
Til fiskeripolitisk kontor - att.: Pernille Disire Birkenborg Jensen.  

 

Vi er et Bådelaug, som ligger i udmundingen af Svinnige/Audebo kanalen.  

Vi har fundet i beskrivelse af området i Plan for fiskerpleje i tilløb  

til Isefjorden - Distrikt 03, vandsystem 22-42 - plan nr. 36-2014 af  

Michael Kaczor Holm, DTU Aqua - side 28.  

 

"03-37 Svinninge/Audebo kanalen er en stor afvandingskanal med svagt  

fald og en længde på 16,2 km og en gennemsnitsbredde på 6 m. Denne er  

ikke ørredvand."  

 

Der bliver udsat mange tusinde Smolt i udmundingen. Det burde forbydes,  

at udsætte smolt andre steder end på de egnede steder. Det er kanalen  

ikke, da bunden er dynd.  

 

Når der bliver udsat smolt, er det 600-700 m fra sluserne, som kun er  

åbne, når det er lavvandet i fjorden.  

 

Hvis det har været tørke et stykke tid, er vanddybden i kanalen ikke så  

stor. Sidst der blev udsat smolt i kanalen, blev der set adskillige  

skarve i flere dage efter, som dykkende efter dette "festmåltid".  

 

De ørreder, der kommer ud i fjorden, har efter vores mening ikke  

mulighed for at komme tilbage i kanalen for at gyde. De har efter vores  

mening ikke tilhørsforhold til området, da de stammer fra Tuse Å, er  

udklækket i Odense og senere udsat i kanalen. Vi mener heller ikke, at  

vandet er velegnet som ørredvand. Hvis man ser på vandet i fjorden uden  

for kanalen, er det meget uklart p.g.a alt det, der bliver udledt fra  

kanalen - bl.a. næringsstoffer, sprøjtegifte m.m.  

 

Uden for udmundingen af kanalen er bunden "død". Den består at et tykt  

lag sort mudder, som strækker sig langt ud i fjorden. Der findes ingen  

ålegræs i Lammefjorden og det har været svært at se bunden på over 1 m  

dybde mange steder.  

 

Sportsfiskerne taler meget om alle de turister, som kommer for at fiske  

efter ørreder. De eneste vi har set komme og fiske, er medlemmer fra  

lokale fiskeklubber.  

 

Den nuværende lovgivning på fiskeriområdet, ser vi, som noget alle  

skulle kunne acceptere.  

 

Vedr. Hørby Sørende 03-36 ser vi ingen grund til fredningsbælte, da  

vandløbet kun er 600 m lang og ca. 0,6 m bredt med en vanddybde på 5-10  

cm. Resten af sørenden er rørlagt. Sørenden er oftest tørlagt om  

sommeren.  



 

Med venlig hilsen  

P.v.a.  

Audebo Bådelaug  

 

Chr. Brix / Leif Hansen  

 

 

 


