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Fiskeundersøgelser i Idom Å 
27. nov. – 1. dec. 2014 

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 29.-31. oktober en fiskeundersøgelse i Idom Å på 

ca. 12 km vandløb fra Blåkjærvej til Idom Å’s udløb i Storåen. Fiskebestanden blev undersøgt kva-

litativt ved elfiskeri fra båd og ved vadning, og kvantitativt ved vadning på seks stationer. 

Undersøgelsen blev udført for Holstebro Kommune, og havde til formål at beskrive fiskefaunaen i 

vandløbet, samt vurdere effekten af fjernelsen af stemmeværket ved det nedlagte Idom Dambrug. 

Undersøgelsen rummede følgende elementer: 

• Kvantitativt elfiskeri på seks vandløbsstationer i Idom Å.  

• Kvalitativt elfiskeri på ca. 12 km vandløb, med GPS-registrering af evt. gydelaks og havør-

red, forekomster af større bækørreder (>30 cm) og stalling, samt lakse- og ørredyngelinten-

sitet.  

• Grusforekomster egnet som gydebanker blev registreres med GPS mellem Idomlundvej og 

Borrisvej. 

• Frisk bæveraktivitet (afskær) blev registreret med GPS 

• Vurdering af fiskebestanden på delstrækninger og effektvurdering af spærringsfjernelse ved 

Idom Dambrug. 

Idom Å  

Idom Å udspringer i Herning Kommune, løber mod nord-nordvest op gennem Holstebro Kommune 

og munder ud i Storåen. Åens forløb var langt overvejende naturligt, kraftigt mæandrerende gen-

nem åben eng og hede, med en del pilekrat og rødel, især opstrøms Idom Kirkeby. Der var et fint 

fald på åen, hvilket resulterede i fine stryg-høl sekvenser, og åen havde generelt en stor fysisk varia-

tion. Erosion af brinker i den sandede jord havde resulteret i en ikke-ubetydelig naturlig sandvan-

dring i åen. Vandføringen var noget under middel efter en lang, tør periode. Sammen med kraftig 

tilgroning af vandløbsprofilet og brinker, af især sumpplanter, pil og rødel, betød dette at kanosej-

lads var næsten umuliggjort opstrøms Ringkøbingvej. Nedstrøms Idom Kirkeby var det tidligere 

Figur 1: Kraftig tilgroning af øvre Idom Å besværliggjorde kanosejlads og det kvalitative elfiskeri. 
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overbrede og stuvningspåvirkede vandløb afløst af et smallere vandløb, indsnævret af tagrør, dun-

hammer, sødgræsser o. lign. 

Vandkvaliteten var god på dagene for undersø-

gelsen, og vandløbsfloraen var artsrig med 

vandranunkel, mærke og vandstjerne som domi-

nerende opstrøms Ringkøbingvej. Nedstrøms 

Idom Dambrug var sumpplanter som tagrør, 

pindsvineknop, mærke og padderok domineren-

de, sammen med vandpest.  

Miljømålet for Idom Å er en god økologisk til-

stand. Vurderet med fisk som kvalitetsparameter 

alene, er den økologiske tilstand jf. mil-

joegis.mim.dk pt. dårlig på de to øverste km af 

Idom Å i Holstebro Kommune, og god på 

strækningen videre ned til det nedlagte Idom 

Dambrug. Nedstrøms herfor er kvaliteten som 

fiskevand ikke vurderet. Risikovurderingen ud 

fra fisk er, at der er risiko for manglende målop-

fyldelse opstrøms Idom Dambrug. Denne risi-

kovurdering var formentlig helt eller delvist 

funderet i de nu forhenværende problematiske 

passageforhold ved vandindtaget til Idom Dam-

brug.  

Figur 4: Den undersøgte strækning af Idom Å med de vadefi-

skede stationer. 

Figur 2: Vandløbsstrækning tidligere påvirket af hård vedli-

geholdelse og stuvning fra stemmeværket, nu indsnævret i 

bredden af sumpplanter. 

Figur 3: Idom Å umiddelbart opstrøms hovedvejen. 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2basis2013
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2basis2013
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Der blev registreret etablerede gydebanker ved 

Engbæk opstrøms Ringkøbingvej og på den restau-

rerede strækning ved Idom Dambrug. Det var tyde-

ligt at gydebankerne ved dambruget havde været 

flittigt brugt året forinden, idet der var mange gy-

degravninger, og mange skjul for ynglen i og om-

kring vandplanterne på stryget. 

 

Metode 

Der blev elfisket kvalitativt med jævnstrøm fra 

batteridrevet elfiskeapparat (EFGI 650) ved 

spændinger på 160-180 Volt. Elfiskeriet foregik 

under nedstrøms sejlads med specialkano, eller 

ved vadning. Grundet vandløbets små dimensio-

ner og voldsomme mæandreringer blev der op-

strøms Engbæk elfisket ved nedstrøms vadning. 

Ved kvalitativt elfiskeri under sejlads er der en 

række fiskearter som ikke, eller sjældent, regi-

streres, såsom ål, hundestejler, grundling og 

lampretlarver.  

Den undersøgte åstrækning blev opdelt i seks 

delstrækninger, for hvilke fiskebestande og fy-

siske forhold blev beskrevet særskilt. 

Fiskebestanden på seks stationer (figur 4) blev undersøgt ved elfiskeri under opstrøms vadning. 

Vandløbsstrækninger af 50 meters længde blev befisket efter udtyndingsmetoden. Ved fangst af 

laks eller ørred på en station, blev der udført dobbeltbefiskning for at beregne tætheder. Der blev 

fisket med rygbåret elfiskeudstyr, med spændinger på 160-180 Volt.  

Bestandsestimater (N) for en fiskeart beregnes ud fra dobbeltbefiskninger ved følgende formel: 
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−
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hvor c1 og c2 er antallet af fisk ved hhv. første og anden befiskning. Tætheder angives ved antal fisk 

pr. 100 m2 og pr. 100 meter vandløb. 

Fiskefaunaen indgår som kvalitetsparameter i miljømålene for danske vandløb. Fiskebestandens 

tilstand vurderes ud fra tætheder af lakse- og ørredyngel jf. det nye ørredindeks DFFVø (tabel 1). I 

vandløb større end to meter i bredden anvendes antal pr. 100 meter vandløb, i vandløb mindre eller 

lig to meter i bredden anvendes antal pr. 100 m2. 

Figur 5: Etableret grusstryg gydebanke ved det nedlagte Idom 

Dambrug. 

Figur 6: Specialkano med elfiskeudstyr. 
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Fiskeundersøgelser udføres normalt i august-september måned. Det bør tages i betragtning ved an-

vendelse af indekset, at der ved nærværende fiskeundersøgelser, foretaget i oktober, formentlig er 

sket en ikke-ubetydelig reduktion i tætheden af laksefiskeyngel siden august-september, som følge 

af prædation fra rovfisk og fugle.  

 

Tabel 1: Økologisk kvalitet i vandløb ved det danske vandløbs-fiskeindeks DFFVø. 

 

Fiskeudsætninger 

Der er ikke udsat laks eller ørreder i Idom Å siden 2015. Lakse- og ørredyngel fundet ved fiskeun-

dersøgelserne i 2018 var derfor vilde, et resultat af naturlig selvreproduktion. 

Registrerede fiskearter 

Ved fiskeundersøgelsen blev der registreret en række fiskearter som er beskrevet i det nedenfor. 

Bæklampret (Lampetra planeri) 

Bæklampretter er pr. definition ikke fisk, men 

rundmunde. Bæklampretten findes i store antal i 

mange danske vandløb, i blød bund som de kan 

grave sig ned i. På larvestadiet er bæklampretter 

svære at kende fra flod- og havlampretter. Først 

ved kønsmodningen udvikler de øjne, og ses i 

”gydeklumper” på vandløbsbunden i foråret. 

 

Elritse (Phoximus phoximus) 

En lille fisk af karpefamilien, som kræver 

iltrigt vand. Den kan findes i store antal, 

ofte samme steder som ørrederne.  

 
  

Økologisk kvalitet 
Antal ørred- og lakseyngel per 

100 m2 vandløb (≤ 2 m bred) 

Antal ørred- og lakseyngel per 

100 m vandløb (> 2 m bred) 

Høj  > 130 > 250 

God  80-130 150-250 

Moderat 40-79 100 – 149 

Ringe  10-39 30 – 99 

Dårlig  0-9 0 – 29 
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Grundling (Gobio gobio) 

Grundlingen er en lille karpefisk som lever af 

invertebrater i åbunden. Den er vidt udbredt og 

findes i store mængder, hvor den træffes, dvs. på 

næsten alle strømvandshabitater, og er mere tole-

rant end laksefiskene m.h.t. vand- og vandløbs-

kvalitet. 

 

Laks (Salmo salar) 

Storå Å-laksen er rødlistet som værende sårbar og er habitatart for Storå-systemet. Laksen var tæt 

på at uddø i 1980’erne, men i 2013 var bestandsstørrelsen på over 1.000 gydelaks. Laksen kræver 

rent og iltrigt vand, gode gyde- og opvækstområder med grusbund og fri passage til og fra gydeom-

råderne. 

 

Strømskalle (Leuciscus leuciscus):  

Strømskallen findes i store antal i de vestjyske åer. De lever 

af invertebrater, og kan findes på næsten alle vandløbshabita-

ter, på nær de hurtigste stryg. 

 

Tre- og nipigget hundestejle  

Hundestejler er meget almindelige i danske vandløb. De er tolerant overfor forringet vandkvalitet, 

og findes derfor også i spildevandsbelastede vandløb. Den trepiggede hundestejle (t.v.) er den mest 

almindelige af de to arter, nipiggede hundestejler (t.h.) kan være lige så talrige, men er ikke så ud-

bredt.  
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Ørred (Salmo trutta) 

Ørreden er indikatorart ved undersøgelser af vandløbenes kvalitet som fiskevand. Ørreder kræver 

god vandkvalitet, iltrigt vand og gydegrus. Havørreders (t.h.) gydesucces er afhængig af fri adgang 

til gydeområderne i bække og åer. De stationære bækørreder (t.v.) bliver knap så store som havør-

rederne, og hunnerne kan være kønsmodne allerede ved størrelser omkring 20 cm. 

 

Ål (Anguilla anguilla) 

Ålen er en katadrom nataktiv rovfisk, i dagtimerne findes 

den ofte i skjul i/ved brinkerne i grøden. Den europæiske 

ål er inden for en kort årrække blevet en af de mest truede 

fisk i Danmark (og Europa), og er rødlistet som kritisk 

truet. Bestanden er reduceret så kraftigt, at ålen, i lighed 

med laksen, har fået sin egen forvaltningsplan, for at redde 

den fra udryddelse. 
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Resultater 

Forholdene for kvantitative fiskeundersøgelser var gode pga. den lille vandføring. Det kvalitative 

fiskeri (tabel 2) blev besværliggjort af kraftig tilgroning af vandløbsprofil og pil og rødel på brin-

kerne, hvilket har påvirket effektiviteten af det kvalitative elfiskeri negativt. På mange strækninger 

opstrøms hovedvejen var det umuligt at elfiske, og kanoen måtte mange steder transporteres over 

land. 

Der blev registreret én havørred-han på 35 cm, 300 meter nord for Borrisvej, og én stor bækørred 

(>30 cm) ca. 400 meter nedstrøms Burvej. Der blev ikke registreret stalling i Idom Å, ligesom der 

heller ikke blev registreret gydelaks ved fiskeundersøgelserne. 

 

Tabel 2: Resultater fra den kvalitative fiskeundersøgelse med beskrivelse af de enkelte vandløbsstrækninger. 

Strækning Idom Å Km Vandløbsbeskrivelse Fiskearter 
Int. 

1-3 
Bemærkninger 

Ormstrupvej – St. 

5100032 nedstrøms gl. 

Ormstrup Dambrug. 

2,4 

Gode fysiske forhold. 

Overvejende mæandrerende vandløb 

med stor variation i dybde (10-70 cm), 

bredde (1-3 m.) og strømhastigheder, 
reguleret på strækningen ved det nedlag-

te Ormstrup Dambrug. Forløb gennem 

åbne engarealer med en del uigennem-

trængeligt pilekrat. 

Der var grus i strømrenderne på mange 

af strygene.  

En meget fin vandplanteflora dækkede 

ca. 90 % af vandløbsarealet på lysåbne 

stræk, med mærke, vandstjerne og 
vandranunkel sp. som dominerende 

plantearter. På flere strækninger var hele 

vandløbsprofilet lukket af grenet pinds-

vineknop, tagrør og gul iris. 

Ørredyngel 

Ørred ældre  

Lakseyngel 

Laks 1½ års 

3-pigget hundestejle  

Lampretlarver 

Bæklampret voksne 

1-2 

1-2 

2 

1-2 

X 

X 

X 

På den øverste halvdel af stræk-
ningen blev der ikke registreret 

ørreder, til gengæld var der 

lakseyngel på hele strækningen 

fra opstrøms Ormstrupvej.  

Tætheder af ørred og laks var 

tiltagende i nedstrøms retning. 

 

St. 5100032 – st. 

5100025 v. Ringkø-

bingvej 

3,1 

Gode fysiske forhold. 

Kraftigt mæandrerende forløb gennem 
åben hede og eng, med meget stor fysisk 

variation. 1,5- 3 meter bred. 

Der var grus på mange af strygene, 
nedstrøms Engbæk ændrede karakter, 

blev større og dybere, men stadig med 

god fysisk variation. 

Floraen i og ved vandløbet blev mindre 

dækkende og pindsvineknop, vandra-

nunkel og mærke var dominerende. 

Ørredyngel 

Ørred ældre  

Lakseyngel 

Laks 1½ års 

3-pigget hundestejle  

Lampretlarver 

Bæklampret voksne 

2-3 

2 

2-3 

2 

X 

X 

X 

Store ørred- og laksebestande, 

med mange yngel og 1½ års 

fisk. Der var en del små bækør-

reder, men ingen større individer 

blev observeret  

 

Forklaring til tabel 2: 

Strækning: Den undersøgte delstrækning elfisket fra kano. 

Km: Kilometer vandløb på strækningen. 

Vandløbsbeskrivelse: Kort skønsmæssig vurdering af vandløbets fysiske og biologiske forhold. 

Fiskearter: Fiskearter registreret ved elfiskeri på strækningen. (#) antal. 

Int.: Vurdering af intensitet af fiskearterne. 1: Fåtallig   2: Almindelig   3: Talrig.  X: Registreret (intensitet uvis). 
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Ringkøbingvej – st. 

5100013 opstrøms 

nedlagte Idom Dam-

brug 

2,5 

Gode-acceptable fysiske forhold. 

Fra Ringkøbing vej til Idomåvej forløb 

åen fortsat kraftigt mæandrerende med 

stor fysisk variation i og ved vandløbet. 

Nedstrøms Idom Åvej, åbnede ådalen 

sig op i en bred, flad ådal med knap så 

meget. Sumpplanter var dominerende, 
og bunden sandet, og den fysiske varia-

tion i vandløbet mindre end opstrøms 

for.   

Midt på strækningen var vandløbet 

næsten halveret i profilet af sumpplan-

ter, specielt tagrør. 

Nederst på strækningen var vandha-

stigheden igen tiltagende, formentlig 

som følge af det fjernede stemmeværk. 

Ørredyngel 

Ørred ældre  

Bækø. > 30 cm (1 stk.) 

Lakseyngel 

Laks 1½ års 

3-pigget hundestejle  

Lampretlarver 

Elritse 

9-pigget hundestejle 

1-2 

1-2 

1 

1-2 

2 

X 

X 

X 

X 

Der blev registreret fine ørred- 

og laksebestande på strækningen 

fra Ringkøbingvej til Idom Åvej.  

Nedstrøms herfor tyndede det ud 

især i registreringer af laksefi-

skeyngel, i tak med at de hurtige 

lavvandede habitater blev færre. 

 

St. 5100013 – 

st.5100010 

Idom dambrug 

0,9 

Gode fysiske forhold 

Idom Å slyngede sig med gode vandha-

stigheder gennem vådeng. Der var stryg 
med rivende strøm på den tidligere 

stuvningsprægede strækning, men kun 

sporadiske grusforekomster. 

På den genslyngede strækning ved det 

nedlagte dambrug var udlagt en række 

stryg og bredere gydebanker, hvoraf 

flere var med tydelige gydegravninger.  

På den genslyngede strækning var 

vandranunkel, mærke og vandstjerne 
dominerende, men det fortsat var sump-

planterne der dominerede opstrøms for. 

Ørredyngel 

Ørred ældre  

Lakseyngel 

Laks 1½ års 

3-pigget hundestejle  

Lampretlarver 

Elritse 

9-pigget hundestejle 

Strømskalle 

Ål 

2 

2 

3 

2-3 

X 

X 

X 

X 

1 

X 

Generelt store bestande af laks 
(flest) og ørred, i det hurtigt-

strømmende vand.  

1½ års laksene var generelt 
noget større end opstrøms 

Ringkøbingvej. 

Der blev registreret enkelte ål. 

St. 5100010 Idom 

Dambrug – St. 

5100001 V for Refs-

bjerg 

2,8 

Kraftigt mæandrerede, få områder med 

grusbund og et stedvist meget indsnæv-

ret profil, ned til 1 meter bredt. 

Det indsnævrede profil havde resultere-

ret i større vanddybder og dybe, hurtige 

stryg. 

Tagrør og pindsvineknop og mærke 

dominerede flora i og ved åen. 

Ørredyngel 

Ørred ældre  

Havørred (1) 

Lakseyngel 

Laks 1½ års 

3-pigget hundestejle  

Lampretlarver 

Elritse 

Strømskalle 

Grundling 

2 

2 

1 

2 

2 

X 

X 

X 

1-2 

1-2 

Lakse- og ørredyngel var fortsat 
almindeligt forekommende på 

lavvandede og brinknære områ-

der på hele strækningen. 

Der blev registreret én havørred. 

Fiskebestanden var artsrig. 

 

St. 5100001 V for 

Refsbjerg – Storå. 
0,9 

Gode fysiske forhold.  

Der var god vandhastighed og mange 

stryg på den stærkt mæandrerende 

strækning. På flere af strygene var der 

grus i bunden. 

Åen var stedvist meget indsnævret af 

sump- og vandplanter. Det fortsat 
indsnævrede profil havde resultereret 

dybe stryg med frisk strøm.  

 

Ørredyngel 

Ørred ældre  

Lakseyngel 

Laks 1½ års 

3-pigget hundestejle  

Lampretlarver 

Elritse 

Grundling 

2 

2 

2 

2 

X 

X 

X 

2-3 

Lakse- og ørredyngel var fortsat 

almindeligt forekommende på 

lavvandede og brinknære områ-

der på hele strækningen. 

Der blev ikke registreret gyde-

laks/havørred. 

Fiskebestanden var artsrig. 
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Af de seks kvantitative fiskeundersøgelser med dobbeltbefiskninger (tabel 3) var kun undersøgelsen 

på station 5100001 besværliggjort af dybden. 

Tabel 3: Position.: Lokalitet for fiskeundersøgelsen. Antal / N: Det beregnede bestand N (fed skrift) på det undersøgte vand-

løbsareal pr. 100 m2 og 100 m. eller antal fangede individer ved to befiskninger (alm. skrift). 

Position 
Læng-

de m. 

Gns. 

bredde 
Fiskearter 

N (fed) 

el. 

antal 

fanget 

Pr. 

100 

m2 

Pr. 

100 

m 

Opfyldt 

målsætn. 
Bemærkning 

St. 5100037 

Ormstrupvej 
50 1,5 

Lakseyngel 

3-pigget hund. 

Bæklampret    

23 

9 

4 

31 

 

 

46 

 

 

Nej 

31 yngel pr. 

100 m2 
vandløb 

Ringe 
økologisk 

kvalitet 

På/ved gydebanker opstrøms vejbro. 

Fin vandplantesammensætning og klart 
vand. 

 

St. 5100032 50 2 

Lakseyngel 

Laks 1½ år 

Ørredyngel 

Ørred større 

3-pigget hund. 

Bæklampret    

84 

1 

13 

9 

2 

1 

84 

1 

13 

9 

 

 

168 

2 

26 

18 

 

 

Ja 

97 yngel pr. 
100 m2 

vandløb 

God økolo-
gisk kvalitet 

Naturlig vandløbsstrækning med stor 
variation i dybde, strømhast., og vegetati-

on. 

Pletvist grus i bunden. 

St. 5100025 

Ringkøbingvej 
50 2,5 

Lakseyngel 

Laks 1½ år 

Ørredyngel 

Ørred større 

3-pigget hund. 

Bæklampret    

36 

19 

49 

19 

2 

3 

29 

15 

39 

15 

 

 

72 

38 

97 

38 

 

 

Ja 

169 yngel 

pr. 100 m 

vandløb. 

God økolo-

gisk kvalitet 

Grundet blød bund i sandfanget blev 

undersøgelsen udført på lysåben stræk-

ning opstrøms herfor. 

Store bestande af laks og ørred i forskel-

lige aldersklasser. 

Fin vandplantesammensætning og klart 
vand. 

St. 5100013 

Ops. Idom 

Dambrug 

50 2,25 

Lakseyngel 

Laks 1½ års                                                      

Ørredyngel 

Ørred ældre 

Elritse 

3-pigget hund. 

9-pigget hund. 

    

13 

0 

3 

5 

1 

7 

1 

 

11 

0 

3 

4 

 

 

 

 

26 

0 

6 

9 

 

 

 

 

Nej 

32 yngel pr. 
100 m 

vandløb. 

Ringe 
økologisk 

kvalitet 

Klart vand, god strøm og sandet bund. 

 

Fiskeskjul i henfalden vegetation og 

høller. 

St. 5100010 

Idom Dambrug 
50 3 

Lakseyngel 

Laks 1½ års                                                      

Ørredyngel 

Ørred ældre 

Elritse 

Strømskalle 

3-pigget hund. 

Bæklampret 

Ål  

78 

14 

1 

2 

22 

1 

16 

1 

2 

39 

7 

1 

1 

 

 

 

 

 

155 

29 

2 

4 

 

 

 

 

 

Ja 

 

157 yngel 

pr. 100 m 

vandløb. 

 

God økolo-

gisk kvalitet 

Befisket fra bro og 50 meter opstrøms, 

delvis gydebankeareal med gydegravnin-

ger. 

Fin plantedækning og variation. 
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St. 5100001 

V for Refsbjerg 
40 3,5 

Lakseyngel 

Laks 1½ års                                                      

Ørredyngel 

Ørred ældre 

Elritse 

Strømskalle 

3-pigget hund. 

Grundling 

14 

3 

8 

0 

4 

17 

5 

25 

10 

2 

6 

0 

 

 

 

 

34 

8 

21 

0 

 

 

 

 

Nej 

 

55 yngel pr. 

100 m 

vandløb. 

 

Ringe 

økologisk 
kvalitet 

Nedsat effektivitet pga. større dybder.  

80 % plantedækningsgrad, sandet og 

stedvis blød bund. 

Klart vand og jævn-god strøm. 

Vurdering af fiskebestanden i Idom Å  

Fiskebestanden var tilfredsstillende på tre af de seks undersøgte stationer, idet der var god økolo-

gisk kvalitet på tre stationer (5100010, -25 og -32) og ringe økologisk kvalitet på de 3 øvrige statio-

ner. På samtlige stationer var der vild laksefiskeyngel, og i alt blev der registreret 9 forskellige fi-

skearter i Idom Å. Ved undersøgelsen i 2014 var der dårlig økologisk kvalitet på alle tre undersøgte 

stationer (5100013, 5100010 og 5100001), jf. det nye fiskeindeks DFFVø, som kun medtager vild 

lakse- og ørredyngel i bedømmelsen.  

Der blev registreret én havørred og ingen gydelaks i årets undersøgelser i Idom Å. At der ikke var 

flere store gydefisk, skal utvivlsomt tilskrives den meget lille vandføring i åen under og optil under-

søgelsen, og det relativt tidlige tidspunkt for udførelse af en undersøgelse af opgangen af laks og 

havørred i et mindre gydevandløb. I 2014 blev undersøgelsen udført i perioden 27. nov. – 1. dec., 

her blev der registreret seks havørreder og tre gydelaks. 

Laksebestanden i Idom Å var markant større i både tætheder og udbredelse end ved fiskeundersø-

gelsen udført i 2014. Således var vild lakseyngel på hele strækningen, og i meget større tætheder. I 

2014 blev der registreret vild lakseyngel i mindre tætheder nedstrøms Idom Dambrug, og enkelte 

vilde 1½ års laks ovenfor dambruget. Det blev vurdereret at der var flere lakseyngel end ørredyngel 

i vandløbet på den undersøgte strækning. 

Ørredtæthederne på de tre stationer 5100013, 5100010 og 5100001 var i 2018 meget små, samme 

niveau som i 2014. Det vurderes ud fra de kvalitative fiskeundersøgelser, at ørredbestanden fra 

Idom Kirkeby og opstrøms til det nedlagte Ormstrup Dambrug også var på ca. samme niveau som i 

2014, dvs. der var stadig en stor ørredbestand. Der var næsten ingen ørredyngel opstrøms Ormstrup 

Dambrug i 2018, i modsætning til i 2014, hvor ørredyngel var almindeligt forekommende på stræk-

ningen. Der blev registreret én bækørred større end 30 cm ved undersøgelsen i 2018, mod 15 store 

bækørreder i 2014. Denne forskel kan måske forklares ved, at ørrederne i større grad trækker ned-

strøms mod Nissum Fjord og havet, nu hvor spærringen ved det nedlagte dambrug er fjernet. Dette 

er samstemmende med erfaringer fra andre, nyere undersøgelser udført af DCV i vandløb uden 

spærringer, hvor store individer af økotypen bækørreder generelt har været sjældent forekommende.   

Stallingen blev ikke registreret i Idom Å, hvilket den heller ikke gjorde i 2014. Stalling blev regi-

streret i nedre Idom Å i 2001 i forbindelse med en større kvalitativ fiskeundersøgelse af effekten af 

den daværende modstrømstrappe ved Idom Dambrug (WinBio), men det er sandsynligt at de er for-

svundet helt fra åen i perioden 2009-2011. Her oplevede man på landsplan en stor reduktion i stal-

lingbestandene, formentlig som følge af en stor prædation fra skarv, fiskehejre, odder m.m. i de tre 

kolde vintre i den periode. Skal stallingen igen findes i Idom Å, skal det ske ved naturlig indvan-

dring fra Storåen, eller ved at man aktivt overflytter et antal individer fra et vandløb med stallinger i 

Storåsystemet. 
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Effektvurdering af spærringsfjernelsen ved Idom Dambrug på fiskebe-
standen i Idom Å 

Stemmeværket ved Idom Dambrug blev fjernet i 2016, hvor dambruget samtidig blev lukket ned og 

Idom Å genslynget på strækningen 

Tidligere blev vandrefisk mødt at et stemmeværk og en faunapassage, som ved fiskeundersøgelsen i 

2014 var umulig at passere pga. manglende vandgennemstrømning i faunapassagen (figur 7). 

Stemmeværket spærrede i perioder for opgang til mere end 90 % af de samlede gydearealer for lak-

sefisk i Idom Å, jf. undersøgelser af grusforekomster registreret i vandløbet i 2014.  

I 2018 var vandløbet genslynget og der var etable-

ret en række stryg (figur 8) og gydebanker, som 

især laksene havde brugt flittigt i vinteren 2017-18 

jf. resultaterne fra fiskeundersøgelser i 2018. Den 

tidligere stuvningspåvirkede strækning var omdan-

net til vandløb med god strøm, mange stryg og 

pletvise grusforekomster.   

Laksen har siden 2016 gydt flittigt opstrøms Idom 

Dambrug, og laksen har bevæget sig langt op i 

vandløbet. Således blev der fundet 23 stk. vild lak-

seyngel ved Ormstrupvej, ca. 8 km nord for dam-

bruget, hvilket tyder på at laksens har gydt i umid-

delbar nærhed af, eller på, de befiskede 50 meter 

vandløb. I 2014 blev registreret enkelte vilde 1½ 

års laks opstrøms Idom Dambrug, ingen vild lakse-

yngel. 

Det er svært ud fra nærværende undersøgelse at udtale sig om en effekt af spærringsfjernelsen på 

ørredbestanden i Idom Å. Det er dog sikkert at havørreder ikke har passageproblemer i åen, i mod-

sætning til tidligere, hvilket betyder at ørredbestanden er underlagt naturlige biologiske og fysiske 

forhold som vandløbskvalitet, antallet af gydefisk, prædation og konkurrence.  

Figur 7: Stemmeværket ved vandindtaget til Idom Dambrug (t.v.) og stemmeplanker i indtaget til faunapassagen i 2014. 

Figur 8: Nyt stryg ved det forhenværende stemmeværk 

ved Idom Dambrug. 
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Bilag 1: Væsentlige grusforekomster mellem Idomlundvej og Borrisvej 

Ved undersøgelsen i 2014 blev der ikke registeret væsentlige grusforekomster mellem stemmevær-

ket ved Idom Dambrug og Idomlundvej opstrøms for. Siden 2014 havde vandløbet ændret karakter 

opstrøms stemmeværket, med et større fald og resulterende hurtigere vandhastigheder på strygene. 

Der blev registreret 3 grusforekomster (G1-G3) opstrøms det fjernede stemmeværk. Ikke store grus-

forekomster, men mængder hvor man med tiden god kan forestille sig at laks og ørreder kan gyde.  

Det kan dog anbefales at udlægge gydegrus og udvide vandløbsbredden på mange af strygene på 

strækningen opstrøms det tidligere stemmeværk, idet strømforholdene er gode til etablering af gy-

depladser for laksefisk og lampretter. 

Pos WGS84 

G1 32 V 467706 6244452 

G2 32 V 467702 6244517 

G3 32 V 467673 6244581 
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Bilag 2: Frisk Bæverafskær i Idom Å 

Der blev set frisk bæverafskær både på det øverste, midterste og det nederste af den undersøgte 

strækning af Idom Å. Kortet og billeder nedenfor viser registreringer af bæverafskær. 

  
 

Pos.  WGS84 

B1 32 V 468926 6241094 

B2 32 V 468702 6241387 

B3 32 V 468605 6241746 

B4 32 V 468607 6241777 

B5 32 V 468257 6243046 

B6 32 V 467596 6245348 

B7 32 V 467420 6245559 

B8 32 V 467248 6245619 


