
Gudenåcentralen er dømt for fiskeri-fusk  
Af Louis Schmidt-Lund, schm@bergske.dk 
Manglende indberetning af fangster og videresalg uden bemyndigelse har givet Gudenåcentralen en 
bøde på 17.500 kr 

 

Direktør for Gudenaacentralen, Robert Møller forklarede, at han ganske enkelt ikke var klar over, at 
der skete noget ulovligt, når centralen videresolgte de fisk, der bliver fanget i Tange Sø. Arkivfoto: 
Preben Madsen. Preben Madsen 
Godt 600 kilo fisk, især ål, hentet op fra Tange Sø, som Gudenåcentralen har fiskerettighederne til, 
har ved Retten i Viborg givet en bøde på 17.500 kroner. 
Gudenåcentralen er dømt for ikke at have indberettet fangsterne til Fiskeridirektoratet i perioden 
januar 2008 til juli 2009 og for at have solgt fangsten videre til private men især til kroer og 
restauranter. 
Det er sket uden at have autorisation til videresalg, vurderede retten. 

I god tro 
Direktør Robert Møller forklarede i retten, at Gudenåcentralen har solgt fangster videre, siden 
Tange Sø blev dannet efter etablering af Tangeværket. 
Tidligere besøg af fiskerikontrollen havde efterladt det indtryk, at det ikke var nødvendigt at 
indberette fangsterne. 
Det er specielt ål, der er solgt videre til restauratører. 
De afgav bestillinger, og når der ikke var ål nok i Tange så, blev der købt ål ind andre steder for at 
kunne levere de ønskede mængder. 
Det havde Gudenåcentralen ikke autorisation til, for så er der tale om engros-virksomhed og 
detailhandel. 
Styr på tallene 
Der har også været tale om forarbejdning af fangsterne, når en ansat flåede ålene, og så overtrådte 
Gudenåcentralen reglerne om at indføre, iværksætte og følge en procedure for egenkontrol. 

Direktør Robert Møller oplyste endvidere i retten, at alle de nævnte forhold nu er bragt i orden. 
Dommeren vægtede dog i den forbindelse de beskedne fangststørrelser. 
Derfor blev bøden også kun det halve af, hvad der ellers gives af bøder ved tilsvarende 
overtrædelser. 
Det er også kutyme, at fortjenesten i sådanne sager konfiskeres til statskassen. 
Gudenåcentralen fik dog lov til at beholde indtægten på 75.000 kroner. 


