Fisk får adgang
til sø i Egebjerg
Fiskenes sidste forhindring bliver fjernet til foråret
sten ud i den øverste tredjedel
Fisk i alle størrelser
af kanalen. Det skulle få vandkan nu snart svømme
standen til at stige så meget,
ind i Horsens fjord, op- at alle fisk kan komme forbi.
ad Hansted å og TolDesuden har amtet lavet en
strup å til Egebjerg sø. gydebanke af grus lige nedenDet bliver konsekven- for kanalen, så ørrederne har
et sted at gyde.
sen af et nyt projekt,
som Vejle amt regner
Normal bestand
med at være færdig
med til foråret.
Problemet er, at Egebjerg
Projektet går ud på at fjerne
den sidste spærring på strækningen - en 70 meter lang betonrende, som ligger lige neden for amtets nye fisketrappe ved Egebjerg sø.
Fisketrappen, som blev færdig i 1989, har nemlig betydet,
at kun de store fisk har fået fri
passage. Betonkanalen holder
simpelthen de små fisk tilbage, fordi vandet får for meget fart på gennem det kraftige fald, som kanalen ligger i.
Derfor har amtets miljøkontor lagt sten over hele
bunden på den nederste tredjedel, og til foråret vil kontoret
lave den sidste forbedring af
passagen ved at lægge store

sø har alt for få fisk og alt for
lidt dyreliv i det hele taget.
Derfor bliver der af og til sat
ørreder ud i søen. Men det
skulle blive unødvendigt, når
amtet er færdig med betonkanalen.
- Jeg håber, at alle ændringerne tilsammen vil betyde, at
søens bestand af fisk og andre
dyr kommer op på det normale i løbet af fire-fem år, siger
biolog Keld Andersen, Vejle
amt, der beskæftiger sig med
projektet ved Egebjerg.
Og han er allerede begyndt
at se frem til næste skridt,
som skal bringe fiskene endnu
længere op ad Tolstrup å. Det
går ud på at fjerne fiskespær

ringen ved Tolstrup Mølle
Dambrug.
Fiskeriministeriet har som det er praksis i den slags
sager - afsagt kendelse om, at
spærringen skal fjernes. Og
når det er sket, kan fiskene
passere frem til Gedved Mølle.

300 spærringer
Fisketrappen ved Egebjerg
sø er en af de største i amtet.
Den kostede 350.000 kr. Og
det nye projekt ved betonkanalen løber op i endnu cirka
125.000 kr. Amtet har dog
søgt Miljøministeriet om at
bidrage med halvdelen af
pengene.
Indsatsen ved Egebjerg sø
er et led i amtets generelle politik, som går ud på at fjerne
alle 300 fiskespærringer ved
amtets vandløb inden for de
næste 10 år.
Men der er stadig lang vej
tilbage. Indtil nu er kun 31 af
forhindringerne fjernet. (-jala)

De små fisk bliver forhindret i at komme frem til den fisketrappe, som Vejle amt lavede ved Egebjerg so i 1989. Derfor er amtet
nu ved at skabe fri passage lige neden for fisketrappen. (Arkivfoto: Lars Juul)

