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Af Uffe Clemmensen

Er vi blevet mange flere lystfiskere?
Jeg er sikker på, at svaret er et rungende JA! Jeg
har forhørt mig hos forskellige grejbutikker, som
kan melde om en ny stor interesse for at komme
ud at fiske, og det gælder for hele familien. Det er
jo en fantastisk
dejlig nyhed, at
der skabes nye
lystfiskere.
ROLK´s opgave
fremadrettet er at
komme med nye
initiativer, der kan fange de ny fiskeres interesser.
Bents fiskeskoleprojekt: ”Møde naturen - lær at
fiske” ville her være et rigtig godt bud til dette.

Restaurering af Himmelev Bæk
Så er der godt nyt om det kommende projekt. Jeg
har opsøgt de forskellige lodsejere, og på nær en
er der et OK og en positiv stemning for projektet.
”Bandeleder” Rune Hulby
fra Grusbanden har lavet
et flot forarbejde. De
positive svar skal nu
sendes til Roskilde
Kommune, som på
forhånd har sagt OK til
projektet. Vi forventer, at der lægges
gyde/skjulesten samt etableres sandfang til
efteråret.
Du kan læse om projektet her:

Smolt undersøgelsen 2019
Kristian Marr fra DTU Aqua gennemførte sidste år
en undersøgelse af vores smolt (fisk på 15-17 cm)
i forbindelse med udsætning af vores fisk fra
klækkeriet i Kolding. Kristian har på opfordring af
bl.a. ROLK
skrevet en
artikel til
Fiskepleje.dk
Fiskene blev
sat ud ved Kattinge Vig henholdsvis morgen og
om aften. 60 af dem har fået indsat en lille chip,
som via de bøjer vi har i fjorden kunne registrere
deres færden. Resultatet er desværre nedslående
og stiller spørgsmålet, om vores
udsætningsplaner bør ændres. Der bruges mange
penge på et professionelt klækkeri hvert år til
udsætningsplaner for hele Sjælland. Burde vi ikke
i sted for restaurere mange flere af de små å-løb?
Min holdning er, at det burde vi gøre. Der er
selvfølgelig flere årsager til, at resultatet er
nedslående. Et af dem kunne være, at fisk der er
blevet opfostret i et kar og får foder hver dag,
mister deres naturlige sans for føde, og hvor de
skal gemme sig. De er måske forvirrede og
dermed et let offer som føde for andre.
Du kan læse Kristian Marr artikel her:

Vi låner ROLK´s klubhuset ud
I sidste uge fik jeg en henvendelse fra Børnehuset
i Veddelev. De havde voldsomme pladsproblemer
til alle deres børn. En
hurtig bestyrelses beslutning gjorde, at jeg
en time efter kunne
ringe og sige, at de godt
må bruge huset indtil den 10. maj. Huset bliver
gjort rent 2 gange om dagen, og ved afslutningen
bliver der gjort ekstra rent. Marianne skriver til
mig: ”Vi er så glade for at være der, og vi siger
1000 tak. Børnene elsker jeres sted”

ROLK´s Hornfiskekonkurrence
Hornfisken er kommet til fjorden!

Konkurrence!
Vi vælger 3 vindere.
Du kan sende max 2 billeder
pr. person. De kan spænde
bredt fra alt, der har med
fjorden, fiskeri, hygge,
familie og natur samt
hornfiskemad at gøre. Der bliver ikke
nødvendigvis lagt vægt på de fototekniske
kvaliteter men mere på stemning og indhold.
Du kan sende dit forslag til: uffec@rolk.dk eller
sende en SMS, husk navn på denne til: 40 53 27
75. Eller læg det op på ROLK´S Facebook her:
https://www.facebook.com/pg/rolk.fisk/photos/
?tab=album&album_id=2957237790966064

Billederne skal uploades eller sendes senest
den 24. maj.
Dommerpanelet består af Gordon P. Henriksen
og Bent Lund Hansen.
Præmierne er Gordons nye bog: ” Et liv i fisk”.
Der følger en hilsen med i bogen fra Gordon.
Vinderne får direkte besked, og de kommer med i
nyhedsbrevet i juni samt på hjemmesiden.
Se Fiskeguiden om hornfisk!

Mere liv i Langvad og Kornerup Å
Å
Lejre Kommune starter en stor plan for vandløbs-

restaurering i Langvad Å og Kornerup Å. Formålet
med projektet er at bidrage til, at vandløbet kan
opfylde målsætningen om god økologisk tilstand
for fisk, smådyr og planter. De fysiske forhold
bliver forbedret, og der bliver skabt større
variation ved at anlægge gydebanker, udlægge
sten og gydegrus, ombygge vandløbsbund og
fjerne en brinksikring. Læs om projektet her:

Udsætning af vores fisk
Klækkehuset har været fuld af liv med vores små
fisk. Men nu var tiden kommet, hvor de var
blevet store nok til at sættes ud. De skal være
med til at øge ørredbestanden i en række
vandløb. Så vi
mødtes ved
klækkehuset
med ROLK´s
Fjordhold og ”Foreningen til Ophjælpning af
Fiskeriet i Roskilde Fjord.” Biolog Peter Henriksen
fra Fishing Zealand havde lagt en slagplan for hele
udsætningen. Der blev sat fisk ud i Lejre, Roskilde
og Viby. Det blev en fornøjelig dag og var
spændende at se nogle å- løb, som man ikke
kommer til hver dag.
Se min lille video fra dagen her:

”Jagten på ramsløg”
Det er nu, du kan bruge naturens spisekammer,
hvor netop ramsløg nu er fantastiske.
Ramsløgene findes
typisk i skyggefyldte
våde skovpartier.
De ligner
liljekonvaller, der er
giftige, så vær
meget opmærksom
på muligheden for
forveksling. Ramsløg er karakteristiske ved lugten
af hvidløg, der adskiller dem fra liljekonvaller, så
stik næsen ned til planten og duft. Vær desuden
opmærksom på, at du som hovedregel kun må
plukke til eget brug, og kun hvad du kan nå fra
stien. Lav din egen pesto som kan bruges til bl.a.
en række grillretter. Se en opskrift her:
Knæk & bræk
Uffe

