
 

              

 

Af   Uffe Clemmensen 

 

                ”Kejserens nye klæder?” 

Nyt projekt ved Langvad Å i 2020. Ja, alle var vi 

glade og forventningsfulde om, at nu skulle det 

nye projekt komme i gang i år. ROLK og 

”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 

Fjord” havde sammen med biolog Peter 

Henriksen bedt om et møde med 

vandløbsafdelingen i Roskilde Kommune for at få 

en orientering om projektfasen, tidsplanen, osv. 

Herudover har vi opfordret til, at der bliver 

opstillet borde/bænke forskellige steder på 

 åløbs strækningen. Ved gennemgang af 

projektplanen blev vi klar over, at der i projektet 

ikke er taget særlig hensyn til, hvordan vores 

moderfisk kommer op i det nye åløb! Stor var 

vores forundring og bekymring. Vil det betyde, at 

vores produktion af 70 - 80. 000 havørredyngel 

hvert år ville forsvinde? Vores mangeårige 

arbejde med en større udbredelse af havørreder i 

fjorden, ville det så stoppe? Vi mangler en række 

svar fra kommunen og forbereder samtidig en 

klage. Vi vil derfor bede om opbakning fra alle 

vores samarbejdsparter omkring fjorden. Vi er 

ikke tilfredse med, at det kun bliver et 

vandplansprojekt. Jeg kommer selvfølgelig tilbage 

med mere information om dette. 

Fishing Zealand afholdt for nylig en temadag i 

Roskilde omkring bækørredbestanden i vores 

vandløb. Her 

kunne vi 

konstatere, at 

der er behov 

for at 

undersøge 

bestanden 

samt 

optimere de vækst og gydeforhold, de har. Vi har 

i øjeblikket en dialog med DTU Aqua ved Jon S. 

Svendsen, om at kunne indoperere en lille chip i 

et antal fisk. Formået er at få en større viden om 

deres gøren og laden i vandløbene. FZ er også 

meget interesseret i dette, og vi kan 

sandsynligvist få tilknytte biolog Peter Henriksen, 

som om nogen kender vores vandløb. Vi afventer 

en plan for dette projekt, også økonomien i den. 

ROLK har flere gange forsøgt via kommunen og 

Naturstyrelsen at undersøge muligheden for at 

sætte nogle fredsfisk ud i nogle af vores søer. Det 

er desværre 

ikke lykkedes 

endnu. Vi 

tænker på 

Lynghøjsøerne, 

ved den 

øverste sø 

oppe ved motorvejen. 

Himmelsøen ved Darup kunne også være en 

mulighed. Ved at udsætte fiskeyngel af gedder og 

aborrer kunne vi på sigt få et spændende og sjovt 

fiskeri for børn og voksne. Jeg har været i dialog 

med Kaare M. Ebert fra DSF omkring vores 

muligheder for dette nye projekt. Kaare mener 

ikke, det burde være et stort problem, men en 

række forhold skal overholdes. Der skal også 

skaffes økonomi til dette. 

        Nyhedsbrev marts 2020  Undersøgelse af bækørrederne? 

         Udsætning af fiskeyngel? 

     Geddeyngel 



Som de fleste af vores medlemmer ved, udføres 

der et kæmpe stort arbejde for at vedligeholde 

og øge ørredbestanden i fjorden. Det er 

”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 

Fjord” med 3 medlemmer, der trækker det store 

læs. De har over 30 års erfaring med avlsarbejde, 

håndteringen af moderfisk og 

yngel. ROLK er også med i 

dette arbejde, men vi vil 

gerne tilbyde en større 

hjælpe, og være med at til 

denne specielle viden ikke går 

tabt. Derfor søger vi blandt vores medlemmer 3-

5 personer, der gerne vil hjælpe, når I har tid. 

Ved vores medlemsundersøgelse i 2019 var der 

flere medlemmer, der gerne ville være mere 

aktive. Så det er nu, du skal melde dig. Arbejdet 

er yderst spændende. Indfangning af moderfisk, 

arbejde i klækkehuset, og på fjorden. Dette 

arbejde sker også i samarbejde med DTU Aqua. 

Du behøver ingen forudsætninger for at deltage 

i arbejdet!  

Vi arbejder i øjeblikket på at få en ny smolt 

undersøgelse. Herudover skal vi i september 

indfange ca. 100 havørreder i Kattinge Vig med 

en størrelse på ca. 25-35 cm. Så der er nye 

spændende opgaver. Kontakt Uffe på: 

uffec@rolk.dk eller ring og hør nærmere på tlf. 

40 53 27 75. 

Efter jeg er trådt tilbage som projektleder i 

Roskilde Oplevelseshavn - ROH i 2019, har der 

været flere tiltag for at skabe nye aktiviteter i 

havnen. Fra januar 2020 er der nu dannet en ny 

forening med Pia Rangan som formand. Pia var 

naturvejleder under min tid og har gjort en 

kæmpe indsat for at formidle fjorden, naturen og 

miljøet. Den nye forening har fået en ny 

hjemmeside, som du kan se her: 

http://roskildeoplevelseshavn.dk/ 

 

Marts: 

Tirsdag den 3. - En” knudret” aften (fluebinding) 

Torsdag den 12. – Generalforsamling i ROLK 

Tirsdag den 17. – Mød naturen – lær at fiske (start) 

Torsdag den 19. – Fluebindingsaften/kystfluer 

April: 

Søndag den 5. - Fluekastekursus – for alle (tilmelding) 

Lørdag den 18. – Forårstur til Orø 

Tirsdag den 21. – Fluebindingsaften/ hornfisk 

Maj: Hornfisketure i maj forskellige steder ved fjorden. 

Datoer kommer snarest. 

Lørdag/søndag den 16.-17. – Camp – natur – familie – 

fiskeri, ved Kattinge Værk, hvor ROLK afholder et stort 

åbent arrangement for alle. 

Følg med i det hele på hjemmesiden: https://rolk.dk/ 

Facebook: https://www.facebook.com/rolk.fisk/ 

Dato: 2. juni (kl. 16.00) med hjemkomst til 

København mandag den 8. juni kl. 10. Du kan 

opleve tørfluefiskeriet i elvene Glomma og Folla 

med ROLK i Norge. Der er 3 pladser tilbage! Læs 

mere om turen her, og tilmelde dig her: 

 

 

 

Knæk & bræk            

 Uffe   

  Vil du være med på ”Fjordholdet”?            Kalender:   marts - april - maj    

                  Ny forening i ROH     

 Fiskeoplevelse i Norge skal du med?  
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