
 

        

 

          Af   Uffe Clemmensen 

 

Så fik vi virkelig vinteren at mærke med hård frost 

på mange af vores fiskevande. Men smukt er det, 

og en dag med strålende sol kunne man opleve 

det helt unikke. Man kunne krydse fjorden ved 

Roskilde Havn fra Kællingehaven til 

Vikingeskibsmuseet. Sikke en oplevelse og 

alligevel lidt frygt, holder isen!  

Her kan du se nogle flotte drone billeder som jeg 

har taget. 

Hvad er status nu i søen? Som de fleste nok vil 

huske blev fiskesøen i Hedeland lukket for ca. 2 år 

siden. Jeg har spurgt Tina Vesth, som er direktør i 

Hedeland I/S. ROLK har 

gennem årene sat 

mange fisk ud til glæde 

for vores medlemmer. 

Juniorleder Michael H. 

Larsen er formand for den sammenslutning, der 

styrer begivenhederne derude. Der er lagt filt ud 

næsten over hele søen, men hvornår vi igen kan 

fiske er meget usikkert. Tina Vesth mener, der vil 

gå mindst 2-3 år, før det bliver muligt. Denne 

drastiske beslutning var taget på baggrund af 

personer, der uden ”tanke og viden” har sat 

akvarieplanter ud i søen. 

Carolina Cabomba, også 

kendt som grøn Cabomba er 

en innovativ art, der tager alt 

ilt i vandet  

Se TV2 Lorry indslag her: 

To studerende fra DTU Aqua har placeret 

undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde 

Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, 

og om forekomsten af fisk varierer i løbet af 

døgnet. De fortæller her om deres undersøgelse.  

Ålegræs er en plante, der kræver lys ved 
havbunden. Det betyder, at ålegræs ofte har det 
svært, hvis vandet er uklart. Vandet bliver bl.a. 
uklart af næringsstoffer, der især stammer fra 
landbrug og bebyggelse. I Danmark er vandet 
ofte for uklart til, at ålegræsset kan brede sig til 
vanddybder over 4-6 meter. Udbredte bestande 
af ålegræs, 
som der 
tidligere har 
været i 
danske 
farvande, er 
helt 
afgørende for 
en god miljøtilstand og derfor er ålegræs også en 
indikator for en god økologisk tilstand.  

Udenlandske undersøgelser har vist, at områder 
med ålegræs kan være fine levesteder for mange 
fiskearter. Fiskene finder føde og skjul i 
ålegræsområderne. Det gælder bl.a. for en række 
mindre fisk, f.eks. hundestejle, der er føde for 
større fiskearter. Små torsk og ål kan også finde 
både skjul og føde i ålegræsområder. Ved en DTU 
undersøgelse i 2018 konstaterede man, at der er 
35 fiskearter i Roskilde Fjord og i Isefjorden. 

 

Du kan læse mere af den spændende artikel her. 

Se en video her om projektet. 

 

 

       Nyhedsbrev marts 2021 

Hedeland fiskesø - hvad er sket? 

       Ålegræs fortæller om liv 

https://drive.google.com/drive/folders/1LVkXnYlUqh_IRzAjl6qApQeIfKKcLIln?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LVkXnYlUqh_IRzAjl6qApQeIfKKcLIln?usp=sharing
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/22-05-2019/1730/1730-22-maj-2019?autoplay=1#player
https://www.fiskepleje.dk/kyst/kystbiologi#Aalegraes
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/02/undervandsoptagelser-roskilde-fjord?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/02/undervandsoptagelser-roskilde-fjord?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=


For biolog Peter W. Henriksen, som udarbejdede 

en lang række rapporter for bl.a. kommuner og 

Fishing Zealand, er tælling af gydebanker i alle 

vores kommuner, af største betydning. Kim 

Jørgensen fra ”Foreningen til Ophjælpning af 

Fiskeriet i Roskilde Fjord” er ”bannerfører” på 

dette område. Med et specielt skema i hånden, 

nyder bl.a. Kim at gennemtrave mange kilometer 

vandløb i Roskilde og Lejre.  

Som jeg omtalte i mit 

sidste nyhedsbrev, har 

opgangen af moderfisk 

været meget lille. Derfor 

var det meget 

spændende at finde ud 

af årets gydebanke 

tælling. På baggrund af 

optællingerne kan det konstateres, at opgangen 

af havørrederne er noget blandet.  

Du kan læse Peter W. Henriksens seneste rapport 

her: 

Lystfiskeri for mig 

Af Emil T. Hansen                                                                                                                                                                                               

Hej, mit navn er Emil T. Hansen 

og jeg er juniormedhjælper i 

ROLK. Jeg vil gerne fortælle lidt 

om, hvordan jeg kom ind i 

lystfiskeri og hvad det er gået 

hen og betydet for mig. Første 

gang jeg var ude og fiske, lå jeg 

i min mors mave, mens hun fangede en havørred. 

Dagen efter blev jeg født. Siden jeg var helt lille, har 

jeg elsket vand og alt hvad der havde med vand at 

gøre. Så det var ikke så mærkeligt, at det var fiskeri jeg 

faldt for. Det var min far, der lærte mig at bruge og 

håndtere en fiskestang.  

Du kan her læse Emil´s videre fortælling her: 

Fjordlandet Open afholdes d. 19.-21. marts 

Bliver også denne gang en online 

fiskekonkurrence, da Covid-19 desværre ikke 

rigtigt vil slippe taget i det danske samfund. 

Fjordlandet Open er en frivillig catch & release 
fiskekonkurrence. Det 
engelsk udtryk ”catch 
& release” betyder 
fang og genudsæt. 

Du kan læse om regler 
og præmier for konkurrencen her: 

Forårssolen i marts er startskuddet til en ny 
sæson. I marts venter vi også på at børsteormene 
sværmer. Det er her, at havørreder går amok. 
Find en sted hvor solen har varmet vandet, så 
sker det. ROLK vil gerne inspirere dig til at komme 
ud på kysten, tag venner eller familien med. I 
marts måned udlodder vi 4 gavekort af 300 kr. til 
vores lokale grejbutikker. 2 gavekort til juniorer 
og 2 til seniorer. Vi trækker lod om de indkomne 
fangster. 

*Tag et billede af fisken, størrelsen og sted. 

* Send det til Uffec@rolk.dk  

* Du modtager et gavekort med posten 

Med en delvis åbning af foreningslivet kan vi i 

ROLK´s bestyrelse starte planlægningen af 

forårets mange aktiviteter. Følg med på 

hjemmesiden og Facebook. 

 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

 Gydebanker – hvordan er det gået?         Fjordland Open - 2021 

    Fiskekonkurrence i marts 

  Emil Hansen – en ROLK junior! 

   Vi kommer stærkt tilbage!  

https://drive.google.com/file/d/1UHHEQUKkCP84NkOlrkQfcCBjtqbv5HSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHHEQUKkCP84NkOlrkQfcCBjtqbv5HSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ezl22K7V5LELxKPcKSNKqDc-Kqhx54sD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyS34VW_ZBJbl8l-f_kz4Q7FLCCdpEPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyS34VW_ZBJbl8l-f_kz4Q7FLCCdpEPh/view?usp=sharing
mailto:Uffec@rolk.dk

