
 

        

 

          Af   Uffe Clemmensen 

 

Det har været en dejlig kold januar, hvor vi 
endelig fik sne under fødderne og mærket frosten 
i kinderne. Nu kan vi begynde at se fremad, og 
glæde os til endnu flere positive ting i 2021. 
Interessen for lystfiskeriet blomstrer, og vi glæder 
os til at komme ud og fiske med jer alle, også de 
nye medlemmer. Fra januar 2020 og til nu har vi 
budt velkommen til 35 nye medlemmer i ROLK. 
Det er der ikke mange klubber på Sjælland, der 
oplever, og vi er meget taknemmelige for den 
støtte og opbakning I alle bidrager med i klubben. 
På vegne af bestyrelsen sender jeg jer alle en stor 
tak! 

”Lystfisker Danmark” er navnet på det projekt, 
som gennemfører initiativerne i den nationale 
strategi for lystfiskere i perioden 2018 -2021. 
Strategien er forankret i Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Assens Kommune 
er hovedsæde for den 
nye organisation. ROLK 
har allerede været i 
kontakt med deres 
projektleder, fordi vi 
kunne se, at der var 
nogle begrænsninger i 
den information, som ROLK kan informere om. Vi 
ser meget frem til et samarbejde med den nye 
organisation, og vi håber, at de sammen med alle 
lystfiskerklubber og organisationer vil løfte 
lystfiskeriet til nye højder. ROLK vil ønske dem 
god arbejdslyst.  

Du kan se deres nye hjemmeside her: 

ROLK`s Fjordhold har sammen med ”Foreningen 
til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord”, 
tjekket fisketrappen hver dag ved pumpehuset 
Store Kattinge sø de sidste 2½ måned. Det er her, 
vi henter fiskene til årets produktion af æg og 
sæd til nye havørreder. Dem opbevarer vi bl.a. i 
vores klækkehus, og er der mange, sendes nogle 
over til et stort 
klækkehus i 
Kolding. I de senere 
år er fangsten af 
moderfisk 
desværre været for 
nedadgående. Men 
i gennemsnit har vi haft ca. 6 liter æg/sæd, som 
svarer til ca. 60.000 små havørreder.  

Årets opfiskning har desværre været meget 
nedslående. Vi spørger os selv, hvad årsagen kan 
være. Meget har været på bordet. 

1. Skyldes det, at der har været rigtig mange 
lystfiskere rundt om fjorden? 

2. Udledning af spildevand i fjorden, på 
trods af at DTU Aqua siger, at fjorden er 
ren? 

3. Der har været meget lidt regn, og vinden 
har været meget i syd og øst med lav 
vandstand i fjorden? 

4. Biologerne siger, at ca. 60% af ørrederne 
ikke trækker op i en fisketrappe? 

5. Fiskene trækker meget senere op i 
vandløbene på grund af manglende regn? 

Ja, vi kunne blive ved med at stille spørgsmål. 
Fakta er, at vi har ca. 2 liter æg i klækkehuset, 
og det er meget lidt. De små fisk sætter vi ud 
i vores lokale vandløb omkring april måned.  

Vi håber, at Roskilde Kommune i år vil 
etablere det nye åløb, som vi har ventet på 
de sidste par år. I fremtiden betyder det så, at 
fisketrappen ikke bruges, men moderfisk 
elfiskes i det nye åløb. 

       Nyhedsbrev februar 2021 

        Nyt - Fishing in Denmark 

    Hvor er vores ”moderfisk”? 

https://fishingindenmark.info/information/hvem-er-vi


Jeg vil her fortsætte mine fortællinger om de 
mennesker der gennem ROLK´s 69 års historie, 
har været med til at danne og udvikle klubben. 
Poul Rasmussen var formand 1987 – 1994 og er i 
dag stadig aktiv til vores arrangementer og 
fisketure. Her er et uddrag af hans fortælling.  

”Jeg hedder 
Poul Jakobsen 
og har fisket 
det meste af 
livet. 

I begyndelsen 
af 50-erne 
boede familien på Kyndbyværket og jeg og en 
skolekammerat fiskede i lokale moser. En genbo 
forærede mig et par hjemmelavede rød/hvide 
kosteskaftwobblere. Jeg havde anskaffet mig en 5-
fods bambuskastestag og et centerpinhjul. Udmærket 
til geddefiskeri. Lidt fiskeri efter ål ved Isefjordens 
høfder blev det også til. De fleste skoleferier tilbragte 
jeg hos min morfar og mormor i Ubby og sammen 
med et par feriekammerater fiskede jeg i Halleby Å 
og Lille Åmose og et par lokale moser. Det foregik bl. 
a. med lange bambusstænger, som blev bundet på 
cyklerne. Kastestangen holdt jeg bare i hånden under 
kørslen, på bagagebæreren var en gammel kornsæk 
og en dåse orm og lidt endegrej. Vi fangede flest 
småfisk og mange store brasener, men jeg fik da en 
gedde i ny og næ. Sommetider satte vi langliner om 
aftenen og røgtede dem næste morgen i håb om ål.” 

Her kan læses videre på Poul´s spændende 
beretning også med fiskebilleder. 

Arne Lauritzen, som er ROLK´s repræsentant i 
Danmarks Sportsfiskerforbund ´s bestyrelse, har 
bragt en klage fra ROLK videre. Vi mener, at DSF 
har alt for få arrangementer her på Sjælland. På 
et nyligt bestyrelsesmøde i DSF har bestyrelsen 
bakket op omkring dette. Fremover vil der 
komme flere aktiviteter her på Sjælland. Tak 
Arne! 

På grund af de nuværende restriktioner har ROLK 
endnu ikke sat en dato på afholdelse af vores 
generalforsamling. Vi 
afventer og melder ud 
snarest muligt. Det samme 
gælder alle vores øvrige 
planer for kommende 
aktiviteter. Vi håber, at alle 
vores medlemmer har 
forståelse for den situation, 
som vi og mange andre er i. Bestyrelsen følger 
udviklingen meget nøje, og når der bliver 
mulighed for at lave aktiviteter igen, er vi klar!  

Den danske regering skal den 12. februar afgive 
et høringssvar til EU omkring et forslag om at 
begrænse jagt og fiskeri i Natura 2000 områder. 
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) protesterer 
selvfølgelig over sagen, som i sin nuværende form 
kan få stor indflydelse på vores fiskemuligheder i 
fjorden. ROLK vil forsøge at samle alle 
fiskeklubber rundt om fjorden i et fælles 
høringssvar med opbakning fra Nationalparken. 
Vi kontakter også lokale politikere. 

Niels Vestergaard og Gordon P. Henriksen har 
endnu en gang tilføjet en ny film. Denne gang 
handler det om at tilberede den fisk, man 
fanger. Det makkerpar kan noget særligt, som 
inspirerer os alle. 

Se den nye Fiskeguide ”Spis din fisk” her: 

 

Knæk & bræk 

Uffe  

 

 Poul -  endnu en ROLK legende! 

  Flere aktiviteter på Sjælland? 

  Generalforsamling og andet?  

    Vi protesterer mod EU regler  

         Ny film i Fiskeguiden 

https://drive.google.com/file/d/1kyPR-RNp_Lyuwtk_EeFOjLjLRF4lvbJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kyPR-RNp_Lyuwtk_EeFOjLjLRF4lvbJm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=80rpu7Ymx7g&list=PL-jCEtCcvSCZ47EXSz3AR-XKynHeAvLFF&index=17

