua og AaK.
I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 1120 af 04/06/2021 (Om fund af infektiøs hæmatopoietisk
nekrose ved Hørning i Skanderborg Kommune) må der for nuværende ikke udsættes fisk i Aarhus
Å-systemet. Forbuddet gælder både yngel, ½ års fisk og smolt. Det vides ikke, hvor længe
bekendtgørelsen vil være gældende, men det er ikke usandsynligt, at forbuddet vil være gældende
i hele 2022. Fastholdes forbuddet i hele 2022 betyder det, at ØLF kun vil gennemføre én
udsætning af fisk i 2022, nemlig udsætningen af smolt.
Aarhus Bugt og havmiljøet
Forslag til havplan, udsendt i høring af Søfartsstyrelsen, og udarbejdet i samarbejde mellem
forskellige ministerier, har høringsfrist den 30. september d.å. Forslaget har mødt modstand og
kritik fra mange organisationer og interesser, herunder ved høringssvar fra DSF og DN. De
østjyske kommuner har afgivet fælles høringssvar, der forholder sig kritisk til forslaget.
BlueLine Reef og Park: I forbindelse med Aarhus Havns planlægning af ny større havneudvidelse
har havnen igangsætning af initiativ for etablering af et biodiversitetsprojekt med stenrev og andre
aktiviteter for et bedre havmiljø samt et større område langs en kommende sydmole med
rekreative aktiviteter. Torben Ankjærø, Erik Haar Nielsen og AB repræsenterer DSF og ØLF i en
projektfølgegruppe, hvor også Aarhus Universitet, DN og AaK er repræsenteret. Det har været et
meget spændende forløb med godt samspil og energi mellem alle deltagerne. Aktuelt har Aarhus
Havn fremsendt fondsansøgning til Velux Fonden, ligesom der er kontakter til andre fonde.
Kysthjælper, DSF projekt: Torben Ankjærø har været idemanden bag dette projekt, der nu er
etableret i DSF-regi og med støtte fra Velux Fonden. Man kan læse mere om dette projekt via
dette link:
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2021/06/nyt-projekt-danmarkssportsfiskerforbund-vil-give-havet-foerstehjaelp
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Ovenstående projekter vidner om, at der er kommet mere og mere fokus på havmiljøet, ligesom
der kan forventes mange nye initiativer herom de kommende år.
Lystfiskeri Aarhus Ø og Havn
Det gode samarbejde med Aarhus Havn og AaK om lystfiskeri på Aarhus Ø og Havn har ført til nye
positive aktiviteter:
Aarhus Havn har i november 2020 indviet en ny fiskeplatform yderst på Østhavnsvej, tæt på
Molslinjens nye terminal.
AaK har efter henvendelse fra ØLF åbnet mulighed for lystfiskeri langs størstedelen af kajerne
omkring Pier 3, hvor Molslinjens terminal tidligere lå.
Fiskeekspressen
Fiskeekspressen kan udlånes til alle fiskeinteresserede efter nærmere aftale, og bookes via ØLF
ved kontakt til AB. Traileren rigt udstyret med alskens fiskegrej har i perioden været booket til 7-8
arrangementer, 1 dags eller over 1 uge. En mere omfattende bookingaktivitet kunne være
ønskelig. Men corona-krisen med restriktionerne for samling i grupper har givetvis været årsag til
vigende efterspørgsel. I ØLF må vi drøfte, om der kan gøres et mere målrettet pr-arbejde.

Handlingsplan for det kommende år
ØLF er aktiv i en bred vifte af aktiviteter med formål at skabe bedre vandmiljøer og flere naturlige
og selvreproducerende fiskebestande. Blandt de særligt prioriterede opgaver er:
•

Gennemførelse af vand- og fiskeplejeprojekter i samarbejde med kommunernes biologer
og åmænd, DTU Aqua og lodsejerne.

•

Fortsat stærk indsats i de Grønne Råd, udvalg og andre sammenhænge, hvor vi kan gøre
vor indflydelse gældende i forhold til myndigheder og andre grønne organisationer.

•

Aktivt arbejde for etablering af åomløb om Årslev Engsø og Egå Engsø for skabelse af
selvreproducerende fiskebestande.

•

Udvikling og styrkelse af samarbejdet med kommuner, Aarhus Havn og andre
organisationer/foreninger.

•

Aktiv deltagelse i aktiviteter for bedre havmiljø og biodiversitet i Aarhus Bugt.

Arne Bager
Formand for forretningsudvalget i ØLF
Brabrand den 29. september 2021

4

