Årsrapport 2014 - Fyns Laksefisk

2014 har været et begivenhedsrigt år for Fyns Laksefisk.
1) I april fik vi i alt udsat 707.360 stk. havørredsmolt: 541.260 stk. på Fyn, Langeland og Ærø samt
148.900 stk. på Sjælland og 17.200 stk. i Sønderjylland. Vi har haft en ’gæld’ hos HavørredFyn – den
blev i år markant reduceret. Helt præcist 98.920 stk., så vi nu kun skylder knap 12.000 stk. smolt.

2) Alle smolt til Isefjorden skulle fedtfinneklippes. I løbet af februar og marts blev knap 100.000
fedtfinner klippet.
3) Andre udsætninger: Ved yngeludsætningerne blev der som følge af Fynsplanen udsat 18.900 stk.,
ved ½-årsudsætningerne 13.400 stk. og 2.900 stk. ved 1-årsudsætningerne.
4) Vi fik godt gang i arbejdet med bestandsundersøgelser for kommunerne. Det blev til 8
undersøgelser med efterfølgende rapportskrivning, bl.a. for Kerteminde kommune og Ærø
kommune.
5) En enkelt gang var vi ude at lave vandløbsarbejde, da vi i Ryds å lavede et ’spulehul’ til elritser.

6) Årets elfiskeri forløb fint. Vi havde 822 moderfisk inde at vende i anlægget og fik 59,4 liter æg. Igen
havde vi et fortrinligt samarbejde med Vandpleje Fyn og sportsfiskerne, der primært hjalp til med
elfiskeri i weekenderne. På flere elfisketure havde vi begejstrede skoleklasser med langs bredden.

7) Fyns Laksefisk deltog i 2014 i Odense Å-premieren, med en stand ved Havnekulturfestival i Odense,
ved årets Dyrskue, Fjordens Dag samt ved skolens Åbent Hus-arrangementer Høstmarked og
Julemarked.
8) I marts havde vi tre kinesere på besøg. Billund AquaCulture havde anbefalet, at de besøgte Fyns
Laksefisk for at lære om akvakultur, og de tilbragte tre dage hos os og fik et indblik i opdrættet af
ørreder.
9) Fyns Laksefisk var flere gange i medierne i løbet af året.
a)I forbindelse med årets smoltudsætninger besøgte Landbrugs og Fødevareminister Dan Jørgensen
Fyns Laksefisk og han var også med ved smoltudsætningen samme dag ved Odense å. Her var DR,
TV2 og TV2Fyn med og der kom nogle fine indslag i TV.

b) I februar var TV2Fyn på Fyns Laksefisk for at få en kommentar fra Linda til garnforbuddet i
Odense Fjord.
c)DR P1 var med under yngeludsætningerne.
d)P4 Fyn lavede en udsendelse i forbindelse med årets afstrygninger af moderfisk.
e) Fyns Stiftstidende var med langs bredden, da Fyns Laksefisk lavede en bestandsundersøgelse i
Holev bæk, og bragte efterfølgende en artikel i avisen om dette arbejde.

f) I forbindelse med årets elfiskeri deltog Landbrugs og Fødevareminister Dan Jørgensen den
22.november i elfiskeriet sammen med VandPleje Fyn og Fyns Laksefisk. Han afstrøg nogle æg fra
en hunørred og han har nu sine ’egne’ 10.000 æg liggende i klækkerummet på Fyns Laksefisk

10) I 2014 lavede Fyns Laksefisk i samarbejde med lektor Steffen S. Madsen, SDU, en
smoltundersøgelse for at undersøge kvaliteten af de opdrættede ørreder. Efterfølgende blev der
skrevet en rapport over undersøgelsen og konklusionen var: Smoltundersøgelsen 2014 viser, at

ørredernes smoltifikationsproces/smoltprofil er meget tæt på at være, som det ses hos vilde
ørreder. Der er sket en tydelig 'forbedring' af ørrederne opdrættet på Fyns Laksefisk i de to
år, der er gået siden sidste undersøgelse. Det er vigtigt at slå fast, at ørrederne i 2012 også
var i en god stand og at de fysiologisk var klar til livet i havet, men smoltprofilen fra 2014 er
bare endnu bedre! (citat fra rapporten ’Smoltundersøgelse på Fyns Laksefisk 2014’)
11) Vi var deltagere i DTU Aquas vandringsundersøgelse af opdrættede fisk i Geels å. De foreløbige
resultater viser, at de opdrættede fisk fra Fyns Laksefisk havde en højere udvandringsprocent
sammenlignet med to andre dambrug. Undersøgelsen har ’kørt’ i tre år og i denne periode er der
sket flere anlægs-/opdrætsforbedringer på Fyns Laksefisk – og udvandringsprocenten i
vandringsforsøget er i takt med disse forbedringer blevet bedre fra år til år.
12) Fyns Laksefisk blev i 2014 indstillet til Odenses Bærerdygtighedspris og var blandt de tre sidste i
opløbet til prisen. Vi var med til offentliggørelsen af vinderen på Odense rådhus – det blev
desværre ikke os.
13) I maj kørte vi for Odense Sportsfiskerklub ca. 1000 fladfisk til havnen i Odense i forbindelse med
Lystfiskeriets Dag.
14) Linda og Mogens deltog i september i en konference om rekreativt fiskeri.
15) Mogens var i september på DTU Aquas kursus i Vandløbsrestaurering Del 2.
16) I oktober var ansatte på studietur til Dansk Center for Vildlaks i Skjern samt på besøg ved
Sportsfiskeren Hus ved Vingsted.
17) Linda og Søren Knabe fra VandplejeFyn holdte i september et oplæg om Fyns Laksefisk og
vandløbsrestaurering på Middelfart kursuscenter for ’Miljø og Rådstoffer’ ved Middelfart kommune.
18) Flere lærlinge på Fyns Laksefisk var i 2014 til deres afsluttende eksamener på Hansenberg i Kolding.
Cecilie, der blev færdig med sin uddannelse i juni fik 12. Britt, Natalie og vores EGU-lærling Lasse er
færdige med deres uddannelse i starten af 2015, men deres afsluttende eksamen lå i 2014 og de fik
henholdsvis karaktererne 12, 10 og 12. Utrolig flot! I januar 2014 blev Peter ansat som ny lærling.
Alle lærlinge har ydet en fantastisk indsats i 2014.

19) Også i 2014 har der været mange rundvisninger på Fyns Laksefisk. Som nævnt ovenfor var
Landbrugs og Fødevareminister Dan Jørgensen i april på Fyns Laksefisk, hvor han fik en rundvisning.
Et udpluk af andre besøgende: Dansk Koikarpeklub, en brasiliansk delegation, bl.a ambassadefolk,
Fyns Småbådsklub, Oddershede fiskeriforening, dambrugsfolk fra bl.a. Tasmanien og Skotland samt
to heldagsskoler.
20) Fyns Laksefisk fik en ny ’laksebil’.
21) Elsesminde havde igen i 2014 et samarbejde med nogle tyske skoler omkring udveksling af elever. 8
tyske elever besøgte vores skole i en måned og 2 af disse kom på Fyns Laksefisk, hvor de blev en del
af dagligdagen. Det var en positiv oplevelse for dem og for os!

22) På Fyns Laksefisk har der i årets løb været 37 produktionsskoleelever. 8 af dem er kommet videre i
uddannelse, 2 har fået et fuldtidsarbejde, en del er efter nogle uger skiftet til et andet værksted på
skolen og nogle er stoppet. 8 elever er fortsat på værkstedet i 2015.
Alt i alt var 2014 et spændende og godt år på Fyns Laksefisk – både for ørredopdrættet Fyns Laksefisk
og for værkstedet Fyns Laksefisk.

