
 

              

 

           

                               Af   Uffe Clemmensen 

De næste måneder bliver hektiske, mens dagene 
bliver kortere. Opgangen af moderfisk, der skal 
sikre næste års havørredproduktion, er 
afgørende for bevarelsen af havørredbestanden. 
Alt dette foregår ved fisketrappen og med 
transport af fiskene til vores klækkehus. Et 
arbejde der kræver rigtig mange hænder. 
Fjordholdet fra ROLK er klar sammen med 
”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord”. Vi laver en vagtplan og har du tid og lyst til 
at deltage i dette spændende arbejde, så send en 
mail til: uffec@rolk.dk eller ring hvis du vil høre 
nærmere om, hvad det går ud på. 

Lørdag, den 7. november kl. 10 -14  
 
Mødested Hove fiskesø ved P-pladsen/butikken. 
http://hoveputandtake.dk/ 
Så er juniorafdelingen igen klar til en spændende 
fisketur til Hove P&T. Det er gratis for dig som 
ROLK-junior! Vi fisker 
efter ørreder og stør. 
Så er du klar til at 
udfordre fiskesøen?  

Du er velkommen til at 
tage en ven/veninde 
og familie med. Husk 
madpakke.  

Der er tilmelding til turen, Juniorleder Michael: 
fisker@rube.dk - tlf. 22462764 

 

ROLK har, sammen med biolog Kaare M. Ebert fra 
DSF, sat fokus på dette emne gennem de sidste 
par måneder. Årsagen er bl.a., at der kommer 
flere meldinger fra lokalpressen/Dagbladet, om at 
der udledes store mængder spildevand i Roskilde 
Fjord. Du kan læse den seneste artikel her: 

Det fremgår af artiklen, at mængden af udledt 
spildevand er meget stor. Med ROLK og 
”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord” store arbejde med opfangning af 
moderfisk og restaurering af vores vandløb, er vi 
simpelthen nødt til at reagere på dette forhold. 
ROLK ønsker en dialog med de relevante 
myndigheder. At lave ”skyttegrave” er der ingen 
fremtid i. DSF har netop sendt et svar på 
kommunens første besvarelse af vores klage, og 
vi vil følge sagen meget tæt. 

Optimismen fejlede ikke noget, da ROLK og 
”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord” for over 4 år siden opfordrede Roskilde 
Kommune til at søge penge til dette projekt. 
Formålet var, at fisketrappen skulle nedlægges, 
så vi for en mere naturlig opgang, samtidig med 
at det store og vanskelige arbejde med 
indfangning af moderfisk i trappen ophørte. I dag, 
oktober 2020, ja hvad er så 
status på projektet? Vi 
havde håbet, at projektet 
skulle starte i foråret 2020, 
idet der endelig var 
kommet en aftale med den 
sidste lodsejer. Efter vores sidste møde med 
udvalget i kommunen, kunne vi konstatere, at der 
ville blive problemer med 
vandgennemstrømningen i åløbet. Vi har på den 
baggrund fået udarbejdet en rapport, der belyser 
denne meget vigtige problemstilling for fiskene. 
Denne er sendt til udvalget. Så lige nu afventer vi 
en indkaldelse til et møde. 

   Nyhedsbrev november 2020      Udledning af spildevand! 

  Familiefisketur til Hove P&T      

   Den nye Langvad Å –  status? 

mailto:uffec@rolk.dk
http://hoveputandtake.dk/
mailto:fisker@rube.dk
https://drive.google.com/file/d/1J-6hL1GJ3Ue0BWjTOH4nnxiKsRbmrmlN/view?usp=sharing


Søndag, den 15. november kl. 12.30 – 16.30 

Der er meldinger om flotte ” flade” omkring 
Helsingør, så 
her har du 
mulighed for 
nogle gode 
fangster.  

Der er reserveret 4 pladser til ROLK juniorer, 
som kan komme med gratis. Der er 12 pladser 
ombord, så tilmeld dig hurtig. 

Pris: Voksne 300 kr.  Tilmeld dig her: 

Søndag, den 1. november kl. 10.10 

For lidt over en måned siden var ROLK, Den 
Sjællandske Grusbande, Roskilde Tekniske Skole, 
(Vilvorde) og Ørred Patruljen i Himmelev Bæk. 
Her blev der lagt 21 tons gydegrus og 40 tons 
skjulesten til sikring af brinker i vandløbet. Den 
meget fornemme 
frivillige indsats blev 
hyldet af både lodsejere 
og Roskilde Kommune. 
Efterfølgende har 
kommunen givet 
tilladelse til udlægning 
af endnu flere 
skjulesten. Det er netop 
pointen med de mange sten, vi lægger ud på 
vandløbsstrækninger, idet der er analogi mellem 
antal af sten og antal ørreder. Jo flere sten, des 
flere ørreder! 

Hvis du vil hjælpe med at bringe Himmelev Bæk 
op i Champions League? Så ses vi på 
Slæggerupvejen 101, 4000 Roskilde. Husk 
støvler, waders og handsker. ROLK har øl/vand 
og småkager. 

 

Når du genudsætter en havørred, gælder det om 
at få fisken hurtigt tilbage i sit rette element. 
Formålet med genudsætningen er, at den kan 
overleve og dermed bevare bestanden. Der 
findes ingen regler 
for, hvordan du SKAL 
genudsætte din 
fangst, men der er et 
par råd, du kan følge 
for at øge fiskens 
chancer for at 
overleve. Fisken, der genudsættes, bør fightes 
hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. En 
unødig lang fight giver fisken mælkesyrechok og 
stresser den, hvilket kan resultere i, at den dør 
efter genudsætningen – også selv om den 
svømmede fint videre, da du satte den ud.  

Du kan læse hele vejledningen her: 

ROLK er som så mange andre foreninger ramt af 
Corona, desværre. Vi har måttet aflyse vores 
fluebinding, introduktionsaften for nye 
medlemmer, osv. På trods af dette, er det 
lykkedes os at gennemføre forskellige aktiviteter, 
når de har været udendørs. Bestyrelsen arbejder 
hele tiden på at finde muligheder i disse Corona -
tider, så følg godt med på vores hjemmeside, 
hvor alt bliver opdateret: https://rolk.dk/ og 
Facebookhttps://www.facebook.com/rolk.fisk/ 

 

Knæk & bræk 

Uffe     

 

 

 Fladfisketur - M/S Sandmand          

 Champions League - i åløb?  

      Genudsæt en havørred!         

  Hvad med ROLK´s aktiviteter? 
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