Sendt per mail til Miljøstyrelsen
havogvandmiljoe@mst.dk
FFD den 22. februar 2022

FFD-høringssvar til: Ang. Udkast til afgørelse efter vandløbsloven om Gudenåcentralens
pligtudsætning af ørreder J.nr. 2019-8070
FFD repræsenterer, to lystfiskerforeninger nedstrøms tangeværket, samt Gudenåsammenslutningen. Så på vegne af disse mener vi, at vi er høringsberettiget, da lystfiskerforeningerne vurderes at være sagsparter jf. Vandløbslovens §75, stk, 2. Endvidere underrettes
skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få
kendskab om afgørelsen. Samtidig underrettes foreninger og organisationer, som må antages at være klageberettigede efter § 84, stk. 2-4. om de ørreder, der indgår i Gudenåcentralens pligtudsætninger af ørreder, og som samtidig har aktiv deltagelse i ” Projekt havørred
tilbage til Gudenåen”
Derfor er vi part i sagen.
Det undrer FFD, at denne sag, i det hele taget er rejst, da der jo ikke er sket ændringer i passageforholdene, siden den oprindelige Tange Lov blev vedtaget. Derfor er der heller ikke
nogen grund til at ændre på pligtudsætningerne. Vi er bekendt med, at Miljøstyrelsen har
fuldt kendskab til denne lov.
Endvidere har Gudenåcentralens tidligere bestyrelsesformand Jens-Ove Simonsen, tilbage i 2019, svaret til Henrik Leth, som på daværende tidspunkt sad i Enig’s repræsentantskab, at de så længe der ikke er fundet en passage løsning, altid vil betale for
pligtudsætningerne i henhold til den oprindelige Tangelov. Se venligst det vedhæftede
mailforløb, nederst i dette brev.
Udgangspunktet bør således være 500.000 stk. yngel á 0,38 kr.+40% = 266.000 kr.
De 40% er vildtfisketillægget.
Men disse priser mangler at blive reguleret, i forhold til de nye foder- og energipriser, der
er steget voldsomt.
Det er FFD bekendt at de dambrug, der er underlagt DTU’s nuværende prissættelser, ikke
kan få det til at løbe rundt. Vi ved, at dette også gælder for Dansk Center for Vildlaks.
På vegne af
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Sekretær Bjarne Bach
Væthvej 51, 8870 Langå
bjarne.bach@langaa-sf.dk

Næste side mailforløb omkring pligtudsætningerne:

Den 7. maj 2019 kl. 18.05 skrev Jens-Ove N. Simonsen <jensovesimonsen@fiberpost.dk>:
Kære Henrik Leth
Tak for din henvendelse til Martin Romvig, Eniig vedr. pligtudsætning af ørred yngel i Gudenåsystemet.
Gudenaacentralen har altid og vil også fremover fortsætte med at leve op til vores forpligtigelser i
forbindelse med den koncession/driftstilladelse, der er gældende for driften af Tangeværket.
Forpligtigelsen udgøre følgende:
".... Det Gudenaacentralen er pligtig til at udsætte i Gudenåsystemet er beskrevet i brev fra Landbrugsministeriet af 7. december 1920 (brev nr. 18705). I brevet er det angivet, at Gudenaacentralen
i hele koncessionstiden forpligter sig til årligt at udsætte enten 500.000 stk. havørredyngel eller 400.000 stk. havørredyngel og 30.000 stk. halvårlige ørreder (efter Fiskeridirektørens valg) i
Gudenåen eller dennes tilløb."
Da Gudenaacentralen endnu ikke har modtaget en endelig og gyldig driftstilladelse med baggrund i
ophævelsesloven af dec. 2013, er det fortsat den gamle Tangelov (koncessionsloven) der juridisk er
gældende. Herudover skal det nævnes at der i forarbejderne til netop Lov om ophævelse af Lov om
Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb, præcist er beskrevet, at
Gudenaacentralen næppe sagligt vil kunne udsættes for skærpede omstændigheder i relation til
bl.a. udsætning af fisk.
500.000 stk. yngel er i 2013 prissat til 0,33 kr./stk. Svarende til i alt 165.000 kr. Denne forpligtigelse har Gudenaacentralen altid levet op til og vil også fremadrettet gøre det.
Herudover bidrager Gudenaacentralen ligeledes med mandskab til håndtering og transport af udsætningsmaterialet.
Jeg kan samtidig oplyse, at der i 2019 allerede er udsat 37.776 stk. smolt. Desuden vil der efter 2019 -planen
blive udsat 3.650 stk. 1-års fisk i maj måned og 22.113 stk ½-års i oktober måned (udsætningstidspunktet afventer Naturerhvervsstyrelsen/Fiskeristyrelsen).

Som du korrekt anføre i din mail, versere der pt. en sag i Miljøstyrelsen, vedr. Gudenaacentralens
gældende forpligtigelser, i forhold til pligtudsætning. Denne sag afventer Miljøstyrelsens afgørelse.
Håber ovenstående svar er fyldestgørende i forhold til din henvendelse. Såfremt du måtte ønske
yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at vende tilbage.
Med venlig hilsen
Jens-Ove Simonsen
Formand for bestyrelsen i Gudenaacentralen a.m.b.a.
Henrik Leth
Skytten 118
8920 Randers
+45 21 26 42 16
hl@brakvand.dk
www.brakvand.dk

