
 

              

 

           

                               Af   Uffe Clemmensen 

Ja, så gik næsten dette ”herrens år” 2020 og sikke 
et. Ordet Corona er nok blevet sagt milliarder af 
gange, og man orker næsten ikke at åbne for 
nyheder. Men det er jo virkelighedens verden, og 
den skal vi forholde os til. I ROLK har vi haft en 
række aflysninger af arrangementer, men oplevet 
en flot medlemsfremgang og opbakning til vores 
ture. Det er dejligt at se tilbage på. Bestyrelsens 
arbejde er vanskeliggjort af de forskellige 
omlægninger, men vi er meget 
fortrøstningsfulde. En stor tak til vores 
medlemmer for jeres opbakning i denne tid. 
Lystfiskeri er kommet på mange ”dagsorden”, og 
det er vi virkelig glade for. 

Jørgen Lock Andersen, som er bestyrelsesmedlem 
i ROLK, skrev til mig, at han havde været ude og 
gå en tur ved Trekroner Bækken. Her var 
Åmanden Claus færdig med 
at beskære og rydde op i 
bækken. Mange sten lå 
desværre på brinkerne, og 
de skal jo ud i vandløbet. 
”Onsdagsfisken” er et hold 
fra ROLK, som tager på 
fisketur hver onsdag rundt i 
fjorden. Flere af deltagerne ville godt hjælpe til 
derude. Stor tak for et flot stykke arbejde. 
Trekroner Bækken er rigtig godt på vej, og vi så 3 
gydebanker derude. Det er meget positivt, at 
FORS A/S endelig har taget ansvar for, at 
vandløbet ikke gror til derude. Det har vi kæmpet 
for i flere år. Nu bliver det vedligeholdt 2 gange 
om året. ROLK vil også være med til dette.  

Så er der rigtig godt nyt i dette projekt, som der 
har været arbejdet med et par år. Tore S. 
Svendsen er ”tovholder”, og har gjort et meget 
stort arbejde for at det skulle lykkedes. ROLK har 
nu sendt ansøgninger til forskellige kommuner 
rundt om fjorden, og Frederikssund Kommune 
har allerede bevilliget 10.000 kr. til projektet. Der 
er et budget på 30.000 kr., så vi skal nok komme i 
mål med dette. Det 
bliver bornholmske 
erhvervs- fiskere, der 
indfanger moderfisk, 
og Venø Fisk har 
erfaring med 
rogn/sæd. Alle tilladelser er på plads, og det 
bliver Gershøj Fritidsfisker Forening, der kommer 
til at sætte dem ud. Vi håber på en 
fredningsperiode på 4 år, for her er pighvarren 
gydemoden. Udsætninger sker til foråret. 

Jeg har igen besøgt en af de personer, som 
gennem deres frivillige arbejde i ROLK har været 
med til at sætte sit ”aftryk” på klubben og dens 
historie.                                    

Erik Balle havde styr på 
regnskabet i ROLK igennem 
ca. 13 år. En stor og vigtig 
post i vores klub. Erik blev af 
den tidligere formand Øjvind 
Bejstrup opfordret til at 
melde sig ind i klubben og betræde denne post. 
Erik startede med at fiske i bl.a. Mariager Fjord 
med sin farbror. De fangede ål på en meget 
speciel måde, hvor de på en nylonline trak 
børste/regnorme, og derefter blev de formet som 
en kugle. Med et tungt lod i enden kunne det 
sænkes ned til bunden af fjorden. Denne metode 
kaldes tat- fiskeri. Du kan læse Erik´s beretning 
her: 

    Nyhedsbrev december 2020 

 Trekroner Bækken i forandring 

    Pighvar udsætninger i 2021 

           En medlemshistorie  

https://drive.google.com/file/d/1prSpsbnKqRQm2IwtncAbZfqsw-AYbFX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prSpsbnKqRQm2IwtncAbZfqsw-AYbFX5/view?usp=sharing


Søndag, den 6. december kl. 11-14 

Mødested: Kongemarken 34, 4000 Roskilde:   

Guidet tur om vandløbets ”hemmelighed” 

Du har sikkert hørt udtryk 
som: Gydebanker, smolt, 
strygning af fisk, design 
af vandløbet, 
smoltifikation, 
restaurering af vandløb, 
osv. 

Vandløbet rummer en masse spændende 
fortællinger fra æg til ørred. ROLK vil gerne 
invitere dig/jer på en guidet tur, hvor du kan se 
vores klækkehus, få forklaringen af disse 
begreber, og hvor vi måske oplever en gydende 
havørred. ROLK’s formand Uffe, som har 
uddannet mange unge i Ørred Patruljen, er 
sammen med hjælpere klar til at guide dig 
igennem denne spændende fortælling om 
vandløbet. Vi slutter turen af med, at ROLK er 
vært ved grillpølser/brød ved klækkehuset, og 
der er også forfriskninger. 

Praktisk information: Støvler og varmt tøj. Det er 
gratis at deltage. Vi trækker lod om nogle fine 
”julegaver”. 

Tilmelding her: 

Torsdag den 14. januar Foredrag på Store Børs 

Søndag den 17. januar Kysttur med Lars 
Broberg. 

Lørdag den 23. januar. Bålmad og fisketur for 
juniorer/familien. Karlstrup Kalkgrav. 

Se det hele på: https://rolk.dk/ og Facebook 
https://www.facebook.com/rolk.fisk/ 

 

Jeg har her i efteråret fået nogle henvendelser fra 
vores medlemmer, der spørger om fjorden er 
påvirket af iltsvind. Baggrunden er, at de mener 
fiskeriet har været dårligt. Jeg har kontaktet DCE- 
Nationale Center for Miljø og Energi, som hører 
under Aarhus Universitet/Risø, og som står for en 
række 
undersøgelser i 
fjorden. De 
gennemførte 
en meget stor undersøgelse for ca. 3 år siden 
omkring ålegræs, og denne var faktisk 
opløftende. Roskilde Fjord er ikke ramt af 
iltsvind ifølge forskerne, og det er jo en rigtig 
god nyhed! Andre forhold kan jo påvirke fiskeriet. 
Det samlede areal med iltsvind i de indre danske 
farvande var i oktober måned på knap 3.300 
kvadratkilometer. Det gør det aktuelle iltsvind til 
et af de mest udbredte på denne tid af året i de 
sidste 12 år. 

 Du kan læse den spændende rapport her: 

 

ROLK`s bestyrelse ønsker alle vore 
medlemmer og deres familier en rigtig 
Glædelig Jul samt et lykkebringende Nytår. Vi 
ses til en masse spændende fisketure og 
arrangementer i 2021. 

 

 

 

 

Knæk & bræk 

Uffe 
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https://flexbillet.dk/rolk/event/dwka0p
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https://drive.google.com/file/d/1tpjGEoHJRr6WGKlgtfGNepHhEQeQUGgI/view?usp=sharing

