
Flere bækørreder i Mølleåen 

God nyhed. Stor bestand af bækørred i Mølleåen vest for Farum  

Af: Lisbet Heerfordt, DN Furesø 

Der er lige udkommet en ny registrering af tætheden af naturligt forekommende laks og ørred i danske vandløb fra DTU Aqua, (Det tidl. Danmarks 

Fiskeriundersøgelser). 

Det er lagt på nettet i form af et nyt landsdækkende ”ørredkort” hvor man kan zoome ind på de vandløb, man interesserer sig for og se 

ørredbestandens størrelse, og en bedømmelse af vandløbets miljøkvalitet. Det er en nemt og spændende at klikke på kortet, og man finder hurtigt frem 

til gode informationer.  

Mølleåen vest for Farum kaldes Hestetangs Å, og den er registreret med en formidabel fin ørredtæthed, som aldrig har været bedre: 

Ved Klevadshus                            29 ørred/100 m2 vandløb 

Ved Øvre Hestetangsmølle      197 ørred/ 100 m2 

Ved Hestetangshuse                  188 ørred/100 m2 

  

Der er tale om bækørred, som er klækket på stedet, dvs. som ikke er sat "kunstigt" ud i vandløbet. Man sætter ørred ud i mange vandløb for at 

supplere bestanden, men i Hestetangs Å er ørredudsætningerne stoppet for år tilbage, fordi de trives så godt, at alle standpladser for fisk er "optaget" 

af naturligt forekommende fisk. Og det er jo sådan, det skal være når naturen har det godt. 

Fiskemålsætningen er mere end opfyldt på alle de dele af åen, hvor der er en varieret sten- og grusbund og en naturlig vandplantevegetation, som 

giver skjul og standpladser for bækørrederne. Vandkvaliteten er god og uforurenet, og vandløbets insektfauna ligger også i højeste kvalitetsklasse med 

et stort indslag af rentvandsorganismer.  

Det at der findes 1-2 bækørreder pr. meter å, skal ikke give lystfiskerdrømme om utrolige fangster. De mange ørreder er nemlig yngel der er et halvt 

år gammel og har en størrelse på 8-10 cm. Under en tiendedel af dem når at blive 1 år ældre, og der vil de stadig ikke fylde ret meget på en 

stegepande. De store fisk æder jo de mindre fisk, sådan er det. 

Men selv om Hestetangs Å ikke er et vandløb, som giver ørred i rekordstørrelse, så giver den store yngelproduktion mulighed for, at enkelte ørred 

trækker ned ad åen og lever som søørred i Farum Sø, og det er helt anderledes interessant for lystfiskerne. Det hører dog til sjældenhederne, at der 

fanges søørred. Farum sø er en naturlig gedde- og aborredomineret sø. 

Den største værdi ved den flotte bækørredbestand er, at ørreden er den bedste indikator for den gode miljøkvalitet. Det vidner om, at der bliver passet 

godt på vores natur i og omkring åen. Kommunernes vandløbsvedligeholdelse har været skånsom og i god samklang med naturen. Derfor stor ros til 

åmænd og forvaltningerne i Furesø, Allerød og Egedal Kommune, som i fællesskab passer vandløbet!  

På det seneste har ikke mindre end 2 miljø- og fødevareministre varslet ændrede regler om vandløbsadministrationen i Danmark. Vandløbene skal 

renses op, graves bredere og dybere og vandplanterne skal skæres hårdere tilbage for at tilgodese afvandingsinteresserne, især i landbruget. Den nyligt 

afgåede minister talte i en pressemeddelelse for få måneder siden om "de forhadte vandløb". Hendes afløser taler om "et opgør med miljøtyranniet". 

Tænk at man er nået dertil, hvor miljøets ministre så åbenlyst ønsker at forringe en rig og vigtig del af vores danske natur, de naturlige åer og 

bække?  Der er så meget at miste!  

Det er det bevidstheden om 197 ørreder på 100 meter vandløb kan minde os om, når vi nyder en tur langs åen vest for Farum. 

Det er nu ikke sandsynligt at Hestetangs Å og resten af Mølleåsystemet er så meget i farezonen. Dels er dyrkningsinteresserne ikke så intensive i 

Mølleådalen, dels er hele området internationalt Natura 2000-område, så presset er lavt og miljøbeskyttelsen er ekstra høj. 

Lidt anderledes ser det ud i et andet af kommunens vandløb, Bunds Å vest for Kr. Værløse. Her var der 0 ørred og halvskidt vandløbskvalitet. Det må 

kunne gøres bedre.  

Med relativt enkle midler og en ærlig vilje til at behandle åen godt, vil vi nemt kunne opleve 1-2 ørred pr meter af Bunds Å lige som i Hestetangs Å. 

EU-direktiverne siger i øvrigt at vi skal, ligegyldigt hvad miljø- og fødevareministeren føler for vores natur. Vi opfordrer til, at alle passer på den fine 

natur i åer og bække, som vi har opnået i de seneste årtier. Det skal ikke kaldes miljøtyranni! 

  

Udforsk Ørredkortet på http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/Oerredkort 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/Oerredkort

